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"ปล่อยสิ เดี๋ยวมีคนมาเห็นนะ"

"ช่างหัวมันสิ" 

เขากระซิบเสียงแผ่วก่อนเลื่อนปลายจมูกไปตามพวงแก้มเนียนละเอียด สร้าง

ความร้อนวูบวาบขึ้นในกายสาว แล้วก่อนท่ีเธอจะทันห้ามปรามเขาก็กดริมฝีปากลง

หอมพวงแก้มใสเป็นที่เรียบร้อย

"หอมแก้มแพมท�าไม"

"ต้องมีเหตุผลด้วยรึไง"

"ก็นายหัวไม่รักไม่แคร์แพมแล้วมาหอมแพมท�าไม" 

"ใครบอก"

"คิดเอง"

"หัวทึบชะมัด"

ก�าป้ันเลก็จ้อยระดมทบุแผงอกตงึแน่นด้วยความหมัน่ไส้ ท�าเอาชายหนุ่มหวัเราะ

เสียงใสด้วยความพออกพอใจนักหนาพลางกระชับวงแขนรัดเอวบางแน่นขึ้น

"ปล่อยสิ"

"ไม่"

เขาปฏิเสธเสียงอ่อน ทาบริมฝีปากลงบนกลีบปากนุ่มละมุนท่ียังคงติดตรึงใจ  

ล่อหลอกให้เขาไม่เป็นอันท�างาน นอกจากละเมอเพ้อหา วันน้ีจึงรีบเร่งกลับมา 

หมายจะหาเหตุปรับความเข้าใจ แต่ไปๆ มาๆ เธอมาตกอยู่ในอ้อมแขนเขาได้อย่างไร 

ชายหนุ่มก็คร้านจะล�าดับเรื่องราว
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คำ�นำ�

ใครสายมูยกมือข้ึน! เลิฟขอส่งโปรเจ็กต์สุดฮอตแข่งกับอากาศร้อนของ

ประเทศไทยมาเอาใจสาวๆ สายมูกันบ้างค่ะ ส�าหรับหนังสือชุด 'Wishing You 

ด้วยรัก... และปรารถนา' ถือเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกของนักเขียนมาก 

ความสามารถจาก LOVE ท้ังสามท่านคือนัทธิมา (นัธ), tiara, และ 

อุณหภูมิปกติ ซึ่งได้พูดคุยกันว่าอยากจะเขียนนิยายรัก-คอมมิดี้ และในท่ีสุด 

ก็เกิดเป็นโปรเจ็กต์นี้ท่ีจะชวนสาวๆ มาฟินกับนิยายสามเรื่อง สามสไตล์  

ส�าหรับชุด 'Wishing You ด้วยรัก... และปรารถนา' นี้ประกอบไปด้วย...

1) ปรารถนา... คุณอีกสักครั้ง โดย นัทธิมา (นัธ)

2) ปรารถนา... ให้เป็นคุณ โดย tiara

3) ปรารถนา... เพียงแค่คุณ โดย อุณหภูมิปกติ

ซ่ึงนกัอ่านทุกท่านสามารถอ่านแยกกนัได้ แต่ถ้าอ่านครบทุกเล่มกจ็ะฟิน 

มากขึ้นค่ะ

ส�าหรับ 'ปรารถนา… คุณอีกสักครั้ง' ท่ีทุกคนก�าลังถืออยู่ในมือนี้เป็น 

ผลงานการเขียนของ 'นัทธิมา (นัธ)' ท่ีเพ่ิงฝากความน่ารักน่าหยิกของคน 

แอบรักบอสไว้ใน 'บอสคะ หนูจะไม่ทน!' กลับมาคราวนี้นักเขียนคนเก่งก็มา

พร้อมคุณหนูสายเปย์อย่าง 'ภูริตา' ท่ีโชคชะตาพลิกผันต้องตกอับ แต่ด้วย 

นสิยัจมไม่ลงท�าให้เธอตดัสนิใจแบกหน้ากลบัไปพ่ึงแฟนเก่าอย่าง 'เขม' นายหัว

เจ้าของฟาร์มมุกท่ีไม่เคยนึกฝันว่าชีวิตจะต้องโคจรกลับมาเจอสาวสวยใจร้าย 

ท่ีท้ิงเขาไปอีกครั้ง ภูริตาจะมีวิธีการง้อนายหัวเขมอย่างไร ค�าอธิษฐานต่อ 

พระตรีมูรติของเธอจะเป็นจริงไหม และเขาจะใจอ่อนหรือไม่ ขอเชิญทุกคน 

พลิกหน้าถัดไปได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต
ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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'นัทธิมา' เริ่มหัดเขียนนิยายจริงจังตอนมัธยมปลายค่ะ จากเขียนเล่นๆ 

เวียนกับเพ่ือนในห้อง ไปๆ มาๆ ก็ปรากฏว่าชอบจริงจัง เลยตั้งใจว่าสักวัน 

จะเป็นนักเขียนให้ได้ ทว่าระยะทางกว่าจะไปถึงเป้าหมายของคนเรา 

ไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะพุ่งตรงสู่สิ่งที่ฝัน ส�าหรับนัทธิมาเรียกว่าอ้อมโลก 

กว่าจะมีนิยายรักเรื่องแรกออกมาก็นานทีเดียวค่ะ 

นิยายรักเรื่องแรกคือ 'ให้รักเคียงเรา' ค่ะ จากนั้นก็เขียนนิยายรักมาเรื่อย 

ไล่มาตั้งแต่ 'จับร้ายมาชนรัก' 'หม้ันด้วยใจหมายด้วยรัก' 'เล่ห์ล้อมรัก'  

'พลอยเหลี่ยมเพชร' 'กลบุษบา' 'สาปกานดา' 'ลูกเป็ดซินเดอเรลล่า' 'บุหลัน 

มันตรา' 'เพลิงธุลี' 'บอสคะ หนูจะไม่ทน!' และ 'ปรารถนา... คุณอีกสักครั้ง'  

ที่คุณผู้อ่านถืออยู่นับเป็นเล่มที่ 12 ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่อง

นะคะ

เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้ที่ Facebook นัทธิมา 

https://www.facebook.com/nutthima.author ค่ะ 

นัทธิมา

ประวัตินักเขียน
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นัทธิมา (นัธ)

"หมื่นนึงเนี่ยใช้ให้มันเพลาๆ ลงหน่อยนะยะ" 

ด�าเกิงอดีตโปรดิวเซอร์ค่ายเพลงท่ีหญิงสาวเคยท�างานด้วยบ่นพลาง

เลื่อนซองเงินให้

"รูแ้ล้วน่าเจ๊ ตอนแพมมีเงนิแพมก็ให้เจ๊ยืมตลอด ไม่เคยทวงเลยด้วย" 

ภูริตาสวนกลับทันควัน

"ฉันจ�าได้ย่ะว่าแกเคยให้ฉันยืม แค่จะเตือนให้แกมีสติ ไม่ใช่เอะอะ 

ก็อวดโลกไว้ก่อน"

คนถูกบ่นถอนหายใจแรงๆ

ถ้าไม่ใช่เพราะพ่อเสียชีวิต ภูริตาคงไม่รู้ความจริงว่าบริษัทมีหนี้สิน

มากมาย และน้องชายของพ่อกแ็อบเชิดเงนิก้อนโตของบรษัิทพาครอบครวั

หนีไปเมืองนอก ทิ้งหนี้ก้อนเบ้อเริ่มเทิ่มไว้ให้เธอรับผิดชอบเพียงล�าพัง 

เป็นครั้งแรกท่ีคุณหนูสายเปย์อย่างภูริตารู้รสชาติของการหนีเจ้าหนี้

ชนิดหัวซุกหัวซุน แต่พอตั้งสติได้ในไม่กี่วันถัดมาเธอก็เรียกบรรดาเจ้าหนี้

มาพบ และขอร้องให้อดีตทนายประจ�าตระกูลช่วยจัดแจงขายทรัพย์สิน

ท้ังหมดเพือ่ใช้หนี ้ไม่เว้นแม้แต่บ้านหลงังามซ่ึงเป็นท่ีซุกหัวนอนแห่งสดุท้าย

บทนำ�
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"ก็มันอดไม่ได้นี่เจ๊ เพื่อนไฮโซบางคนมาค่อนแคะว่าแพมตกอับ  

ฟังแล้วมันจี๊ดก็เลยต้องอวดให้โลกรู้ว่าคนอย่างภูริตาไม่ยอมอับจนหนทาง

ง่ายๆ หรอก" 

เพราะความจมไม่ลงนี้เองบีบบังคับให้เธอละเลงเงินก้อนสุดท้ายหลัง

จากปลดหนี้ไปกับค่าเช่าคอนโดฯ หรูสามเดือน กระเป๋าแบรนด์เนม และ

อาหารมื้อหรู แล้วตอนนี้เงินก้อนนั้นก็หมดลงเป็นที่เรียบร้อย 

"ฉันถามจริง แกจะอวดโลกไปได้อีกสักกี่น�้า บอกไว้ก่อนนะยะว่า 

ไม่มีก๊อกสอง ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ไหนจะต้องให้แม่ แล้วก็เลี้ยงผู้ชายอีก 

ฉันออกทั้งนั้น"

"แพมมีลู่ทางรอดแล้วเจ๊"

"ลู่ทางอะไรของแก"

"แพมว่าแพมจะกลบัไปง้อแฟนเก่า ตอนนีเ้ขาเป็นถงึนายหัว เจ้าของ

ฟาร์มไข่มุกท่ีภูเก็ต แพมกะจะไปขออยู่ด้วย แพมเคลียร์หนี้ได้แล้ว แต ่

แพมไม่มีท่ีอยู ่เงนิเช่าคอนโดฯ ก็ไม่มแีล้วด้วย แพมว่าแพมไปง้อเขาดกีว่า"

"แต่เท่าท่ีฉันจ�าได้ แกบอกว่าแกหักอกแฟนเก่าเสียยับเยิน เขาจะ 

ยอมคืนดีเรอะ"

ริมฝีปากของภูริตาขบเม้มเข้าหากันคล้ายไม่อยากยอมรับความจริง

ข้อนี้

"แต่เราโตมาด้วยกนั พ่อกม็บุีญคณุกบัเขา แล้ว...แล้วเขากร็กัแพมมาก"

"ก็ไหนแกว่าเขาไม่เคยบอกรัก ไม่เคยขอเป็นแฟนด้วยซ�้า" 

"ของแบบนี้ไม่ได้อยู่ที่ค�าพูดเจ๊ มันอยู่ที่การกระท�า แค่มองตาก็รู้แล้ว

ว่าเรารักกันแค่ไหน แถมตอนนี้เขาหล่อขึ้นตั้งเยอะด้วยนะเจ๊" 

"แล้วแกรู้ได้ไง ไหนว่าห่างกันเป็นสิบปีแล้ว ไม่ได้ติดต่อกันเลย"

"แพมเห็นรปูในไอจน่ีะส ิ เขารบัรางวลัอะไรสกัอย่างบนเวที ใส่สทูผกูไท 

หล่อมากอ่ะเจ๊"
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นัทธิมา (นัธ)

"มีรูปไหมยะ ขอเจ๊ส่องหน่อย"

ภูริตาจัดแจงเปิดรูปถ่ายท่ีตนบันทึกหน้าจอไว้ พออีกฝ่ายเห็นเข้า 

ถึงกับยกมือทาบอก สีหน้าตื่นตะลึง

"ท�าไมแกไม่เคยบอกว่าแฟนเก่าหล่อขนาดนี้"

"ก็เมื่อก่อนพี่เขมไม่ได้ล�่าแบบนี้ แล้วผิวก็ไม่เข้มเท่านี้ด้วย"

"ดูดิบๆ เถื่อนๆ แบบนี้ท่าจะแรงดีด้วยนะยะ"

"อย่ามาทะลึ่ง นี่แฟนแพมนะเจ๊"

"แฟนเก่าย่ะ ดูๆ ไปฉันว่าหล่อกว่านังคิมบอมเป็นไหนๆ เลยนะ"

"เจ๊อย่าพูดถึงมันเลย คิดแล้วยังเคืองไม่หาย ถ้าไม่ใช่เพราะมันกับ 

ผู้จัดการ แพมคงไม่ถูกแฟนคลับมันถล่มแบบนี้หรอก"

"เรื่องมันแล้วไปแล้วน่า"

"แล้วไปแล้วได้ไงล่ะเจ๊ ทุกวันนี้ยังมีแฟนคลับบางคนเข้ามาเหน็บ 

เวลาแพมลงรูปในไอจีอยู่เลย"

"ก็ถือเสียว่าโปรดสัตว์ผู้ยากไป อีกหน่อยคนรู้ความจริงก็เลิกวอแว 

แกเอง"

"แพมต้องกลายเป็นจ�าเลยสังคมไปถึงเมื่อไรล่ะเจ๊ นักร้องก็ไม่ได้เป็น 

ปริญญาก็ไม่มี รู้งี้แพมไม่ยอมเลิกเรียนหรอก"

"อย่ามาอ้างว่าเลิกเรียนเพราะอยากเป็นนักร้องหน่อยเลยย่ะ ฉันเห็น

คนท�างานไปด้วยเรยีนไปด้วยเยอะแยะ แต่แกน่ะข้ีเกยีจกเ็ลยไม่ยอมไปเรยีน

จนโดนไล่ออกจากมหา'ลัยต่างหาก"

"เจ๊อ่ะ นี่น้องนะ"

"ย่ะ ถ้าไม่ใช่น้อง ฉันสาปส่งแกไปแล้ว ไม่ปากเปียกปากแฉะบ่น 

แบบนี้หรอก"

ใบหน้าของหญิงสาวงอง�้าลงครู่หนึ่งก่อนจะกู้กลับมาได้ดังเดิม

ท้ังคูพ่ดูคยุหยอกล้อกนัอีกพกัใหญ่ ภรูติาก็โบกมือลาอดตีโปรดวิเซอร์
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แล้วเดินเล่นในห้าง เผื่อหาเรื่องใช้เงินก้อนใหม่เสียหน่อย

จังหวะท่ีหญิงสาวก�าลังหยุดยืนรอท่ีลิฟต์แก้ว สายตาเจ้ากรรม 

ดันเหลือบเห็นป้ายเซลส์ขนาดใหญ่ท่ีร้านเสื้อผ้าฝั่งตรงข้ามเข้าพอดี เธอ 

จึงสะบัดหน้าเดินลิ่วๆ ไปทางร้านเสื้อผ้า แต่ยังไม่ทันก้าวเข้าร้าน จู่ๆ  

หญิงสาวหน้าสวย ตาคม ผิวสีน�้าผึ้งก็ขยับมายืนขวางทางไว้ 

"แพมรึเปล่า"

เรียวคิ้วสวยขมวดเข้าหากัน ก่อนจ้องอีกฝ่ายอย่างเอาเรื่อง 

"ฉันเคยรู้จักเธอเหรอ"

"เวไง กาลเวลา"

"เว...กาลเวลา!" 

ภูริตาขมวดคิ้วก่อนเบิกตาโพลง "เว ที่เคยออกค่ายอาสาด้วยกันป่ะ"

"เออ เวเอง"

บางครั้งโลกก็กล๊มกลม ใครจะคาดคิดว่าคนท่ีไม่ได้เห็นหน้าค่าตา  

ไม่ได้พูดจากันมาหลายปีจะหวนกลับมาเจอกันอีกครั้ง แล้วความทรงจ�า 

ก็ไหลบ่าเข้ามาราวกับกระแสน�้าในฤดูน�้าหลาก 

คุณหนูสายเปย์ผู้เกิดมาไม่เคยกร�างานหนัก ไม่เคยท�าอะไรเพื่อใคร 

แต่กลับจ�าต้องยอมแปลงตัวเป็นไฮโซบ้านนอกนั่งรถกระบะปุเลงๆ ไปร่วม

ค่ายอาสาพัฒนาชนบทท่ีจังหวัดเชียงราย ก็เพราะถูกอาจารย์บังคับให้ไป

ออกค่ายอาสาเพือ่แลกกบัคะแนนช่วยเหลอืเลก็ๆ น้อยๆ ในวชิาสงัคมศาสตร์

ที่คะแนนของเธอคาบลูกคาบดอก 

ความล�าบากเรียกร้องให้เธออยากหนีกลับใจจะขาด แต่ท�าไม่ได ้

เพราะมีคะแนนค�้าคอ แล้วการทนล�าบากเพื่อคะแนนในครั้งนั้นก็ท�าให้เธอ

รู้จักกาลเวลาและจิรัศยารุ่นน้องอีกคน

ตอนเจอกาลเวลาครั้งแรกภูริตาเรียนอยู่ชั้นปีท่ีสามและเป็นดาวเด่น

ของคณะมาโดยตลอด หญิงสาวผู้เชื่อมั่นในเสน่ห์ร้ายกาจของตนกลับต้อง
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พ่ายแพ้ให้กับสาวสวยตาคมผิวสีน�้าผึ้งซึ่งป็อปในหมู ่รุ ่นพี่ค ่ายอาสา  

กาลเวลาจึงถูกเธอกระแทกแดกดันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่หลายครั้ง  

แต่อีกฝ่ายกลับสนใจแต่งานเท่านั้น

'ถ้าจะมาออกค่ายก็ต้องมาช่วยกันสิ มัวแต่นั่งอยู่ในร่มท�าไม'

'ก็ฉันร้อน ผิวแดงไปหมดแล้วเนี่ย เห็นไหม' ว่าพลางย่ืนแขนท่ีมี 

รอยแดงยาวเป็นทางโชว์อีกฝ่าย 

'คนอื่นก็ร้อนก็กลัวด�าเหมือนกัน'

'เธอด�าอยู่แล้ว จะกลัวด�าท�าไม เอางี้ ไว้เย็นๆ แล้วฉันค่อยช่วยละกัน 

เดี๋ยวจะหาว่าแล้งน�้าใจ'

'เย็นๆ ก็เสร็จหมดแล้วป่ะแพม' 

ภูริตาเชิดหน้า ไม่ยอมลุกจากท่ีนั่งในร่มเด็ดขาด พลางเหลียวหา 

เหยื่อสาวหน้าใสซึ่งก�าลังเดินหน้าเริดมาหา

'น้องจิช่วยอุ้มลังหนังสือหน่อยได้ไหมคะ พ่ีแสบผิวไปหมดแล้ว  

เนี่ยดูสิ ผิวพี่แดงไปหมดเลย'

'ได้ค่ะพี่แพม'

จิรัศยาท�าตามอย่างว่าง่าย ท�าเอากาลเวลาเท้าเอว มองเขม่น  

แต่คนอย่างภูริตามีหรือจะสนใจ 

การอยู่ค่ายอาสาคือความทุกข์ทรมานแสนสาหัสส�าหรับคุณหน ู

ผู้ไม่เคยตกระก�าล�าบาก เอะอะก็ไม่ได้ไม่ดีสักอย่างจนรุ่นพ่ีและคนอ่ืนๆ 

เอือมระอา ยกเว้นอยู่สองคนคือกาลเวลากับจิรัศยา 

'ท�าไมดีกับฉันล่ะ ฉันพูดไม่ดีกับเว แล้วก็หลอกใช้งานน้องจิด้วย' 

ภูริตาพูดเสียงอ่อนลงเม่ือออกฤทธิ์ออกเดชไปมากจนถูกท้ิงให้อยู่

เพียงล�าพัง 

'ถ้าฉันกับน้องจิไม่ทน แล้วใครจะทนเธอล่ะ'

'จิไม่ได้คดิว่าพีแ่พมใช้งานหรอกค่ะ จิเห็นพ่ีแพมตวัแดงเถอืกไปหมด
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ก็เลยอยากช่วยน่ะค่ะ'

'ขอบใจนะ'

เป็นครั้งแรกท่ีภูริตานอนมองดาวเต็มฟ้ากับเพ่ือนอีกสองคนบน 

สนามหญ้า และเป็นครั้งแรกอีกเช่นกันท่ีเธอยอมเผยเรื่องราวความรัก 

ครั้งแรกออกมาจนหมดเปลือก 

ไม่เช่ือกต้็องเช่ือว่าหลงักลบัจากค่ายอาสาพวกเธอกส็นทิสนมกนัมากขึน้  

มาห่างการติดต่อไปกต็อนภรูติาถกูมหาวทิยาลยัไล่ออกเพราะขาดเรยีนและ

ผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

ภรูติากวาดตามองสาวสวยตาคมซ่ึงดูสวยข้ึนท้ังท่ีอยู่ในชุดล�าลองง่ายๆ  

ก็เลยอดหมั่นไส้ไม่ได้ตามประสาคนหลงตัวเอง ไม่ชอบเห็นใครเด่นกว่า 

"เวไปท�าอะไรมา ท้วมขึ้นนะ แล้วก็ด�าขึ้นเยอะเลย"

อ้วนข้ึน...ด�าข้ึน...ค�าต้องห้ามของผูห้ญิงท้ังนัน้ แต่กเ็นีย่แหละภูรติา 

พูดจาไม่นึกถึงใจคนฟัง แต่ดูเหมือนหญิงสาวจะไม่รู้ตัวสักนิด ยังคงพูดจ้อ

ต่อไม่หยุด

"หมู่นี้กินเยอะไปรึเปล่าเว แก่ไปจะลดล�าบากนะ"

กาลเวลาหัวเราะขืน่ๆ อยากจะยกมือฟาดอีกฝ่ายสกัป้าบ แต่กไ็ม่ได้ท�า

"ฉันเป็นบลอ็กเกอร์รวีวิสถานท่ีท่องเท่ียวน่ะ ท�างานหนกัเลยกนิหนกัมอื  

แล้วก็ตากแดดเยอะไปหน่อยเลยผิวเข้มขึ้น แล้วแพมล่ะเป็นไงบ้าง เตี้ยลง

รึเปล่า"

ภูริตาชักสีหน้า เธอเตี้ยอยู่แล้ว เรื่องจะเตี้ยลงกว่านี้คงเป็นไปไม่ได้ 

นอกจากอีกฝ่ายจงใจเหน็บ "พูดจาไม่เข้าหู เดี๋ยวจะโดนไม่น้อยนะเว" 

"แล้วนี่แพมมาท�าอะไรที่นี่ จะช็อปปิ้งเหรอ ร้านนี้ป่ะ เดี๋ยวฉันช็อป 

เป็นเพื่อน มีสวยๆ หลายตัวเลย"

"คนอย่างภูริตา ไม่เคยซื้อของเซลส์"

กาลเวลาย่นคิ้ว เม่ือครู่เห็นชัดว่าภูริตาก�าลังจะก้าวเท้าเข้าร้านนี ้
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ด้วยซ�้าไป แต่ขืนพูดไปก็คงหักหน้าอีกฝ่ายเปล่าๆ จึงแสร้งยิ้มอ่อน

"เออๆ ไม่เคยก็ไม่เคย แล้วนี่แพมจะไปไหนต่อรึเปล่า ไปหาอะไรกิน

กันไหม"

"ไปสิ ฉันรู ้จักอยู่ร้านนึงขายไวน์กับสเต๊ก อยู ่แถวพลาซ่าใกล้ๆ  

ทางเชื่อมรถไฟฟ้า"

"เอาดิ น่าสนใจ ร้านไหนล่ะ"

แล้วท้ังสองคนกมุ่็งหน้าสูโ่ซนพลาซ่าซ่ึงเป็นแหล่งรวมของร้านอาหาร

หลายแห่ง จังหวะท่ีก�าลังลงบันไดเลื่อนภูริตาก็ได้ยินเสียงสดใสตะโกน 

เรียกเธอกับกาลเวลา พอหันไปทางต้นเสียงก็พบหญิงสาวคนหนึ่งก�าลัง 

โบกไม้โบกมือให้อยู่บนบันไดเลื่อนฝั่งตรงข้าม

"พี่เว...พี่แพมใช่ไหมคะ"

ภูริตาย่นคิ้วมองหญิงสาวด้วยสีหน้าฉงน "แกรู้จักไหมเว"

กาลเวลายังไม่ทันให้ค�าตอบ หญิงสาวก็ตอบเองเสร็จสรรพ

"จิไงคะ...น้องจิ"

ภรูติาและกาลเวลาออกจากบันไดเลือ่นพลางหันไปมองหญิงสาวหน้าใส 

ที่ตะโกนต่อว่า

"อย่าเพิ่งไปนะคะ อยู่ตรงนั้นนะ จิจะลงไปหาเองค่ะ"

สองสาวท�าตามค�าสั่งอย่างว่าง่าย ครู ่เดียวหญิงสาวหน้าใสก็ลง 

บันไดเลื่อนมาหาด้วยสีหน้าเปื้อนยิ้ม 

ท้ังสามคนทักทายกันอยู่ครู่หนึ่ง ภูริตาก็ชักชวนจิรัศยาให้ไปทาน

อาหารเยน็ด้วยกนัท่ีร้านไวน์ซ่ึงตนเคยมาใช้บรกิารบ่อยสมัยท่ียังมเีงนิจบัจ่าย 

ไม่ขาดมือ แถมโซนร้านอาหารยงัอยู่ใกล้กบัทางเช่ือมสถานรีถไฟฟ้า สะดวก

แก่การเดินทางกลับยิ่งนัก

"วันนี้พี่เลี้ยงเองน้องจิ"

"ไม่ได้หรอกค่ะพี่แพม จิกับพี่เวท�างานกันแล้ว จิเกรงใจค่ะ"
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"พี่ไม่รดีเลอืดกบัปูจนๆ หรอกนะ โดยเฉพาะยายจิ ให้พ่ีเลีย้งน่ะดแีล้ว"

"แต่ว่า..."

"เถอะน่า อย่าเถียงผู้ใหญ่ อยากกินอะไรสั่งเลย เดี๋ยวพี่เลี้ยงเอง"

กาลเวลากับจิรัศยามองหน้ากันคล้ายจดจ�าข่าวในหนังสือพิมพ์ซ่ึง 

ระบุว่าบิดาของภูริตาเสียชีวิต บริษัทมีหนี้สินรุงรัง คนงานถูกลอยแพ และ

ภรูติากก็�าลงัเข้าตาจน แต่จะให้สองสาวถามออกไปกท็�าไม่ได้เพราะไม่อยาก

ให้อีกฝ่ายเสียน�้าใจและเป็นการเสียมารยาทจึงแกล้งเลยตามเลยไปก่อน 

เวลาเคลือ่นคล้อยจากช่ัวโมงสูห่ลายชัว่โมง แต่ละคนขุดเรือ่งราวของ

ตนออกมาเม้าท์และเผากนัอย่างสนกุปาก จากลกูค้าเตม็ร้านเหลอืเพียงโต๊ะ

ของสามสาวซ่ึงยังนัง่ดืม่กนัไม่หยุด ดวงหน้าของแต่ละคนแดงก�า่ ค�าพูดค�าจา 

ก็อ้อแอ้เต็มที

"แล้วตอนนั้นพี่แพมได้กลับไปคืนดีกับแฟนเก่ารึเปล่าคะ"

ภรูติาส่ายหน้าเศร้าๆ "ไม่ได้กลบัหรอกยายจิ พ่ีไม่รูว่้าเขาหายไปไหน 

แต่ตอนนีพ้ีรู่แ้ล้ว และกจ็ะไม่ปล่อยให้เขาหนหีายไปอีกแน่นอน พูดถงึแต่พ่ี 

แล้วเราล่ะเมื่อไรจะมีแฟนกับเขาสักที"

"พีแ่พมกช็อบล้อจอิยู่เรือ่ย จไิม่ได้สวยเหมอืนพ่ีแพมกบัพ่ีเวสกัหน่อย"

"ใครว่าไม่สวย ท้ังน่ารกัท้ังอ่อนหวานแบบนี ้ใครไม่ชอบล่ะตาต�า่ท่ีสดุ 

จริงไหมเว"

กาลเวลาพยักหน้าหงึกหงัก "เห็นด้วยที่สุด"

"พี่ว่านะ ไหนๆ ก็อยู่เซ็นทรัลเวิลด์แล้ว เราไปขอพรพระตรีมูรติกัน 

เม่ือก่อนนัดกันเสียดิบดีว่าจะมาขอพรก็ไม่ได้ไปสักที วันนี้จัดสักหน่อย  

เผื่อสมหวังบ้าง" ภูริตาเสนอ

อีกสองสาวมองหน้ากันแล้วพยักหน้าคล้อยตาม

ภริูตาจงึเรยีกพนกังานเช็กบิล แต่ทันทีท่ีเห็นตวัเลขบนกระดาษหญิงสาว 

กลบัขบรมิฝีปาก อยากย้อนเวลากลบัไปช่วงก่อนเข้ามานัง่ท่ีร้านอาหารนกั 
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เพราะค่าอาหารปาเข้าไปเกือบห้าพันบาท ท้ังเนื้อท้ังตัวเธอเหลือเงินแค ่

หนึ่งหมื่นบาทเอง

กาลเวลาเห็นใบหน้าเผือดสีของภูริตาก็แย่งบิลไปมุงดูกับจิรัศยา  

ภูริตาเห็นเข้าก็รู้สึกเสียหน้า จึงย่ืนมือออกไปหมายจะคว้าบิลกลับมา แต่

กาลเวลากลับตีเพียะเข้าที่หลังมือเพื่อนเสียก่อน

"ฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะเลี้ยง"

"แล้วพวกฉันบอกตอนไหนว่าโอเค"

"แต่มันเสียศักดิ์ศรีคุณหนูสายเปย์อย่างฉัน"

"ถกูแค่นีห้ยามหน้าคณุหนภูรูติาเปล่าๆ ไว้ฉันกบัน้องจิค่อยให้แกเลีย้ง

มื้อหน้าแล้วกัน" 

กาลเวลาควักบัตรเครดิตท่ีร่วมรายการกับร้านอาหารแห่งนี้ข้ึนมา 

ส่งให้พนักงาน แล้วโบกมือให้รีบไปช�าระเงิน

"แกแย่งฉันจ่ายแบบนี้ ฉันเสียหน้านะเว" 

ภรูติาแหวเสยีงแผ่ว จะโกรธก็โกรธไม่ลงเพราะเธอกเ็สยีดายเงนิจรงิๆ 

นั่นแหละ

"เดี๋ยวแกกับน้องจิค่อยคืนเงินสดฉันไง ฉันก�าลังอยากได้แต้ม 

บัตรเครดิตเอาไปแลกตั๋วเครื่องบิน"

"ใช่ค่ะ พี่แพมอย่าคิดมากสิ" จิรัศยาปลอบเสียงอ่อนโยน 

"มื้อหน้าฉันเลี้ยงนะ" 

"ฉันจะล้างท้องรอเลยย่ะ" 

หลังจากรับสลิปบัตรเครดิตคืนแล้ว ภูริตาก็ส่งเงินสดครึ่งหนึ่งของ 

ค่าอาหารคืนให้กาลเวลา

"ฉันกับแกหารคนละครึ่ง เลี้ยงน้องจิ"

"ดีล!" 

กาลเวลาแปะมือพลางรับเงินอีกฝ่ายมา 
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"ได้ไงคะพี่แพม จิทานด้วยก็หารด้วยสิ"

"ไม่ใช่เรื่องของเด็กจ้ะ"

"แต่ว่า..."

"ลุกๆ ไปขอพรกัน" 

ภูริตาตัดบทพลางเดินน�าอีกสองคนสู่บันไดทางเช่ือมรถไฟฟ้าเพราะ

ประตหู้างปิดเรยีบร้อยแล้ว ก่อนเดนิลดัเลาะรมิถนนไปจนถงึศาลพระตรมูีรต ิ

ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บริเวณด้านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ 

เพงิร้านค้าขายเครือ่งเซ่นไหว้ปิดท�าการไปแล้ว ท�าเอาภรูติาหน้าเครยีด 

"ท่านจะงอนไหมอ่ะเว มาขอความรกัแต่ดัน๊ไม่มีของอะไรมาติดสนิบน

ท่านเลย"

"นั่นสิ สงสัยจะนกอีกเหมือนเคย"

สองสาวส่งเสยีงอ้อแอ้พลางหัวเราะให้กนั พานให้จริศัยาซ่ึงเมาน้อยสดุ 

ถึงกับลอบถอนหายใจ

"จิว่าแค่พนมมือตั้งจิตอธิษฐานก็คงพอมั้งคะพี่แพมพี่เว"

"เออ จริงของน้องจินะ แค่พนมมือขอท่านก็คงพอ" 

ภูริตาเงยหน้าข้ึนมองเทวรูปสีทองอร่ามท่ีมีไฟสปอตไลต์ส่องสว่าง 

ไม่รู้ว่าเพราะเมารึเปล่าเธอจึงรู้สึกว่าท่านดูเปล่งปลั่งสุกสกาวเป็นพิเศษ

ภูริตากล่าวค�าสวดตามป้ายซ่ึงติดตั้งอยู่บริเวณนั้นเสร็จจึงเริ่มต้น 

ขอพรในใจ

...ขอให้พีเ่ขมยังไม่แต่งงาน ยังไม่มีลกู หรอืถ้าแต่งแล้วกข็อให้รบีหย่า 

ในวันสองวันนี้ ขอให้พี่เขมรักแต่แพมคนเดียว แพมสัญญาว่าแพม 

จะไม่ท�าร้ายจิตใจพี่เขมอีก ท่านช่วยแพมด้วยนะคะ...สาธุ!

เธอขอพรเสร็จก็กราบท่ีพื้นสามครั้งพอเป็นพิธี เงยหน้าข้ึนมาอีกที 

ก็พบว่าอีกสองสาวขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้ว

"โทษที รอนานป่ะ"
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"ก็สักพัก ขออะไรแพม ยาวเป็นกิโลเชียว" กาลเวลาหยอกยิ้มๆ

"ของแบบนี้ห้ามบอกคนอื่นย่ะ เดี๋ยวไม่ศักดิ์สิทธิ์"

"แต่ฉันอยากบอก..." กาลเวลาหัวเราะคกิ "ฉันบอกของฉันคนเดยีวกไ็ด้  

ฉันขอให้ฉันได้แฟนหน้าตาเหมือนพัคซอจุน"

กาลเวลาโชว์รูปพระเอกเกาหลีชื่อ 'พัคซอจุน' จากโทรศัพท์มือถือ 

ท�าเอาภูริตาและจิรัศยาท�าหน้าแปลกใจ

"ขอมากไปมั้ยแก" ภูริตาถามตรงๆ

"ส�าเร็จหรือไม่ส�าเร็จ อีกหกเดือนนัดเจอกันมั้ยล่ะ"

"จิโอเคค่ะ"

"ดีล ถ้าฉันง้อแฟนเก่าส�าเร็จ ครั้งหน้าต้องให้ฉันเลี้ยงด้วย" 

"สรปุว่าแกขอพรให้ง้อแฟนเก่าส�าเรจ็ว่างัน้" กาลเวลาดกัคอ แต่เพราะ

กลัวค�าอธิษฐานไม่ศักดิ์สิทธิ์ ภูริตาจึงเม้มปากแน่น "ย่ะ ครั้งหน้าฉันจะสั่ง

ไม่ยั้งมือเลย" 

สามสาวแปะมือกันเป็นสัญญาณนัดแนะถึงค�าสัญญาท่ีให้ไว้แก่กัน  

และแล้วเรือ่งราวความรกัของภรูติากเ็ริม่บรรเลงข้ึนอีกครัง้ในอกีสองวนัต่อมา 
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ภูเก็ตหรือนรกกันเนี่ย ร้อนจนอยากควักตับไตไส้พุงออกมาผึ่งแอร์!

ภูริตายกมือเรียวบางข้ึนปาดเหงื่อเม็ดโตบนหน้าผากกลมมนพลาง

ลากกระเป๋าเดินทางชนดิมล้ีอลากออกจากอาคารผูโ้ดยสารขาเข้าด้วยสหีน้า

เหนื่อยอ่อน หญิงสาวหยุดยืนแถวประตูทางออกพลางปลดเสื้อแจ็กเก็ตยีน

ลงพาดด้ามจบักระเป๋า เหลอืเพียงเสือ้กล้ามสขีาวกบักางเกงยีนสเีข้มเข้ารปู 

และรองเท้าส้นสูงสีครีมมีหมุดเหล็กประดับอยู่รอบหน้าเท้า 

ผิวขาวใสเนียนละเอียดดึงดูดสายตาหนุ่มน้อยหนุ ่มใหญ่บริเวณ

ทางออกสนามบินได้ไม่น้อย ย่ิงรู้ว่ามีคนมอง ภูริตาก็ย่ิงชอบอกชอบใจ  

จึงไม่คิดจะปิดบังอ�าพรางทรวดทรงอ้อนแอ้นอรชรท่ีจงใจเติมแต่งให้มี 

ความเซ็กซี่เล็กๆ แม้แต่น้อย

ชายหนุ่มสี่ห้าคนรุมเข้ามาล้อมเสนอบริการแท็กซ่ีและรถเช่า ภูริตา

เพียงโปรยรอยยิ้มอ่อนหวาน ก่อนยกแว่นกันแดดทรงสี่เหลี่ยมกรอบโตขึ้น

สวมด้วยมาดเก๋ราวกับนางแบบ 

"ไปฟาร์มมุกดาเท่าไรคะ"

ทันทีท่ีได้ยินราคาหลักพันจากปากของโชเฟอร์ ภูริตาถึงกับใจแป้ว 

บทที่ 1
โลกต้องเห็น
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เธอเหลือเงินติดตัวเพียงนิดเดียวหลังหมดเงินหลายพันบาทไปกับเสื้อผ้า 

ชุดใหม่และค่าตั๋วเครื่องบินเท่ียวเดียว ขนาดด�าเกิงยังวีนว่าเธอใช้เงิน 

เกินตัว

'ตั๋วถูกแบบนั้น ไม่รู้ว่าเครื่องยนต์ซ่อมครั้งล่าสุดเมื่อไร แพมยังสาว

จะให้รีบตายไปไหนเจ๊'

'โลว์คอสต์ดีๆ ก็มีย่ะ แล้วท่ีแกจะไปหาพ่ีเขมอะไรของแกเนี่ย  

เขารู้ไหมว่าแกยังมีชีวิตอยู่บนโลกนี้'

หญิงสาวขบริมฝีปากลังเล แต่ก็ฝืนตอบไปด้วยเสียงที่ไม่มั่นคงนัก

'รู้สิ เขาลืมแพมไม่ลงหรอก'

ก่อนจากกนัเม่ือสบิปีก่อนเธอสร้างความทรงจ�าแสบสนัท้ิงไว้ในหัวใจเขา  

แต่...ภูริตามั่นใจว่าความรักความผูกพันท่ีท้ังคู่เคยมีให้กันจะหลอมละลาย

ความขุ่นข้องหมองใจระหว่างเขาและเธอได้ในที่สุด 

"ตกลงไปไหมน้อง" ชายคนขับรถเร่ง

"ท่ารถแอร์พอร์ตบัสไปทางไหนคะพี่"

ภูริตาขบริมฝีปากเม่ือชายหนุ่มชี้มือส่งๆ ให้จบๆ ไป อย่าให้มีเงิน 

ขึ้นมาล่ะ จะเอาเงินฟาดให้ปากเบี้ยวเชียว เธอทิ้งความหงุดหงิดไว้ตรงนั้น

แล้วสะบัดหน้าเดินต่อไปอีกไม่ไกลก็พบรถบัสสีส้มคันใหญ่จอดอยู่ที่ท่ารถ 

พนักงานหญิงวัยกลางคนเห็นท่าทางเก้กังของหญิงสาวจึงถามขึ้น

"จะขึ้นแอร์พอร์ตบัสรึเปล่าคะน้อง"

"เอ่อค่ะ คือหนูจะไปฟาร์มมุกดาค่ะ"

"ฟาร์มนายหัวเขมน่ะเหรอ" 

"ค่ะๆ ฟาร์มนั้นแหละค่ะ หนูต้องลงแถวไหนถึงจะใกล้สุดคะ"

"ลงเซ็นทรัลก็ได้ แล้วค่อยต่อสองแถวไปนิดนึงก็ถึง"

หลังจากช�าระเงินแล้วเธอยังพอเหลือแบงก์สีแดงในกระเป๋าสามใบ  

กับแบงก์สีเขียวอีกสามใบ การมีเงินเพียงแค่หยิบมือในจังหวัดท่ีขึ้นช่ือว่า
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ค่าครองชีพแพงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ เรียกว่ามาตายเอาดาบหน้า

ล้วนๆ แต่เพื่อความรักแล้วภูริตาพร้อมเทหมดหน้าตัก 

"อีกนานไหมคะกว่ารถจะออก"

"อีกครึ่งช่ัวโมง จะข้ึนไปรอบนรถก่อนก็ได้ แต่ถ้าจะไปเดินเล่น 

ก็กลับมาให้ทันล่ะ รถออกตรงเวลา" 

ภูริตาใช้เวลาระหว่างน้ันไปเข้าห้องน�้าและซ้ือน�้าดื่มด้านในอาคาร 

ผูโ้ดยสาร ก่อนกลบัมายนืต่อควิขึน้รถบัสหลงันกัท่องเท่ียวผมสทีอง แต่แล้ว

จู่ๆ ภูริตาก็หน้าถอดสี เดินออกจากคิวไปหาพนักงานหญิงคนเดิม

"พี่คะ หนูลืมกระเป๋าลากไว้ในห้องน�้า รอแป๊บนะคะ" 

ไม่รอค�าตอบรับจากสาวใหญ่ ภูริตาก็รีบวิ่งตื๋อกลับไปท่ีห้องน�้า แต่ 

ไม่พบแม้แต่เงาของกระเป๋าเดนิทางซ่ึงบรรจเุสือ้ผ้าราคาแพงและเครือ่งส�าอาง 

แบรนด์ดังระดับโลก

ตอนนี้ เธอมีเพียงเสื้อผ้าสวมติดกายชุดเดียว กระเป๋าสะพาย 

แบรนด์เนมใบย่อมติดตัว และเงินไม่กี่ร้อยบาท จะพอเอาชีวิตรอดในภูเก็ต 

รเึปล่าก็ไม่รู ้หลงัจากเจ้าหน้าท่ีสนามบินตรวจสอบอยูค่รูห่นึง่ก็ให้ค�าตอบว่า

"เท่าท่ีพบในกล้องวงจรปิด ผู้หญิงคนนัน้ลากกระเป๋าข้ึนรถยนต์ส่วนตวั 

ไปแล้วครับ ยังไงหากได้รายละเอียดเพิ่มทางเราจะรีบแจ้งไปตามเบอร ์

ที่ให้ไว้นะครับ"

ภูริตารับค�าอย่างหมดหวัง เสือหลุดจากกรงไปแล้วไฉนเลยจะตาม

กลบัมาได้โดยง่าย เธอเดินคอตกกลบัมาท่ีท่ารถโดยสาร แต่รถโดยสารสส้ีม

เมื่อครู่กลับอันตรธานหายไปเสียแล้ว

"รถไปไหนแล้วคะพี่"

"ออกไปแล้ว ท�าไมสายล่ะ กบ็อกแล้วว่าออกตรงเวลา" พนกังานหญิง

วัยกลางคนต่อว่ากลายๆ ท�าให้คนท่ีเพิ่งถูกขโมยกระเป๋ามาหยกๆ ถึงกับ

ฟิวส์ขาด
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"ก็กระเป๋าหาย จะให้ท�ายังไงล่ะคะ ใครจะอยากตกรถล่ะ!"

ถ้ามีเงนิเหลอืเยอะ เธอนัง่แท็กซ่ีไปแล้ว ไม่มาต่อควิข้ึนรถบัสให้เม่ือย

หรอก

"แล้วจะมาขึ้นเสียงท�าไม ความผิดของพี่ที่ไหน ท�าหายเองแล้วจะมา

โทษคนอื่นได้ไง"

ภูริตาขบริมฝีปากแน่น ไม่ทันไรก็ประเดิมความซวยด้วยกระเป๋าหาย

และตกรถแล้ว ไม่อยากจะคดิว่าวันข้างหน้าความซวยจะเล่นงานอะไรเธออีก

หนึ่งช่ัวโมงต่อมาภูริตาก็ข้ึนรถแอร์พอร์ตบัสมาลงท่ีห้างเซ็นทรัล  

แต่ด้วยเสียงท้องร้องครวญครางหญิงสาวจึงฝากท้องกับร้านอาหารญี่ปุ่น 

ระดับไฮเอ็นด์ซึ่งมีสาขาอยู่ในกรุงเทพฯ 

หลังจากกวาดตามองเมนูอาหารพร้อมกับค�านวณเงินในกระเป๋าแล้ว 

ภูริตาก็สั่งได้เพียงข้าวหน้าปลาดิบแบบห่ันทรงลูกเต๋าและชาเขียวเย็น 

เพียงหนึ่งแก้วถ้วน

ภูริตาไม่แน่ใจว่าการมาตายเอาดาบหน้าที่ภูเก็ตคุ้มค่าหรือไม่ แต่...

เธอไม่ใช่คนคิดเยอะอยู่แล้ว เธออยากท�าอะไรก็ท�า ดีกว่าต้องมาเสียใจ 

ภายหลัง และเพราะนิสัยแบบนี้เธอจึงยอมถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยเพื่อ

ไล่ล่าความฝัน แม้สุดท้ายเธอจะคว้าได้เพียงความว่างเปล่าก็ตามที

"อาหารได้แล้วค่ะ"

ภูริตามองชามข้าวหน้าปลาดิบด้วยความขมข่ืน เม่ือก่อนเธอจะสั่ง

เซ็ตซาชิมิ ไม่ใช่กินกระเบียดกระเสียรแบบนี้ แต่เอาเถอะ ไหนๆ ชีวิตก็

ด�าเนินมาถึงจุดนี้แล้ว เธอก็ต้องเชิดหน้ายิ้มสู้ต่อไป 

หญิงสาวลุกข้ึนจากเก้าอ้ี จัดชามให้ได้องศาสวยงามก่อนยก 

โทรศัพท์มือถือข้ึนถ่ายภาพอาหารและส่งข้ึนอวดในอินสตาแกรมให้ 

โลกโซเชียลรู้ว่าเธอไม่ได้ตกอับอย่างที่ใครๆ ว่ากัน

'ขอบคุณเจ้าภาพนะค้าบ...ภูเก็ตจ๋าแพมมาแล้วจ้ะ'

Page �������... ��������������.indd   21 18/2/2563 BE   14:32



ปรารถนา... คุณอีกสักครั้ง

22

หลังจากทานไปได้ครู ่หนึ่งหญิงสาวก็หยิบมือถือข้ึนมาส�ารวจ 

ความป็อปปูล่าร์ของตน และพบว่ารูปของเธอเรียกยอดไลค์และคอมเมนต์

ได้ไม่น้อย ส่วนใหญ่ก็ไม่พ้นคอมเมนต์จากหนุ่มๆ 

'น่าร้ากกกก...น่ากินท้ังอาหารท้ังคน...อยากเลี้ยงจังครับ ขอพิกัด

หน่อย'

หญิงสาวคลีย้ิ่มกว้างยามอ่านข้อความของหนุม่ๆ ท่ีเข้ามาขายขนมจบี  

ขณะที่คอมเมนต์จิกกัดจากสาวๆ ที่หมั่นไส้เธอเป็นทุนเดิมก็ตามมาติดๆ

'หมัน่ไส้พวกอวดรวย...แหวะ ไม่เห็นน่ากนิ...เมนนูีล้ดห้าสบิเปอร์เซ็นต์นี่  

เพิ่งกินเมื่อวาน...ของเก๊นี่หว่า'

ภรูติาถลงึตาใส่โทรศัพท์มือถอื เดอืดปุดกบัคอมเมนต์จากพวกเกรยีน

คีย์บอร์ด

"แกน่ะสิเก๊!"

เธอเลื่อนปลายนิ้วไถหน้าฟีดอินสตาแกรมต่ออีกครู่หนึ่ง ด�าเกิงก็

โทรศัพท์มาราวกับสิงสถิตอยู่บนหน้าจอมือถืออย่างนั้นแหละ 

"แกไปจกหนุ่มที่ไหนมาเลี้ยงข้าวยะ"

"ไม่มีหรอก เงินเจ๊ทั้งนั้น"

"จนแล้วยังไม่ส�านึกอีกนะแกเนี่ย"

"บ่นอะไรนักหนาเจ๊ เดี๋ยวแพมก็เจอพี่เขมแล้ว"

"แล้วแกแน่ใจได้ยังไงว่าเขาจะให้แกอยู่ด้วย"

"เขาไม่ใจร้ายกับแพมหรอก พ่อแพมมีบุญคุณกับเขานะ แล้วเรา 

ก็เคยรักกันมากด้วย"

"ของอย่างนีก้ไ็ม่แน่หรอกย่ะ ไม่เจอกนัตัง้สบิปี อาจจะมีลกูหัวปีท้ายปี 

แล้วก็ได้ แล้วอีกอย่างตลอดเวลาสิบปีเขาเคยโผล่มาท่ีบ้านหรือโทรหาแก 

รึเปล่า"

"ก็...จากกันไม่ค่อยดีเท่าไร พี่เขมจะกล้าติดต่อมาได้ไงล่ะ" 
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"ถ้าเขารักแกมากอย่างที่แกคุยไว้ เขาก็ต้องกลับมาง้อแกสิ"

ภูริตาเม้มปากขัดใจ ก่อนเสตัดบทเพราะไม่อยากนึกถึงประโยค 

ไม่รื่นหู 

"เจ๊รูไ้หมแพมโดนขโมยกระเป๋าเสือ้ผ้าตัง้แต่มาถงึเลยนะ ดท่ีีกระเป๋าเงนิ 

อยู่ในกระเป๋าสะพายใบเล็ก ไม่งั้นแย่แน่"

"แล้วหายได้ไง"

"แพมลมืไว้ในห้องน�า้ของสนามบิน นกึข้ึนได้อีกทีกม็คีนขโมยไปแล้ว 

ทั้งเสื้อผ้า เครื่องประทินผิวทั้งหลาย แพงๆ ทั้งนั้นเจ๊ก็รู้ แต่ไม่เป็นไรหรอก 

พี่เขมออกจะรวย เป็นเจ้าของฟาร์มไข่มุกด้วย เดี๋ยวแพมขอเงินพ่ีเขม 

ไปซื้อใหม่ก็ได้"

"เอะอะก็ขอพี่เขม ฉันว่าแกอย่าเพิ่งมั่นหน้าจะดีกว่า รอเจอแฟนเก่า

แล้วเขายังโสด ไม่ถูกสอยไปกินแล้วค่อยมาคุย"

"ขู ่อยู ่ได้อ่ะเจ๊ น้องเพิ่งขวัญเสียมาหยกๆ เงินย่ิงไม่ค่อยเหลือ 

ติดกระเป๋าด้วย"

"ไม่มีเงิน แล้วแกจะไปเจอแฟนเก่าแกยังไง"

หญิงสาวกระตุกยิ้มเจ้าเล่ห์พลางตอบเสียงใส "แพมมีวิธีแล้วเจ๊"
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ความเจ้าเล่ห์แสนกลของภูริตาแผ้วถางอุปสรรคท้ังหลายจนราบ 

เป็นหน้ากลอง เพราะหญิงสาวเรยีกใช้บรกิารรถยนต์โดยสารส่วนบุคคลผ่าน

แอพพลิเคชั่นในมือถือ โดยเรียกเก็บเงินปลายทางแทน ท�าไมเพิ่งคิดได้นะ 

รู้อย่างนี้กดเรียกรถตั้งแต่อยู่สนามบินแล้วดีกว่า 

"มาเที่ยวเหรอครับ"

"มาหาแฟนค่ะ เขาเป็นเจ้าของฟาร์มมุกดา"

เธออ้างเช่นนัน้เพราะการโดยสารรถยนต์ของคนแปลกหน้าตามล�าพัง

ไม่มีอะไรรับประกันความปลอดภัยสักหน่อย ดังนั้นอะไรท่ีพอจะยกข้ึนมา

เป็นยันต์กันภัยได้เธอก็ต้องอ้างไว้ก่อน

"แฟนนายหัวเขมเหรอครับเนี่ย"

"รู้จักพี่เขมด้วยเหรอคะ เซอร์ไพรส์จัง!"

"นายหัวดังออกครับ ผมเคยรับส่งลูกค้าของฟาร์มนายหัวเป็นประจ�า

ครับ แต่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนว่านายหัวมีแฟนแล้ว นึกว่าคบกับคุณฉัตร

เสียอีก"

ฉัตร...ฉัตรไหน!

บทที่ 2
กระเป๋�แบน แฟน (เก่�) ทิ้ง
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ในข่าวท่ีเธอบังเอิญเลื่อนเจอในอินสตาแกรมไม่เห็นบอกเลยว่า 

เขมมีแฟนแล้ว บอกแค่ว่าเป็นหนุ่มเนื้อหอมของภูเก็ต 

"ฉัตรไหนคะเนี่ย แพมไม่เห็นรู้เรื่อง"

"คุณกมลฉัตร ลูกสาวนายหัวธานี นักธุรกิจใหญ่ของภูเก็ตครับ  

ผมได้ยินคนเขาลือกันว่าคุณฉัตรเป็นแฟนนายหัว เพราะไปมาหาสู่กัน 

หลายปีแล้ว แต่ไม่รู้หรอกครับว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง"

ภูริตารู้สึกเหมือนมีไฟกองโตสุมอยู่กลางอก มันร้อนรุ่มจนนั่งแทบ 

ไม่ติดเบาะ อยากแล่นไปเค้นความจริงจากปากเขมให้รู้แล้วรู้รอด

"แพมไปเรียนเมืองนอกเสียนาน เพ่ิงลงเครื่องก็แวะซ้ือของท่ีห้าง  

แล้วเรียกรถมาหาพี่เขมนี่แหละค่ะ ตอนแรกก็อยากให้พ่ีเขมไปรับ แต ่

แพมอยากเซอร์ไพรส์พี่เขมน่ะค่ะ ไม่คิดว่าจะเจอเซอร์ไพรส์กลับแบบนี้  

ถ้าเจอหน้าพี่เขมล่ะก็แพมจะบิดให้เนื้อเขียวเชียว"

หญิงสาวแสร้งเย้าทีเล่นทีจรงิ ท�าเอาคนขับย้ิมแหยพลางลอบพจิารณา

หญิงสาวตรงเบาะหลัง

ดวงหน้าสวยน่ารักกระจุ๋มกระจิ๋ม ผิวขาวผ่องอมชมพูดูนวลเนียน  

รปูร่างเลก็บอบบางน่าทะนถุนอมแบบลกูผูล้ากมากดใีนเมืองกรงุ ตรงข้ามกบั 

กมลฉัตรที่รูปร่างสูงโปร่ง ใบหน้าสวยเฉี่ยว ดูทะมัดทะแมง 

เทียบกันแล้วเขาม่ันใจว่าผู้ชายร้อยท้ังร้อยชอบผู้หญิงน่ารักบอบบาง

คนนี้มากกว่าผู้หญิงมั่นใจในตัวเอง นายหัวเขมก็คงไม่ต่างกันนัก

"ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแฟนนายหัวหน้าเด็กแบบนี้"

ภรูติาแสร้งหัวเราะคกิคกั "ไม่เดก็หรอกค่ะ แพมจะยีส่บิหกแล้วนะคะ"

"จริงเหรอครับเนี่ย หน้าคุณเด็กมาก ผมนึกว่าสิบเจ็ดสิบแปด"

ภรูติายกมุมปากข้ึนเป็นรอยยิม้อ่อนหวาน พดูจารืน่หูแบบนีค่้อยคยุกนั 

ได้ยาวหน่อย 

"ใครๆ ก็บอกแพมแบบนั้นแหละค่ะ" 
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"ว่าแต่รู้จักนายหัวได้ยังไงเหรอครับ"

"รู้จักกันที่เมืองนอกค่ะ"

หญิงสาวไม่อยากถูกอีกฝ่ายซักไปมากกว่านี้ จึงแสร้งตัดบทด้วย 

การยกมือถือขึ้นมากดเล่น 

หลังจากนั้นไม่ถึงสิบนาที รถยนต์สัญชาติญ่ีปุ่นก็เคลื่อนมาจอด 

หน้าบริษัทซึ่งมีป้ายติดไว้ด้านหน้าว่า 'บริษัท มุกดาเจมส์ จ�ากัด'

"ถึงแล้วครับ"

"ไม่ได้ชื่อว่าฟาร์มมุกดาเหรอคะ"

"นัน่ช่ือท่ีคนพืน้ท่ีเรยีกกนัครบั แต่ช่ือทางการคอืบรษัิทมกุดาเจมส์ครบั"

เขาตอบด้วยสีหน้าย้ิมแย้ม มองหญิงสาวก�าลังรื้อค ้นของใน 

กระเป๋าสะพายใบย่อมอยู่หลายรอบด้วยความสงสัย "ไปไหนนะ เมื่อกี้ 

ที่ร้านอาหารยังเห็นอยู่เลย"

เธอแสร้งควานมอืลงไปในกระเป๋าอีกสองสามครัง้ก่อนเงยหน้าข้ึนมอง

คนขับอย่างร้อนรน 

"สงสยัแพมลมืกระเป๋าสตางค์ไว้ท่ีร้านอาหารแน่เลย รอสกัครูไ่ด้ไหมคะ  

แพมไปขอยืมเงินพี่เขมก่อน" 

สีหน้าของคนขับรถเปลี่ยนไปเล็กน้อย แต่ก็ยอมพยักหน้าในที่สุด 

ภูริตารีบสาวเท้าเข้าไปในตัวอาคาร ก่อนหยุดยืนหน้าเคาน์เตอร์

ประชาสัมพันธ์บริเวณโถงทางเข้า แล้วแจ้งความประสงค์ทันที

"พี่เขมอยู่ไหมคะ"

"ไม่ทราบว่านัดนายหัวไว้รึเปล่าคะ"

"เปล่าค่ะ ไปบอกพีเ่ขมทีว่าแพม ภรูติามาขอพบค่ะ เขาให้แพมพบแน่" 

"นายหัวตดิประชมุค่ะ แจ้งเรือ่งไว้แล้วเดีย๋วดฉินัจะเรยีนให้ท่านทราบค่ะ"

"แต่ฉันมีธุระด่วน ต้องการพบพี่เขมเดี๋ยวนี้"

น�้าเสียงร้อนรนปนออกค�าสั่งของภูริตาท�าให้ดวงหน้าแฉล้มของ
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พนักงานสาวเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้น

"นายหัวไม่อยู่ออฟฟิศค่ะคุณ"

"เอ๊ะ ก็ไหนว่าประชุมอยู่"

"ท่านออกไปประชุมข้างนอกค่ะ"

"แต่พ่ีเขมก็น่าจะรับโทรศัพท์ได้นี่ โทรสิคะ จะรออะไร ฉันรีบนะ  

คนขับรออยู่ด้วย"

ความซวยก�าลังไล่ล่าเธอจนหยดสุดท้าย และคราวนี้ดูเหมือนจะ

ปรากฏออกมาในรูปของคนขับรถรับจ้างซ่ึงก�าลังก้าวผ่านประตูรั้วออฟฟิศ

เข้ามาแล้ว

"เร็วสิคะ โทรหาพี่เขมเร็ว ฉันอยากพบพี่เขม ฉันมีธุระจริงๆ นะ"

"ดิฉันคงท�าเช่นนั้นไม่ได้หรอกค่ะ คุณท้ิงเรื่องไว้ดีกว่าค่ะ นายหัว 

เข้ามาแล้วดิฉันจะแจ้งให้ค่ะ"

"เอ๊ะ! พูดไม่รู้เรื่องรึไง ก็บอกว่าฉันรีบ จะซักอะไรนักหนา ถ้าพี่เขม 

รู้ว่าเธอปฏิบัติกับฉันแบบนี้ เขาไล่เธอออกแน่"

การโต้เถยีงระหว่างสองสาวท�าให้พนกังานท่ีอยู่ด้านในเริม่เดนิออกมา

เมียงมอง และหนึ่งในนั้นก็คือชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่ง ใส่แว่นกรอบเงิน 

ท่าทางเป็นมิตร

"มีอะไรรึเปล่า"

"คือคุณผู้หญิงคนนี้ต้องการพบนายหัวค่ะ"

"มีอะไรสั่งผมไว้ก็ได้ครับ ผมเป็นลูกน้องของนายหัว"

ถ้างัน้กค็งพอมีเงนิค่ารถให้เธอยืมน่ะส ิ ความหวังเริม่ฉายชัดบนดวงหน้า 

สวยใส ภูริตาจึงเท้าความให้ชายหนุ่มฟังคร่าวๆ ว่าเธอลงจากเครื่องบิน

แล้วกระเป๋าเงินหาย จึงเรียกรถมาหาเขมท่ีนี่โดยใช้วิธีเก็บเงินปลายทาง 

ก่อนสรุปปิดท้ายว่า

"แพมขอยืมเงินคุณก่อนได้ไหมคะ พ่ีคนขับรออยู่ แต่กระเป๋าแพม 
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ถูกขโมยไป พี่เขมเข้าออฟฟิศเม่ือไร แพมจะให้พ่ีเขมคืนเงินคุณทันที 

เลยค่ะ"

ชายหนุม่หน้าตาเป็นมิตรนิง่ไปครูห่นึง่ก่อนรบัค�าและเดนิตามเธอออกไป 

ช�าระเงินค่าโดยสารให้กับคนขับรถ หลังจากช�าระเงินเสร็จ ภูริตาก็รีบกลับ

มายืนรอหน้าประตูกระจกหน้าออฟฟิศ ไม่ได้อยู่สนทนากับสองคนนั้นต่อ 

แต่เดาว่าเรื่องราวในบทสนทนานั้นต้องเกี่ยวกับเธออย่างแน่นอน ท้ังสอง 

จึงหันมามองเป็นระยะแบบนี้ ครู ่หนึ่งผู ้ชายใจดีใส่แว่นจึงเดินกลับมา 

สมทบ

"ผมได้ยินว่าคุณเป็นแฟนของนายหัวเหรอครับ"

"ค่ะ เราเคยคบกัน"

"ถ้างั้นผมจะเรียนนายหัวให้ครับ คุณเข้าไปรอท่ีโซฟาก่อนสิครับ"  

เขาคลี่รอยยิ้มเป็นมิตร

"ขอบคุณนะคะคุณ..."

"อนุวัตครับ"

ภูริตากระพุ่มมือไหว้ "ขอบคุณมากค่ะคุณอนุวัต" 

"ไม่เป็นไรครับ เรื่องเล็กน้อย" 

ผูช้ายคนนัน้เดนิหายเข้าไปในออฟฟิศ ในขณะท่ีภรูติามองซ้ายมองขวา 

ส�ารวจหน้าตาออฟฟิศของเขมซึง่ตัง้อยูร่มิถนนใหญ่ในตวัเมอืงภเูกต็อยูอ่กี

ครู่หนึ่ง

เนื้อท่ีราวๆ สองไร่เศษประกอบด้วยลานจอดรถกว้างใหญ่แบ่งเป็น

ลอ็กๆ ดเูป็นระเบียบ ช่วงบ่ายแบบนีม้รีถจอดอยู่หนาตาจนยากจะแยกแยะว่า 

รถคนัไหนคอืรถของผูบ้รหิารบรษิทั เพราะไม่มป้ีายระบชุ่องจอดรถส�าหรบั

ผู้บริหารเสียด้วย 

ถดัจากลานจอดรถไปไม่ไกลนกัจะพบอาคารสขีาวสงูราวสีช้ั่น ระบุว่า

เป็นโรงงานคัดแยกและเจียระไนไข่มุก ส่วนตึกหลังใหญ่สูงสิบชั้นซึง่ตั้งเด่น
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เป็นสง่าในเนื้อท่ีสองไร่กว่าคือออฟฟิศส�านักงานซ่ึงภูริตาก�าลังจะเดินตาม

อนุวัตเข้าไป 

ประตูกระจกออฟฟิศออกแบบเป็นสีทึบมองไม่เห็นจากทางด้านนอก 

หน้าประตูมีชุดเก้าอี้หินอ่อนวางอยู่หนึ่งชุด 

เม่ือเธอผลกัประตกูลบัเข้าไปกพ็บเคาน์เตอร์ต้อนรบัซ่ึงมพีนกังานสาว

คนเดิมนั่งประจ�าอยู่ มีชุดโซฟาหนังเทียมสีน�้าตาลวางอยู่สองชุดทางซ้าย

และขวามือ และอนุวัตที่ยังคงรออยู่ 

"ขอบคุณส�าหรับค่ารถนะคะคุณอนุวัต เดี๋ยวแพมเจอพี่เขมแล้ว 

จะรีบคืนเงินให้นะคะ"

อนุวัตยิ้มให้อย่างสุภาพ "ยินดีครับ ไม่ทราบว่าคุณ...เอ่อ..."

"ภูริตาค่ะ เรียกแพมเฉยๆ ก็ได้"

"ยินดีที่ได้รู้จักครับ"

"เช่นกันค่ะ แล้วคุณอนุวัตท�างานกับพี่เขมมานานแล้วเหรอคะ"

"ก็สักห้าปีได้แล้วครับ"

"แล้วบริษัทนี้เปิดมานานรึยังคะ"

"ก็ราวๆ สามสิบปีได้แล้วครับ"

"ถ้างั้น..."

"ขอโทษทีครบั บังเอญิผมมีประชุมต่อ ต้องขอตวัก่อนนะครบั" อนวัุต

ตัดบท ไม่เปิดโอกาสให้หญิงสาวแปลกหน้าไต่ถามเรื่องภายในของบริษัท 

ไปมากกว่านี้

"งั้นแพมไม่รบกวนแล้วค่ะ ถ้าติดต่อพี่เขมได้ ฝากบอกว่าแพม 

อยากพบนะคะ"

"ได้ครับ"

แล้วอนุวัตก็เดินหายเข้าไปด้านใน ปล่อยให้หญิงสาวแปลกหน้า 

นั่งแหมะบนโซฟาริมประตูพลางเล่นมือถือต่อ พนักงานสาวท่ีเคาน์เตอร ์
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ชักกังวลจึงรีบตามอนุวัตเข้ามายืนหลบมุมคุยกันด้านใน

"ตกลงแม่นี่เป็นใครคะคุณอู" 

"ผมกไ็ม่แน่ใจ คงต้องรอถามนายหัวอีกที เดีย๋วผมจัดการเอง ไปเฝ้าไว้ 

ให้ดี อย่าให้เพ่นพ่าน"

"ค่ะคุณอู"

หลังจากพนักงานต้อนรับย้อนกลับไปประจ�าต�าแหน่งแล้ว อนุวัต 

ก็หลบเข้าห้องประชุมขนาดเล็กแล้วกดโทรศัพท์หาผู้เป็นนายทันที 

"ว่าไงอู" 

"อีกนานไหมครับกว่านายหัวจะเข้าออฟฟิศ"

"น่าจะอีกสกัสองช่ัวโมง ฉันมปีระชุมกบัคณุฉัตรและหัวหน้าบรษัิททัวร์

ของญี่ปุ่น แป๊บนะ เดี๋ยวฉันเดินออกมานอกห้องก่อน แกมีอะไรรึเปล่า"

"คือ...มีผู้หญิงมาหานายหัวครับ"

"ผู้หญิง?"

"ครับ เขายืนกรานจะขอพบนายหัวให้ได้ครับ เห็นบอกว่าช่ือภูริตา 

ชื่อเล่นชื่อแพมครับ"

ปลายสายนิ่งไปเกือบอึดใจก่อนเสียงลมหายใจหนักๆ จะสวนกลับมา

"ไล่กลับไป!"

"ตะ...แต่นายหัวครับ"

"ไล่ไป ฉันไม่อยากเจอหน้า"

"แต่ว่าคุณแพม...เธอ...เธอบอกว่าเธอนั่งเครื่องบินมาจากกรุงเทพฯ 

แล้วกระเป๋าเงินหาย ต้องเรียกรถมาหานายหัวท่ีบริษัท แล้วมาเก็บเงิน 

ปลายทางที่นี่ บังเอิญนายหัวไม่อยู่ ผมก็เลยส�ารองจ่ายไปก่อนครับ"

"แล้วไปออกให้ท�าไม แกรู้จักเขารึไง"

"ก็เธอน่าสงสารนี่ครับ แล้วเธอก็อ้างว่าเป็นแฟนนายหัวด้วย"

ปลายสายเงยีบไปอกีครัง้ แต่คราวนีน้านกว่าเดมิคล้ายกบัว่าถกูค�าพูด

Page �������... ��������������.indd   30 18/2/2563 BE   14:32



31

นัทธิมา (นัธ)

ของลกูน้องฮุคเข้าท้องจนเจ้านายพดูไม่ออก ครูถ่ดัมาชายหนุม่จงึแค่นหัวเราะ 

ราวกับเรื่องที่ได้ยินช่างน่าขันสิ้นดี

"แกโดนหน้าสวยๆ หลอกแล้วล่ะสิไอ้อู"

"แต่เธอพูดเสียงหนักแน่นว่าเคยคบกับนายหัวนะครับ แล้วอีกอย่าง

เธอน่าสงสารออก หมาแมวพลัดหลงมานายหัวยังให้น�้าให้ข้าวจนแข็งแรง 

แต่นี่คนนะครับ"

"ให้น�้าให้ข้าวหมาแมวมันยังรู้จักบุญคุณ แต่ลองใจอ่อนให้แม่นี่สิ  

คงได้ขี่คอจิกหัวแกแน่" 

พดูจากระแหนะกระแหนอย่างกบัเป็นผูห้ญงิ คดิแล้วอนวุตักอ็ดแปลกใจ 

ไม่ได้ เพราะนายหัวท่ีเขารู้จักมาตลอดห้าปีไม่เคยแสดงอาการค่อนขอด 

ผู้หญิงแบบนี้มาก่อน หรือว่าแท้จริงแล้วผู้หญิงคนนี้จะเคยหักอกนายหัว

เสียบอบช�้า จนป่านนี้ก็ไม่ยอมมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักที 

"ผมว่าคุณแพมไม่น่าใช่คนแบบนั้นหรอกครับ"

"อ้อ แกหลงกลแม่นี่เข้าให้แล้วสิ อยากจะขนไปเลี้ยงที่บ้านไหมล่ะ"

"นายหัวอนุญาตไหมล่ะครับ" 

"ไอ้อู!"

อนวุตักระตกุยิม้ ท�าเป็นไล่ท�าเป็นไม่สนใจ พอจะสวมรอยรบัเลีย้งดแูทน 

ท�าเป็นขึ้นเสียงใหญ่ 

"แล้วนายหัวจะให้ผมท�ายังไงล่ะครับ เธอไม่มีท่ีไป เงินติดตัวก็ไม่มี 

สักบาท ขืนไล่ออกไปแล้วเธอเกิดคิดสั้นข้ึนมานายหัวจะเสียใจภายหลัง 

รึเปล่าครับ"

ปลายสายเงียบไปอีกครู่หนึ่งก็พ่นลมหายใจแรงๆ 

"อยากรอก็รอไป วันนี้ฉันไม่เข้า"

"อ้าว ก็ไหนนายหัวบอกว่าอีกสองชั่วโมงจะเข้าบริษัท"

"ฉันเปลี่ยนใจแล้ว อยากรอก็ปล่อยให้รอซะให้เข็ด" 
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เขมตดัสาย ท้ิงภาระเป็นหญงิสาวหน้าใส รปูร่างเลก็อ้อนแอ้นไว้ให้เขา 

ดูแลต่อ จะเข้าไปสวมรอยแทนเจ้านายก็เกรงจะโดนไล่ออกฟ้าผ่าน่ะสิ 
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ห้าช่ัวโมง...ภรูติารอเขมมาแล้วห้าช่ัวโมงเตม็ๆ รอแล้วรออกีจนลกุข้ึน 

ไปถามที่เคาน์เตอร์อยู่หลายครั้งก็ได้ค�าตอบเหมือนเดิมทุกครั้ง

"ไม่ทราบค่ะ"

"ไม่ทราบได้ยังไง คุณเป็นพนักงานประชาสัมพันธ์นะ"

"เป็นพนักงานค่ะ ไม่ใช่เมีย ดิฉันจะทราบทุกเรื่องของนายหัวได ้

ยังไงคะ"

ภูริตาชักสีหน้าก่อนกระแทกเท้าเดินกลับมานั่งที่โซฟาดังเดิม 

แสงตะวันที่เคยสาดแสงทอดยาวผ่านกระจกเข้ามาเริ่มทยอยลดน้อย

ลงจนหมดไป ความมืดโรยตวัเข้ามาทุกทีจนหญิงสาวหว่ันใจ ต้องลกุข้ึนไป

ถามพนักงานคนเดิมซึ่งก�าลังเก็บโทรศัพท์มือถือลงกระเป๋าสะพาย

"ฉันขอเบอร์พี่เขมหน่อย...ค่ะ"

"ไม่ทราบค่ะ"

"จะไม่ทราบได้ยังไง คุณท�างานที่นี่นะ เวลามีลูกค้าอยากพบเจ้าของ

บริษัทก็ต้องติดต่อให้ได้สิ"

"อย่างท่ีบอกค่ะ ดฉัินเป็นพนกังาน ไม่ใช่เมยี นายหัวคงไม่มารายงาน

บทที่ 3
รอแล้วได้อะไร
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ดิฉันทุกย่างก้าวว่าอยู่ท่ีไหน แล้วถ้าคุณอ้างว่าสนิทกับนายหัว ท�าไมถึง 

ไม่มีเบอร์โทรศัพท์นายหัวล่ะคะ"

พนักงานสาวย้อนกลับมาเสียเจ็บแสบท�าเอาภูริตาขบริมฝีปาก  

อยากตอกกลับไปแรงๆ ให้สาแก่ใจ แต่ก็ยังหาถ้อยค�ามาตอกอีกฝ่ายให ้

หน้าหงายไม่ได้ จึงได้แต่ท�าเสียงจึ๊กจั๊กในล�าคออย่างหงุดหงิด

"แต่คิดไปคิดมาบางทีตกเย็นอย่างนี้นายหัวอาจก�าลังดินเนอร์กับ 

คุณฉัตรอยู่ก็ได้ค่ะ"

ได้ยินชื่อนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะ เห็นทีจะนิ่งนอนใจไม่ได้เสียแล้ว 

"คุณฉัตร...คุณฉัตรไหน" เสียงของภูริตาแข็งขึ้น

"ก็แฟนนายหัวน่ะสิคะ"

"พี่เขมอยู่ไหน บอกมานะ ฉันจะคุยกับพี่เขมให้รู้เรื่อง" 

"ไม่ทราบค่ะ" พนักงานสาวยักไหล่กวนๆ พลางเก็บของลง 

กระเป๋าสะพายต่อ 

"แล้วนี่เธอจะไปไหน"

"ได้เวลาเลิกงานแล้วค่ะ นี่หกโมงกว่าแล้ว"

"แล้ว...คุณอนุวัตล่ะ"

"คุณอนุวัตกลับไปสักพักแล้วค่ะ"

"กลับได้ยังไง ฉันนั่งอยู่ตรงนี้ตลอด ไม่เห็นเขาจะออกมาเลย" 

"ก็ออกทางประตูหลังน่ะสิคะ"

ภูริตาเม้มปาก ใบหน้าเริ่มถอดสี ไฟในออฟฟิศเริ่มดับทีละดวง 

สองดวงพร้อมกับเสียงเครื่องปรับอากาศที่ดับสนิท 

"นี่อย่าปิดแอร์นะ ฉันร้อน"

"ท�าไมจะปิดไม่ได้ล่ะคะ นี่เลิกงานแล้ว แม้แต่คุณก็อยู่ไม่ได้ค่ะ"

"แล้วฉันจะไปรอพี่เขมที่ไหน"

พนักงานสาวยักไหล่กวนๆ
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"ไม่ทราบสิคะ ดิฉันรู้แต่ว่าออฟฟิศจะปิดแล้ว กรุณาออกไปจาก

ออฟฟิศด้วยค่ะ"

"แต่ฉันจะรอพี่เขมในนี้"

"ไม่ได้ค่ะ"

"แต่ฉันเป็นแฟนพี่เขมนะ เธอท�าแบบนี้กับฉันไม่ได้"

"ถ้าคณุเป็นแฟนนายหัวจรงิๆ นายหัวคงไม่ปล่อยให้คณุรอเก้อแบบนี้

หรอกค่ะ โกหกก็ไม่เนียนอย่าพยายามดีกว่านะคะ"

"ฉันไม่ได้โกหกนะ ฉันเคยคบกับพี่เขมจริงๆ" 

"เคยคบคืออดีตค่ะ แปลว่าปัจจุบันไม่ได้คบ เพราะฉะนั้นเชิญค่ะ"

"ฉันไม่ออก!" 

ภูริตาวิ่งไปแหมะตัวลงบนโซฟาพลางยึดที่เท้าแขนโซฟาไว้แน่น

"ถ้าคุณไม่ออก ดิฉันจะเรียกยามมาลากคุณออกไปนะคะ"

ริมฝีปากสีชมพูของภูริตาสั่นระริก น�้าตาพานจะหล่นจากขอบตา 

เสียให้ได้ จากท่ีเคยออกฤทธิ์ออกเดช วางก้ามตั้งแต่ต้นก็เริ่มคลายท่าที 

อ่อนยวบลง

"แล้วจะให้ฉันไปอยู่ที่ไหน ฉันไม่มีเงินติดตัวสักบาท กระเป๋าสตางค์

ฉันหาย"

"ถ้าคุณยืนกรานจะรอนายหัวจริงๆ ก็รอตรงโต๊ะม้าหินด้านนอกได้ค่ะ 

ยังไงตอนกลางคืนก็เปิดไฟอยู่แล้ว"

"แต่ฉัน..."

"คุณอยู่ในออฟฟิศไม่ได้ค่ะ"

ภรูติาเห็นสหีน้าจรงิจงัของอีกฝ่ายก็ได้แต่ลกุขึน้ยืนคอตก ลากสงัขาร

ออกไปนั่งชันเข่าอยู่บนเก้าอี้ม้าหินหน้าออฟฟิศด้วยหัวใจห่อเหี่ยว 

เรือ่งอดตีกล็มืๆ ไปไม่ได้รไึง เขาเจบ็คนเดยีวท่ีไหน เธอกเ็จบ็ไม่แพ้กนั 

หรอก! 
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แล้วจู่ๆ ฝนเจ้ากรรมก็ดันกระหน�่าลงมาโดยไม่ให้สุ้มให้เสียง ละม้าย

จะลงโทษอดีตเดก็ร้ายกาจอย่างไม่ปราน ีท้ังท่ีภรูติาซ่อนตวัอยู่ใต้กนัสาดอาคาร  

แต่ละอองฝนเม็ดหนาก็สาดกระเซ็นเข้ามาจนเปียกปอนไปทั้งเนื้อทั้งตัว

'ถ้าคุณเป็นแฟนนายหัวจริงๆ นายหัวคงไม่ปล่อยให้คุณรอเก้อแบบนี้

หรอกค่ะ'

ถ้อยค�าเยาะหยันของพนกังานคนนัน้ท�าให้หยาดน�า้ตาร่วงพรแูข่งกบั

สายฝน เขมท�าราวกับว่าเธอและเขาไม่เคยมีความทรงจ�าแสนหวานต่อกัน 

ภรูติารูว่้าเธอนสิยัไม่ด ี เคยท�าร้ายจติใจเขากบัแม่ของเขาไว้เสยีเจบ็แสบ  

รู้ว่าเขาควรโกรธเกลียดไม่ไยดี แต่อย่างน้อยเขาก็น่าจะนึกถึงบุญคุณที่พ่อ

ของเธอเคยเลี้ยงดูเขากับแม่ยามสิ้นไร้ไม้ตอกสิ 

หญงิสาวสะอ้ืนไห้แข่งกบัสายฝนพลางยกมือข้ึนกอดตวัเองตามล�าพัง 

"พี่เขมใจร้าย แล้วดูสิ แบตฯ ก็ดันมาหมดอีก จะขอความช่วยเหลือ

จากเจ๊ดัมมี่ก็ไม่ได้" 

ภูริตาลองเปิดเครื่องอีกครั้ง แต่หน้าจอมือถือก็ยังขึ้นสีด�า แบตเตอรี่

ส�ารองก็ดันอยู่ในกระเป๋าล้อลาก ให้มันได้อย่างนี้สิ! 

"แพมจะนั่งให้รากงอกไปเลย ดูซิว่าพ่ีเขมจะหลบหน้าแพมได้อีก 

สักกี่น�้า!"

หญิงสาวแหวลัน่ใส่อากาศ ฟบุหน้าร้องไห้ซบเข่าของตนอย่างอ่อนแรง  

โดยหารู้ไม่ว่ามีใครบางคนซ่อนตัวอยู่ในรถโฟร์วีลส์ซ่ึงจอดอยู่ริมประตูรั้ว

เหล็กดัดด้านนอก และก�าลังทอดตามองร่างเล็กนั่งคู้ตัวบนเก้าอ้ีม้าหิน 

ผ่านกระจกหน้ารถด้วยความรู้สึกขมขื่นแกมเย้ยหยัน

เขาต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ แทนท่ีจะเชื่อฟังสมองแล้วหมุนพวงมาลัย 

กลับบ้าน แต่ดันขับมาจอดซุ่มอย่างเงียบเชียบอยู่หน้ารั้วบริษัท เฝ้ามอง 

หญิงสาวซ่ึงเคยมีความทรงจ�าร่วมกนัก�าลงัร้องไห้โฮใหญ่ด้วยความว้าวุ่นใจ

ครูห่นึง่เสียงโทรศพัท์มอืถือก็ฉดุความคิดค�านึงของเขาออกจากอดีต
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อันไกลโพ้น 

"ครับแม่" 

"เขมจะกลับมาทานข้าวบ้านไหมลูก" 

"คืนนี้ผมคงค้างในเมือง ไม่ได้กลับไปที่เกาะครับแม่" 

เขมตอบเสียงเรียบแต่นัยน์ตาคมกล้าไม่ได้ห่างหายไปจากหญิงสาว

ร่างเล็กซึ่งฟุบหน้าอยู่กับหัวเข่าเลยแม้แต่น้อย 

เส้นผมด�าสลวยของเธอเปียกลูแ่นบศรีษะ เสือ้ผ้าเปียกปอนจนดชูืน้แฉะ  

ขืนเป็นแบบนีต่้อไปเธอคง...เขมหยุดความคดิฟุง้ซ่านของตนไว้เพยีงเท่านัน้ 

เมื่อตะกอนบางอย่างถูกตีฟุ้งขึ้นมาอีกครั้ง 

'แพม...แพมรักพี่เขมค่ะ'

ภรูติาในวยัสบิห้าปีสารภาพความในใจพลางย่ืนกล่องชอ็กโกแลตให้เขา 

ในวันวาเลนไทน์ เขมได้แต่ยืนจ้องกล่องช็อกโกแลตรูปหัวใจสีหวานด้วย

ความรู้สึกอิ่มเอิบซ่านลึกอยู่เต็มหัวใจ แต่เขากลับพูดไปว่า 

'พ่ีไม่ชอบกินของหวาน แพมไม่รู ้รึไง' ภูริตาเงยหน้าข้ึนมองเขา 

คล้ายยังจับต้นชนปลายไม่ถูก 'ชอบพ่ีประสาอะไร แค่นี้ก็ไม่รู้ว่าพ่ีชอบกิน

อะไร'

'แพมรู้ๆ พี่เขมชอบกินหมูกระทะ'

เขมหัวเราะพลางยีเส้นผมเด็กสาวอย่างเอ็นดู

'พี่เขมยอมเป็นแฟนแพมแล้วใช่ไหม'

ชายหนุ่มร่างสูงชะลูดในชุดนักศึกษาส่ายศีรษะ 'ดูพฤติกรรมก่อนว่า 

จะเกเรอีกไหม'

'แพมจะไม่ดื้อไม่ซน ไม่ก่อเรื่อง ไม่เถียงพ่ีเขมด้วย นะๆ พ่ีเขม 

เป็นแฟนแพมนะ'

'จะรีบร้อนมีแฟนไปไหน อายุแค่สิบห้าเอง'

'เพือ่นวยัเดยีวกบัแพมมีแฟนแล้วท้ังนัน้ บางคนมตีัง้สองสามคนแน่ะ'

Page �������... ��������������.indd   37 18/2/2563 BE   14:32



ปรารถนา... คุณอีกสักครั้ง

38

'จะเอาอย่างเขารึไง'

ภูริตาส่ายหน้าพลางเข้ามาสวมกอดเขาไว้

'แพมบอกพี่เขมแล้วไงว่าแพมจะรักพี่เขมคนเดียว พี่เขมจะเป็น 

แฟนคนเดียวของแพมนะ!'

ความทรงจ�าแสนหวานกะเทาะปราการท่ีเขาเพียรสร้างไว้ล้อมหัวใจ

อันบอบช�า้อย่างแน่นหนามากว่าสบิปีให้เริม่สัน่สะเทือน หากไม่มีความทรงจ�า 

ขมขื่นแทรกผ่านเข้ามาเขมคงรีบลงจากรถไปรวบร่างเล็กเข้ามาพรมจูบให้

คลายคิดถึงแล้ว 

"เขมเป็นอะไรรึเปล่าลูก แม่ถามตั้งหลายครั้งเขมก็เอาแต่นิ่ง"

"ปละ...เปล่าครับ แม่ถามว่าอะไรเหรอครับ ผมมัวแต่คิดอะไร 

เรื่อยเปื่อย"

"ไม่มีอะไรหรอกจ้ะ แม่แค่ห่วงเวลาเขมขับเรือกลับเกาะตอนมืด  

ยิ่งช่วงนี้ฝนตกแม่ก็ยิ่งห่วง" 

"แม่ครบั สมมตถ้ิาแม่ได้เจอคนท่ีไม่ได้เจอกนัมานาน แม่จะรูส้กึยังไง

ครับ"

"เขมหมายถึงใครล่ะลูก"

"ก็...คนรู้จักที่ไม่ได้เจอกันนานน่ะครับ"

"กค็งเข้าไปทักทาย ถามไถ่ทุกข์สขุน่ะส ิเขมเจอใครจ๊ะ แม่รูจ้กัรเึปล่า"

"คนเคยรู้จักน่ะครับ ไม่ค่อยสนิทเท่าไร"

"แม่จะเชื่อดีไหมหืม ถ้าไม่สนิทเขมจะเก็บมาคิดมากแบบนี้เหรอ"

"เอ่อ แค่นี้ก่อนนะครับแม่ ผมติดธุระพอดี" 

เขมกดตัดสาย รีบกระโจนลงจากรถท่ามกลางฝนเม็ดโตท่ีกระหน�่า 

เทลงมาราวกบัฟ้ารัว่ วิง่ผ่านประตรูัว้ซ่ึงเปิดอยู่ครึง่หนึง่เข้าไปช้อนร่างบอบบาง 

ท่ีล้มตึงลงไปกบัพืน้ และไม่มีทีท่าจะฟ้ืนข้ึนมาออกฤทธิอ์อกเดชแม้แต่น้อย

"แพม!" 
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เขารวบร่างเลก็เข้ามากอดแนบอก สหีน้าร้อนรนป่ิมจะขาดใจเสยีให้ได้ 

"ฟื้นสิแพม!"

ยามหนุม่วยัฉกรรจ์สองคนรบีว่ิงหน้าตืน่มาพร้อมร่มคนัใหญ่เพือ่บดบัง

ความฉ�า่ช้ืนของสายฝนให้ผูเ้ป็นนาย ต่างคนต่างมองหน้ากนัเลิก่ลัก่เม่ือเห็น

นายหัวผูข้ึ้นชือ่ลอืชาเรือ่งความเข้มงวดเยน็ชากลบัทะนถุนอมผูห้ญิงแปลกหน้า 

ในอ้อมแขนอย่างอ่อนโยนราวกับว่าเธอเป็น...คนรักของนายหัว!
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แสงอาทิตย์แรงกล้าส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาปลกุร่างเลก็ให้สะดุง้ตวัต่ืน  

ดวงตากลมโตหรี่ลงเพราะยังไม่ชินกับแสงจ้า หลังจากปรับสายตาได้แล้ว

เธอจงึขยับตวัลกุข้ึนนัง่พงิหัวเตยีง กวาดตามองไปท่ัวห้องสีเ่หลีย่มขนาดเลก็ 

ซ่ึงเตม็ไปด้วยเครือ่งเรอืนแสนธรรมดา ตู ้ เตยีง หรอืแม้แต่ผ้าม่านล้วนหาได้ 

ตามห้างสรรพสนิค้าระดบัรากหญ้า ไม่มีเครือ่งปรบัอากาศให้ความเย็นชุ่มฉ�า่  

มีแต่พัดลมสีครีมหมุนเอื่อยๆ อยู่บนเพดาน

เหตใุดคณุหนสูายเปย์ถงึมาอยู่ห้องเช่ารหูนแูบบนีไ้ด้ หญงิสาวกลอกตา 

ไปมาพลางตวดัผ้าห่มให้พ้นกาย รบีก้าวลงจากเตยีง แต่แล้วจงัหวะท่ีหยุดยนื 

หน้ากระจกบานยาวดวงตากลมโตถึงกับเบิกโพลงเมื่อเห็นสภาพของตน 

เสื้อยืดตัวหลวมโพรกกับกางเกงผ้าขาบานสีน�้าตาลเข้มราคาถูกคือ

เสื้อผ้าประดับกาย แล้วเสื้อกล้ามเคนโซสีขาว กางเกงยีนรัดรูปโดลเช่  

แอนด์ กาบบาน่า และแจ็กเก็ตยีนอาร์มานีหายไปไหน แต่ละชิ้นไม่ใช่ถูกๆ 

ใครกันถือวิสาสะจับเธอแก้ผ้าแบบนี้ 

"คอยดูเถอะ แม่จะวีนให้แหลกกันไปข้าง" 

ภรูติารบีสาวเท้าออกจากห้องนอนก่อนจะพบว่าห้องท่ีเธอใช้ซุกหัวนอน 

บทที่ 4
ผู้ช�ยมักง่�ย
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เมื่อคืนไม่ใช่ห้องเช่า แต่เป็นห้องในอาคารเก่า หน้าต่างไม้หลายบาน 

สลักลวดลายโบราณไม่ต่างจากอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีสฝั่งตรงข้าม

"เพิ่งตื่นหรือคะคุณ" 

ภูริตาหันไปทางหญิงวัยกลางคนซ่ึงถือตะกร้าหวายบรรจุเสื้อผ้าใช ้

แล้วออกมาจากห้องพักห้องถัดไป

"ป้าเป็นใครคะ แล้วแพมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง ที่นี่ที่ไหนคะ"

"นายหัวพาคุณมาค่ะ ป้าเป็นแม่บ้านของนายหัว ท่ีนีก่บ้็านนายหัวค่ะ"

กระจอกจัง! 

เป็นถึงนายหัวฟาร์มไข่มุกชื่อดัง แต่บ้านกลับเล็กเท่ารังหนู ดูเหมือน

สาวใหญ่จะอ่านสีหน้าเยาะหยันของเธอออกจึงแก้ตัวแทนเจ้านายว่า

"บ้านนีเ้ป็นตกึในเขตเมืองเก่าค่ะ นายหัวมบ้ีานอกีหลงัท่ีเกาะไม้เคีย่ม 

หลังใหญ่กว่านี้มากค่ะ"

ภูริตาค่อยยิ้มออกมาได้หน่อย "แล้วพี่เขมไปไหนคะ"

"นายหัวไปธุระค่ะ คุณไปกินข้าวสิคะ ป้าตั้งโต๊ะไว้แล้ว มีข้าวต้ม 

กุนเชียงทอด แล้วก็ไข่เจียวหมูสับค่ะ"

สาวใหญ่น�าเสนอด้วยท่าทางกระตือรือร้น แต่อีกฝ่ายกลับแบะปาก 

"แพมขอผ่านนะคะ ขอสลัดอะโวคาโดกับเอสเพรสโซเพียวชอต 

ดีกว่าค่ะ เช้าๆ แพมไม่ทานของหนัก" 

สาวใหญ่หน้าตึง เขม่นมองหญิงสาวหน้าใส มิน่าล่ะก่อนนายหัว 

ออกไปท�างานถึงก�าชับว่าหากหญิงสาวเรื่องมากก็ไม่ต้องสนใจ คิดว่า 

เป็นอากาศไปเลยก็ได้

"ท่ีนี่ไม่มีสลัดอะไรนั่นหรอกค่ะ แต่ถ้าคุณอยากดื่มกาแฟ ลงไปสั่ง 

ชั้นล่างได้ ร้านกาแฟเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วค่ะ"

"เดี๋ยวนะ...ป้าจะบอกว่าห้องแถวนี่เปิดเป็นร้านกาแฟด้วยเหรอคะ"

"ค่ะ นายหัวให้คนมาเช่าที่ด้านล่างท�าเป็นร้านกาแฟ ส่วนชั้นสองท�า
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เป็นที่พักอาศัยค่ะ"

ภูริตากลอกตาอย่างไม่อยากจะเชื่อหูตนเอง

"แล้วอย่างนี้จะส่วนตัวเหรอคะ เกิดมีใครก็ไม่รู้ขึ้นมาบนนี้ล่ะคะ"

"ประตูทางขึ้นล็อกไว้ค่ะ ปกติกลางวันนายหัวออกไปท�างาน กว่าจะ

กลับก็ค�่า ร้านปิดเรียบร้อยแล้วค่ะ คุณไปกินเถอะค่ะป้าเตรียมอาหาร 

ไว้ให้แล้ว ส่วนจะดื่มกาแฟก็ค่อยลงไปสั่งเอาเอง"

พูดจบสาวใหญ่ก็เดินผ่านหน้าเธอไป ภูริตาไม่รู้จะออกฤทธิ์ออกเดช

กบัใครกเ็ลยจ�ายอมเดนิไปตักข้าวต้มมานัง่รบัประทานท่ีโต๊ะเงยีบๆ กนิเสรจ็

แล้วก็เตรียมสะบัดก้นเดินออกจากโต๊ะ แต่สาวใหญ่กลับเรียกเธอไว้ก่อน 

"แล้วท�าไมไม่น�าไปวางไว้ในซิงก์ให้เรียบร้อยล่ะคะ"

"ป้าเป็นคนใช้ ป้าก็ท�าเองสิคะ ท�าไมแพมต้องท�าด้วยล่ะ"

สาวใหญ่เม้มปาก ชักเหลืออดกับยายเด็กคนนี้เต็มที ไม่น่าใจอ่อน 

แต่แรกเลย 

"ค่ะ ถงึไม่อยากล้างจาน อย่างน้อยกน่็าจะช่วยน�าไปวางไว้ท่ีซิงก์ล้างจาน  

ไม่ใช่วางเลอะเทอะอยู่บนโต๊ะแบบนี้" 

ภูริตาเบ้หน้าเมื่อถูกเทศน์แต่เช้า "ก็แพมไม่เคยท�านี่คะ"

"ไม่เคยก็หัดไว้สิคะ"

"ท�าไมต้องหัดล่ะคะ ไม่งั้นจะจ้างคนใช้ไว้ท�าไม" หญิงสาวถามกลับ

ด้วยความเคยชินตามประสาคุณหนูซึ่งถูกตามใจมาจนเคยตัว

"นิสัยแบบนี้ไงล่ะ นายหัวถึงสั่งให้คุณเก็บข้าวของออกไปทันทีท่ีตื่น 

ไม่รั้งตัวไว้สักนิด" 

ภูริตาเบิกตาแทบถลนด้วยไม่อยากเชื่อหูตนเอง 

"ป้าต้องเข้าใจอะไรผิดแน่ๆ พี่เขมไม่มีวันสั่งแบบนั้นหรอกค่ะ แพม

เป็น..."

"ป้าฟังไม่ผิดแน่นอน แล้วไม่ว่าคุณจะเคยเป็นอะไร นายหัวบอกว่า 
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ไม่ส�าคัญค่ะ"

รมิฝีปากบางขบเม้มเข้าหากนัด้วยความน้อยใจ 'อดตี' ไม่ได้ส�าคญักบั

เขาสักนิดเลยเหรอ

ไม่เลยเหรอ!

"พี่เขมอยู่ไหนคะ"

"นายหัวไปธุระค่ะ"

"ต่อโทรศัพท์ให้แพมหน่อยค่ะป้า แพมมีธุระ"

"ไม่ได้หรอกค่ะ แค่ให้คุณกินข้าวเช้าด้วย ป้าก็ท�าเกินค�าสั่งแล้ว  

อ้อ แล้วก็จัดการล้างจานให้เรียบร้อยก่อนออกไปด้วยนะคะ" 

สาวใหญ่ตีหน้าถมึงทึงพร้อมวางท่าขึงขัง ภูริตาจึงจ�าใจรวบจานชาม

วางซ้อนกันลวกๆ ก่อนหอบห้ิวข้ึนอ้อมแขนไปกระแทกลงในซิงก์ล้างจาน

อย่างเสียไม่ได้ 

เสียงจานชามกระทบกันท�าให้ป้าหวายถอนหายใจพรืดพลางสาวเท้า

ตามไปดหูญิงสาวล้างจานแล้วถงึกบัปรีด๊แตก เพราะเศษอาหารหกกระจาย

เกลื่อนซิงก์ แล้วหญิงสาวก็ท�าเพียงหมุนก๊อกน�้าให้น�้าประปาช�าระเศษ

อาหารให้ไหลลงไปในรูระบายน�้าขนาดเล็ก

"ตายแล้วคุณ ใครให้ล้างจานแบบนี้ ท�าไมไม่เก็บกวาดเศษอาหาร 

ให้เรียบร้อยก่อนคะ"

ภูริตาเงยหน้าขึ้น ยิ้มกวนๆ 

"กแ็พมบอกแล้วไงคะว่าท�าไม่เป็น ถ้าให้ท�า แพมกจ็ะท�าแบบนีแ้หละ" 

"จะไปไหนก็ไปเถอะค่ะ เดี๋ยวป้าล้างเอง ขืนท�าแบบนี้ท่อตันหมด" 

หญิงสาวรีบล้างมือช�าระคราบสกปรกออกจากฝ่ามือขาวผ่องก่อน

สะบัดหน้าเดินออกมายืนรออยู่ตรงโต๊ะอาหาร แล้วทันทีที่สาวใหญ่ออกมา

จากหลังครัว หญิงสาวก็ยื่นมือข้างหนึ่งออกไปหา

"อะไรคะ"
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"แพมขอยืมเงินหน่อยค่ะ จะลงไปสั่งกาแฟ"

"ป้าว่าป้าพูดชัดเจนแล้วนะคะ นายหัวให้คุณออกไปจาก..."

"แพมรู้แล้วค่ะ แพมต้องออกจากบ้านทันทีท่ีตื่น แต่แพมง้วงง่วง 

อยากได้กาแฟสักแก้ว จะได้มีแรงเดินเหินไงคะ"

"ถ้าคุณจะรับกาแฟ มีกาแฟผงตรงโน้น คุณไปชงเองแล้วกัน จะได ้

ไม่ต้องเสียเงิน"

ป้าหวายบุ้ยใบ้ไปที่ครัวซึ่งมีอุปกรณ์ชงกาแฟวางอย่างเป็นระเบียบ

"แพมอยากดื่มกาแฟสดตามร้านกาแฟนี่ กาแฟชงมันเปรี้ยว ไม่เห็น

อร่อยเลย"

"ป้าให้เงินคุณไม่ได้หรอกค่ะ ป้าไม่อยากขัดค�าสั่งนายหัว"

"ถ้างั้นแพมลงไปสั่งแล้วลงบัญชีพี่เขมไว้ก็ได้ค่ะ"

ภรูติาสะบัดก้น เปิดประตกูระจกซ่ึงเช่ือมระหว่างช้ันบนกบัช้ันล่างแล้ว

สาวเท้าลงไปยังไม่ทันพ้นสามก้าว สาวใหญ่ก็รีบกดล็อกประตูกระจกทันที 

ท�าเอาหญิงสาวถลันขึ้นไปทุบประตูรัวๆ 

"เปิดนะ ล็อกท�าไมคะ!" 

"คุณก้าวออกไปก็ถือว่าเป็นคนนอกแล้วค่ะ"

"แพมแค่จะลงไปสั่งกาแฟ เดี๋ยวก็ขึ้นมาแล้ว เปิดเดี๋ยวนี้นะคะป้า!"

"ไม่ได้ค่ะ ป้าไม่อยากขัดค�าสั่งนายหัว"

หญิงสาวหัวดื้อยังคงไม่ละมือจากกระจก ต่อให้กระจกจะแตกก็ไม่ใช่

เรื่องของเธอ ในท่ีสุดสาวใหญ่จึงอดรนทนไม่ได้ ยอมคลายลูกบิดประต ู

เปิดล็อกให้

"ขอบคุณนะคะป้า"

ภูริตาคลี่ย้ิมหวานพลางเดินลอดช่องว่างประตูท่ีเปิดเพียงเล็กน้อย

เข้าไปด้านใน ก่อนยึดโซฟาไว้เป็นฐานที่มั่น

"อ้าว ไม่ลงไปสั่งกาแฟแล้วเหรอคะคุณ"
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"ไม่ล่ะค่ะ กาแฟชงก็ได้ ของแพมใส่กาแฟสองช้อน น�้าตาล 

ขอเป็นอิควลนะคะ แล้วก็ไม่ใส่นมค่ะ"

ทว่าสาวใหญ่กลับท�าหน้าเฉย 

"อ้าว ไปสิคะป้า แพมง้วงง่วง ตาจะปิดแล้วค่ะ"

"เดินไปชงเองสิคะ อยู่แค่นั้นเอง"

หญิงสาวจ�าใจลกุไปชงกาแฟเพราะสาวใหญ่ไม่มีท่าทียอมท�าตามง่ายๆ  

พอชงกาแฟเสร็จเธอก็เดินกลับมานั่งที่โซฟาตามเดิม 

"มีคุกกี้ไหมคะป้า ปกติแพมทานคุกกี้กับกาแฟค่ะ"

"ไม่มีค่ะ นายหัวไม่ทานพวกขนมนมเนย"

ภูริตาเลิกคิ้ว ลืมไปเสียสนิทว่าเขมไม่ชอบทานของหวานทุกชนิด 

อยู่แล้ว 

"แล้วป้าล่ะคะ อย่าบอกนะคะว่าป้าก็ไม่ชอบ ดูจากขนาดตัวแล้ว 

คงกินจุน่าดูถึงจ�้าม�่าแบบนี้"

สาวใหญ่หน้าแดงก�่าด้วยไม่เคยมีใครกล้าล้อเลียนหุ่นอวบอ๋ันเจ้าเนื้อ

ของตนซึ่งๆ หน้ามาก่อน 

"รีบกินกาแฟเข้าเถอะค่ะ กินเสร็จแล้วจะได้รีบไป"

"ป้านี่ชอบไล่จัง แพมไม่ไปหรอกค่ะ แพมจะรอเจอพี่เขม"

"แต่นายหัวสั่ง..."

"ทราบค่ะ แต่ไม่ไป ถ้าจะไล่ก็ให้พ่ีเขมมาไล่แพมเอง แพมจะรอ 

จนกว่าพี่เขมจะกลับ" 

หญิงสาวลอยหน้าลอยตาพูด ปักหลักม่ันคงเหนียวแน่น ต่อให้ช้าง 

ทั้งโขลงมาขู่ไล่ก็อย่าหวังว่าจะยอมลุก 

"นายหัวอาจจะไม่กลับมาค้างที่บ้านคืนนี้ก็ได้ค่ะ"

"ถ้าพี่เขมไม่กลับบ้านแล้วจะไปที่ไหนได้ล่ะคะ"

"นายหัวอาจกลับบ้านที่เกาะไม้เคี่ยมน่ะสิคะ"
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"งั้นป้าโทรไปเช็กให้แพมหน่อยสิคะว่าคืนนี้พี่ เขมจะกลับไหม  

ถ้าไม่กลับ แพมจะได้ไปเจอเขาที่ออฟฟิศ"

"คุณเข้าใจอะไรยากจัง นายหัวไม่อยากเจอคุณ ต่อให้คุณไปดักรอ 

ที่ออฟฟิศก็ไม่ได้เจอหรอกค่ะ"

"แล้วท�าไมพี่เขมต้องหลบหน้าแพมด้วยล่ะคะ"

"ป้าไม่ทราบหรอกค่ะว่าระหว่างคุณกับนายหัวบาดหมางอะไรกัน  

แต่นายหัวสั่งแบบนี้ ป้าก็ต้องท�าตาม แล้วคุณก็ควรจะรีบออกจากบ้าน 

ก่อนที่ป้าจะเรียกคนมาลากคุณออกไปนะคะ"

แทนที่จะกลัวค�าขู่ ภูริตากลับกลอกตามองบน พ่นลมหายใจออกมา

แรงๆ

"ไม่ต้องเสียเวลาไล่หรอกค่ะ เพราะแพมไม่ไปแน่นอน แพมจะรอเจอ

พี่เขม"

"ท�าไมคุณถึงได้ดื้อนักนะ ผู้ชายเขาไม่สนใจก็ยังจะตามตื๊ออยู่ได้"

"แล้วป้าคิดว่าแพมอยากท�าแบบนี้เหรอคะ แพมมาหาพี่เขมเพราะ

จ�าเป็นต่างหาก" 

หญิงสาวแสร้งบีบเสยีงอ่อน ป้ันหน้าหมองเหมือนตอนซ้อมการแสดง

ในคลาสเรยีนของค่ายเพลงเพือ่เตรยีมพร้อมรบับทนางเอกละครหลงัซิงเกลิ

เปิดตัว แต่ที่ไหนได้ค่ายเพลงดันเจ๊งเสียก่อน 

หยดน�้าตากลิ้งลงจากหางตา ภูริตาแสร้งยกมือเรียวบางข้ึนทาบ 

หน้าท้องแบนราบ สีหน้าขมข่ืนเกลื่อนอยู่บนดวงหน้าสวย ปล่อยให้

จินตนาการของสาวใหญ่เริ่มท�างาน

"หรือว่า...คุณท้อง!"

"แพมไม่ได้อยากให้พี่เขมเดือดร้อน แต่...แต่เรื่องนี้พี่เขมก็มีส่วน 

รับผิดชอบไม่ใช่เหรอคะป้า" 

"นายหัวไม่ใช่ผู้ชายมักง่าย ท�าผู้หญิงท้องแล้ว..." 
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สาวใหญ่มีสหีน้ายุ่งยากใจ เพราะนายหัวไม่เคยพดูถงึเรือ่งราวความรกั 

ให้ใครฟังมาก่อน แล้วแม่หนูคนนี้ก็สวยน่ารักตาแป๋วแบบตุ๊กตา บอบบาง

อ้อนแอ้นน่าทะนุถนอม สเป็กผู้ชายส่วนใหญ่ชัดๆ นายหัวก็อาจเผลอไผล

ท�าอะไรผิดพลาดไปบ้าง

"แพมไม่รู ้จะท�ายังไงจริงๆ ค่ะ แพมอยากคุยกับพี่เขมให้รู ้เรื่อง  

ถ้าเขาอยากให้แพมเอาลูกออก แพมก็..."

"ว้าย ไม่ได้นะคะคุณ ท�าแท้งบาปหนักเลยนะ"

ป้าหวายตาลตีาเหลอืกร้องห้ามตามประสาคนเข้าวัดถอืศลีเป็นประจ�า 

"แพมก็ไม่อยากท�าค่ะ แต่แพม...แพมไม่รู ้จะท�ายังไงแล้วค่ะ  

ป้าอย่าไล่แพมไปเลยนะคะ"

ภูริตาพนมมือขอร้อง น�้าตาร่วงพรูอาบแก้ม

"แล้วนายหัวไม่รู้เรื่องนี้เลยเหรอคะ"

"ไม่ค่ะ เราจบกันไม่ค่อยดีนัก พอรู้ว่าท้องแพมก็ท�าอะไรไม่ถูก  

คิดอย่างเดียวว่าควรปรึกษาพี่เขมก่อน เมื่อวานแพมไปหาพี่เขมที่ออฟฟิศ 

เขาก็ไม่ยอมพบ เช้านี้แพมฟื้นเขาก็ยังไล่แพมอีก ใจร้ายชะมัด"

"นายหัวก็ไม่ถึงกับใจร้ายนักหรอกค่ะ ไม่งั้นคงไม่อุ้มคุณกลับมาท่ีนี่ 

ให้ป้าเช็ดเนื้อเช็ดตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าให้คุณ แล้วยังเรียกเพื่อนท่ีเป็นหมอมา 

ดูอาการคุณอีก แต่แปลกท�าไมคุณหมอไม่ยักบอกว่าคุณท้อง"

"หมออาจจะตรวจแค่เป็นไข้ตัวร้อนรึเปล่าคะ"

"อาจจะจริงของคุณ"

"ขอแพมคุยกับพี่เขมให้รู้เรื่องก่อนนะคะป้า ส่วนเขาตัดสินใจยังไง 

แพมก็จะเคารพค่ะ"

ป้าหวายระบายลมหายใจยาวยืดกับความใจเร็วด่วนได้ของหนุ่มสาว

สมัยนี้

"นายหัวอยู่ท่ีกระชัง กว่าจะกลบักค็งเยน็ๆ คณุก�าลงัท้องก�าลงัไส้แบบนี ้
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อย่าคิดอะไรมากเลยค่ะ เดี๋ยวป้าโทรบอกคุณนายก่อน เผื่อจะช่วยกัน 

คิดหาทางออก"

"คุณนาย? เมียพี่เขมเหรอคะ"

"คุณแม่ของนายหัวค่ะ"

"น้าเดือน!"

"คุณรู้จักคุณนายด้วยเหรอคะ"

"ค่ะ นานมาแล้ว" 

เสยีงนัน้ช่างเบาหววิและเจอืความโศกสลดอยูล่กึๆ เสยีดายท่ีป้าหวาย

ไม่ทันสังเกต

"พี่เขมคง...ยังไม่มีแฟนใช่ไหมคะ เราห่างกันมาหลายเดือน แพมจะ

ห้ามไม่ให้เขามีคนอื่นก็คงไม่ได้"

"ยงัไม่มแีฟนหรอกค่ะ แต่ถ้าสาวๆ น่ะแวะเวียนมาหาหัวกระไดไม่แห้ง

หรอกค่ะ"

แค่ได้ยินว่าผู้ชายท่ีเคยขโมยหัวใจเธอไปครองท้ังดวงยังไม่มีแฟน  

รอยยิ้มก็กว้างแทบจรดใบหู เธอเคยท�าให้เขารักมาได้ครั้งหนึ่งแล้ว จะยาก

อะไรกับการเอาชนะใจเขา...อีกสักครั้ง!
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"มีอะไรหนักใจรึเปล่าครับนายหัว"

เขมเงยหน้าข้ึนจากปึกเอกสารบนโต๊ะท�างานพลางย่นคิ้ว "ท�าไมแก

คิดแบบนั้นล่ะ"

"ก็ผมเห็นนายหัวนั่งถอนหายใจแบบนี้ตั้งหลายรอบ ตามองเอกสาร 

ก็จริง แต่มันดูใจลอยชอบกล หรือว่าจะคิดถึงคุณแพมอยู่ครับ"

คราวนี้ชายหนุ่มร่างใหญ่ถึงกับขึงหลังตรง วางมาดเข้มข้ึนมาเลย 

ทีเดียว

"ท�าไมฉันต้องคิดถึงผู้หญิงคนนั้นด้วย"

"กย็ามท่ีออฟฟิศบอกว่าเม่ือวานนายหัวจอดรถอยู่หน้าประตรูัว้ตัง้นาน

สองนาน ไม่ยอมลงจากรถสักที จะเข้าไปถามว่าเป็นอะไรก็ไม่กล้า แต่พอ

คุณแพมล้มตึงลงไปที่พื้น นายหัวก็แทบกระโจนลงจากรถเลยนี่ครับ"

"ฉันเป็นแบบนั้นที่ไหน พวกมันมั่วน่ะสิ" 

เจ้านายหนุ ่มหน้าแดงหูแดง แสร้งลุกจากเก้าอ้ีเดินไปยืนมอง 

ผืนน�้าทะเลสีครามจากหน้าต่างห้องท�างาน

"พวกมันยังบอกอีกว่านายหัวช้อนคุณแพมข้ึนจากพ้ืนแล้วก็กอดไว้

บทที่ 5
ป�กโกรธ ใจคิดถึง
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แนบอก เรียกคุณแพมเท่าไรเธอก็ไม่ฟื้น พวกมันเลยเดากันว่าคุณแพม 

น่าจะเป็นผู้หญิงของนายหัว เพราะน�้าเสียงและสีหน้านายหัวเหมือนจะ

ขาดใจให้ได้"

"ไร้สาระ! ฉันแค่ไม่อยากให้ยายนั่นมาตายในบริษัทเท่านั้นเอง"

"เท่านั้นเองเหรอครับ"

"เออ!" 

เขมหันมากระแทกเสียง เกลียดสายตาสอดรู้สอดเห็นของอนุวัตนัก 

ป่านนี้ไม่รู้พวกคนงานลือกันไปถึงไหนต่อไหนแล้ว 

"แกไปแก้ไขเรื่องเสียใหม่ด้วย ไม่งั้นเข้าใจผิดกันหมด"

"แล้วนายหัวจะให้ผมแก้ว่าอะไรล่ะครับ แก้ว่าคุณแพมไม่ใช่ผู้หญิง 

ของนายหัว แต่เป็นแฟนเก่าอย่างนี้เหรอครับ"

เขมถอนหายใจแรงๆ เดนิกลบัมานัง่แหมะลงท่ีเก้าอ้ีตวัเดมิ คล้ายไม่รู้

จะนิยามความสัมพันธ์ของตัวเองกับภูริตาอย่างไรดี 

"เขาไม่ได้เป็นอะไรกับฉันทั้งนั้น"

"แต่เท่าท่ีผมคุยกับคุณแพม เธอไม่คิดอย่างนั้นนะครับ เธอบอกว่า 

เธอเป็นแฟนเก่านายหัว" อนวุตัเห็นสหีน้าของนายหัวเปลีย่นเป็นแดงเรือ่ขึน้  

จงึแสร้งหยอดไข่เตมิสสีนัเพิม่ข้ึนอีกนดิ "เธอว่าเธอคดิถงึแล้วกยั็งรกันายหัว

อยู่ครับ"

มุมปากของเจ้านายยกข้ึนเป็นรอยย้ิมบางๆ แต่เพียงช่ัวแวบเดียว 

ริมฝีปากก็คลี่ออกเหมือนก�าลังเหยียดยิ้มหยันเสียมากกว่า

"แม่นี่เก่งเรื่องเสแสร้งแกล้งท�านักล่ะ หลงกลเมื่อไรมีแต่จะเจ็บหนัก"

"แต่ผมเห็นแววตาเวลาคุณแพมพูดถึงนายหัวแล้วออกจะอ่อนหวาน 

ไม่เหมือนเสแสร้งเลยนะครับ"

"แกยังรู้จักแม่นี่น้อยไป"

แต่อนวุตักลบัเชือ่มัน่สายตาตนเอง แววตายามหญิงสาวพูดถงึเจ้านาย
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ของเขาเต็มไปด้วยความรักล้นหัวใจ แล้วสีหน้าของเจ้านายยามได้ยิน 

เรื่องราวของภูริตาก็ไม่แพ้กันหรอก บางครั้งดูเย็นชา แต่หลายๆ ครั้งกลับ

ดูเก้อเขินเหมือนคนก�าลังอินเลิฟด้วยซ�้าไป ไม่ผิดแน่ๆ เจ้านายของเขา 

ยังรักภูริตาอย่างแน่นอน 

"แต่ถึงอย่างนั้นนายหัวก็ยังช่วยคุณแพมไว้นี่ครับ"

"ฉันเห็นว่าเป็นลูกหมาลูกแมวหรอก ก็เลยช่วยไว้" 

"แล้วตอนนี้คุณแพมเป็นยังไงบ้างครับ ฟื้นรึยัง"

"ฉันจะรู้ได้ยังไง ป่านนี้ป้าหวายคงไล่ออกจากบ้านไปแล้ว"

"โธ่ เธอน่าสงสารออกครับ เธออุตส่าห์บินมาหานายหัว กระเป๋าเงิน

ก็หาย แล้วเธอจะไปไหนมาไหนยังไงล่ะครับ" 

"แล้วมันเรื่องของฉันรึไงถึงต้องเดือดร้อนแทนแม่นั่น เงินก็ไม่มีแล้ว

ยังไม่รู้จักคิด แทนที่จะนั่งรถทัวร์กลับนั่งเครื่องบิน"

"หมายความว่าไงครับ ผมงงไปหมดแล้ว นายหัวพูดยังกะรู ้ว่า 

คุณแพมก�าลังช็อตเงิน"

"ช่างเถอะ แกไม่ต้องรู้มากหรอก"

"ผมว่านายหัวน่าจะโทรถามป้าหวายหน่อยนะครับว่าคุณแพมเป็น 

ยังไงบ้าง ผู้หญิงตัวคนเดียวน่าสงสารออก"

"ไม่! แล้วนั่นแกหิ้วอะไรอยู่ในมือ" 

อนุวัตย้ิมแหย "ขนมของน้องมุกครับ น้องมุกชอบกินขนมโตเกียว  

ผมก็เลยแวะซื้อจากในห้างครับ"

"พวกขนมนมเนยอย่าเอาไปให้น้องมุกเยอะเลย เค้าไม่ค่อยได้ออกมา

ข้างนอก กินแล้วก็นั่งอยู่แต่ในห้อง กินของหวานมากๆ มันสะสม เดี๋ยว 

อีกหน่อยโคเลสเตอรอลสูง"

"ไหนๆ ผมก็ซ้ือมาแล้ว ขอเอาไปให้น้องมุกนะครับ แต่ถ้านายหัว 

ไม่อนุญาต ผมเอาไปให้คุณแพมก็ได้"
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เขมตวัดมองลูกน้องตาขวาง ละม้ายจะบอกเป็นนัยว่า...อย่าเสือก!

"แกจะไปหาน้องมุกกไ็ปส ิไหนๆ แกกมี็น�า้ใจซ้ือมาฝากน้องมกุอยู่แล้ว"

"ถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับ"

อนุวัตกระชับถุงขนมในมือ เตรียมจะเดินออกจากห้อง แต่แล้วก ็

ชะงักฝีเท้าหันมาส�าทับอีกรอบ

"ผมว่านายหัวโทรหาป้าหวายหน่อยก็ดีนะครับ ผมเป็นห่วงคุณแพม"

"ถ้าห่วงนักแกก็โทรเองสิ" เขมกระแทกเสียง 

"ผมกลัวคนแถวนี้จะเคืองเอาน่ะสิครับ" 

พูดจบอนุวัตก็รีบเผ่นออกจากห้องท�างาน เพราะกลัวถูกถีบตกทะเล 

มีใครบ้างไม่รูว่้าลกูถบีของนายหัวหนกัแค่ไหน คนงานชายท่ีกระด้าง

กระเดื่องหรือก่อเรื่องทะเลาะเบาะแว้งผิดกฎของฟาร์มล้วนถูกนายหัวยัน 

ตกทะเลจนขวัญหนีดีฝ่อมานักต่อนักแล้ว 

พออนวุตัเดนิลบัตาไปแล้ว เขมจงึขยับเข้ามาใกล้โต๊ะท�างาน เหลอืบมอง 

โทรศพัท์มือถอือย่างครุน่คดิ เขาควรท�าตามค�าแนะน�าของอนวัุต หรอืปล่อยให้ 

ผู้หญิงคนนั้นหลุดลอยไปเป็นแค่คนใน 'อดีต' กันแน่ 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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