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ฉันดีใจที่นายมางานวันเกิดฉันในวันนี้วะคเชนทร นี่ถานายยังอยู

ที่ไรเชอรรอสติ ฉันคงตองใหลูกนองไปหิ้วนายขึ้นเครื่องบินมาแนๆ”
“อะไรจะขนาดนั้นวะ”
คเชนทรยกแกวเหลาขึ้นจิบพรอมกับฉีกยิ้มกวางใหกับเพื่อนสนิท
ที่ยืนคุยกันอยูในมุมสลัวๆ ของบานพักหลังใหญของมันที่มีงานเลี้ยงฉลอง
วันเกิดกันอยางสนุกสนาน เขากับชินวุฒิเปนเพื่อนสนิทกันมานานมาก
ตั้งแตสมัยเรียนที่เมืองนอกจนถึงปจจุบัน และชวงนี้เขาก็ถูกสั่งใหลงมา
ดูแลกิจการที่กรุงเทพฯ แทนพี่ชายที่ตอนนี้ติดเมียและลูกมากๆ ซึ่งเขาเอง
ก็ไมไดวาอะไรเพราะจะไดเปลี่ยนบรรยากาศดวย มากรุงเทพฯ ก็ไดเจอ
เพื่อนๆ หลายคน โดยเฉพาะชินวุฒิที่พอรูวาเขามากรุงเทพฯ มันก็รีบมาหา
เขาและก็ลากเขามางานวันเกิดมันจนได บานพักหลังนี้อยูในจังหวัดชลบุรี
จึงรับรองแขกที่มาจากที่ไกลๆ ไดเต็มที่ มีหองพักใหเรียบรอยทุกคน เขา
ไดพกั ทีบ่ า นของชินวุฒเิ หมือนกับหลายๆ คนทีเ่ ดินทางมารวมฉลองวันเกิด
เพื่อนในวันนี้
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คเชนทรเปนหนุมหลอเขมคมคาย อายุยี่สิบแปดยางยี่สิบเกาป
ผมสีนํ้าตาลเขม ดวงตาดุดันสีนํ้าตาลทอง ใบหนาแกรงนั้นมีหนวดเครา
ขึน้ อยู แตเจาตัวตัดเล็มอยางเรียบรอย เพราะตองมาดูงานทีโ่ รงแรมจึงตอง
ใสสูทผูกไทอยางดี ถาเปนที่ไรก็จะแตงตัวสบายๆ ปลอยใหหนวดเครา
รกครึ้ม ผิวสีแทนสวยเพราะตองออกไรตากแดดเปนประจํา ประกอบกับ
ชอบออกกําลังกายจนมีกลามเนื้อสวยนาสัมผัสทําใหเขายิ่งดูนาหลงใหล
และไม ว  า จะอยู  ใ นชุ ด เสื้ อ ผ า แบบไหนก็ ดู ดี ค นละแบบ เขาเป น ทายาท
คนสําคัญของเชอรรอสติ และไดชวยทางบานดูแลกิจการของตระกูลอยาง
เต็มที่ไมแพพี่นองคนอื่นๆ เรียกไดวาทุกคนทํางานแทนกันไดหมด เพราะ
พวกเขาถูกสอนใหรูจักการทํางานตั้งแตเด็กๆ และทุกคนก็ไมคิดที่จะทิ้ง
งานของตระกูลไปไหนดวย เปนตระกูลใหญที่รํ่ารวยติดอันดับตนๆ ของ
ประเทศไทยและยังติดอันดับในระดับโลกอีกดวย กิจการหลักจะมีทั้งใน
และตางประเทศ เรียกไดวาการบริหารงานนั้นครบวงจร แตจะมีบานใหญ
อยูที่ภาคเหนือ ทุกคนจะอยูกันที่นั่นเสียมากกวา ที่ภาคเหนือก็จะเปน
ไรเชอรรอสติขนาดใหญ มีไรสม ไรชา ฟารมมา สนามมา รีสอรตชื่อดัง
ที่ยอดจองคิวแตละปแนนเอี้ยด และไรผลไมแบบผสมผสานกวางขวาง
สวนในกรุงเทพฯ จังหวัดทองเทีย่ วใหญๆ และตางประเทศ ก็จะเปนกิจการ
เกี่ยวกับโรงแรมสุดหรูในเครือเชอรรอสติทั้งหมด
“ไมไดเลย ถาขาดนายไปฉันกับคนอื่นๆ ไมยอมอยางแนนอนโวย”
ชินวุฒทิ าํ หนาตาและนํา้ เสียงขึงขังจริงจังสุดๆ อยางไรเสียเขาจะตอง
ลากคเชนทรมาใหได และคืนนี้ก็พามันมาจนได คเชนทรเปนทายาทของ
เชอรรอสติที่ใครๆ ตางก็รูจักและอยากที่จะไดเปนสวนหนึ่งของครอบครัว
ใหญนี้ คนในสังคมนักธุรกิจและไฮโซตางพูดถึงหลานๆ ของคุณอาชาที่มี
หลายคน และแตละคนก็โสดและหนาตาดีกันทั้งนั้น รวมถึงคเชนทรเพื่อน
ของเขาคนนี้ที่เนื้อหอมอยางมาก มีแตสาวๆ ทิ้งสายตาเชิญชวนใหทั้งคืน
ตั้งแตมันเดินเขามาในงาน คเชนทร เชอรรอสติ หรือที่เพื่อนๆ ชอบเรียกวา
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ไอชาง ซึ่งมันก็เฉยๆ แถมชอบเสียดวย เปนชางสามตัวสุดหาม แตพี่ชาย
ถูกพันธนาการไปแลวเรียบรอย เหลือมันอีกเชือกเนี่ยแหละ
“แหม ทําอยางกับวาตัวติดกันอยางนั้นแหละ”
“หึ ไมติดหรอก แตนานๆ จะไดเจอนายวะ” ชินวุฒิบอกกับเพื่อนไป
พรอมกับยกมือขึ้นกําหมัดตอยที่ตนแขนเพื่อนไปเบาๆ หยอกกันเลนๆ
“ฉันก็คิดวางานเล็กๆ ที่ไหนไดงานใหญเหมือนกันนะเนี่ย”
“ก็คุณแมนะสิ บอกวาตองงานใหญสักหนอย ฉันก็ขี้เกียจคาน ดีวา
ทานไมเชิญเพื่อนทานมามากเทาไร ไมอยางนั้นจะงานใหญกวานี้อีก”
“คุณแมแกยังพยายามหาคูใ หแกอยูห รือเปลาวะ” คเชนทรแสรงถาม
ออกไปเพราะรูว า แมของชินวุฒนิ นั้ เจากีเ้ จาการเรือ่ งหาคูใ หกบั ลูกชายแคไหน
เพื่อนเขาก็เอาตัวรอดไดทุกครั้งไป และในคืนนี้เขาก็เห็นลูกทานหลานเธอ
หลายคนอยูเหมือนกัน คาดวาเปนคุณแมของชินวุฒิเชื้อเชิญมาแนๆ แตก็
สวยๆ ทั้งนั้น อาจจะถูกตาตองใจเพื่อนเขาบางสักคนนั่นแหละ
“ก็เหมือนเดิม ถามไอพวกนีไ้ ด แตมหี รือทีฉ่ นั จะยอมใหคณ
ุ แมหาให
แกไมเห็นเหรอวาคืนนีม้ ลี กู ๆ หลานๆ ของพวกนักธุรกิจใหญมาตัง้ หลายคน
แตละคนก็สวยๆ นะ แตฉนั จะไมทาํ ใหแมของฉันไดใจไปหรอก ขอเลือกเอง
ดีกวา”
ชินวุฒิสายหนายิ้มๆ เขาไมยอมใหแมของเขามาบงการชีวิตไดหรอก
เรือ่ งอะไร หาเมียก็ตอ งหาเองสิถงึ จะถูก เพือ่ นคนอืน่ ๆ ก็มแี ฟนกันหมดแลว
เหลือแตเขากับคเชนทรนี่แหละที่ยังไมมีแฟน พี่ชายฝาแฝดของคเชนทรก็
แตงงานกันไปแลว กรินทรพี่ชายฝาแฝดคนโตแตงงานแลวพรอมกับมีลูก
นารักมากๆ อีกดวย สรางความแปลกใจใหกับพวกเขา แตก็ไดความ
กระจางจากคเชนทรไปเรียบรอย สวนคชินทรพี่ชายฝาแฝดคนที่สองก็
แตงงานไปไลๆ กันกับพี่ชายคนโต เหลือแตคเชนทรที่ยังเปนโสด
“จริงๆ พยายามพาไอชินมันไปดูตัวตลอดเลยวะ โคตรขํา” หนึ่งใน
เพือ่ นของเขาทีล่ อ มวงกันอยูพ ดู ออกมาแลวกลัว้ หัวเราะกันอยางสนุกสนาน
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“เออขําไปเหอะ พวกนายก็ระวังวาแมของพวกนายจะทําเหมือนกับ
แมของฉัน”
“ไมตองหวง ฉันมีแฟนแลว คุณแมฉันหายหวงแนนอน”
เมธบอกอยางมีชัย และอีกสองคนก็พยักพเยิดตาม เพราะวามีสาว
ขางกายกันแลวเหมือนกัน ทําใหชนิ วุฒกิ บั คเชนทรถงึ กับหันมามองหนากัน
พรอมกับถอนหายใจและกลอกตามองบนใหกบั พวกอวดแฟน เขาเห็นแลว
วาแฟนของพวกมันแตละคนสวยพริ้งและเปรี้ยวเข็ดฟนแคไหน นายแม
ของพวกมันคงปวดหัวกันแนนอน
“เฮ พวกแกเห็นนัน่ ไหมวะ” ชินวุฒพิ ยักพเยิดไปทางกลุม คนทีร่ วมตัว
กันดื่มและพูดคุยอยูหางๆ หนึ่งในนั้นเปนคนที่พวกเขารูจักดี
“ไออนุชิตนี่หวา นายเชิญมันมาเหรอวะ” เมธเบิกตาขึ้นแลวหันมา
มองหนาคเชนทรเมื่อจําไดวาหนึ่งในนั้นเปนใคร ถาไมใชคูแคนในอดีตของ
คเชนทร
“เปลานะโวย ฉันไมไดชวนสักหนอย สงสัยวาคุณแมนาจะเชิญมา
แนๆ” ชินวุฒสิ า ยหนาหวือเพราะวาเขาไมเชิญมันอยางแนนอน สงสัยจะเปน
คุณแม เพราะวาทานรูจักกับครอบครัวของอนุชิตดี
“ชางมันเถอะ อยาไปสนใจมันเลย” คเชนทรมองตาดวยสายตานิ่งๆ
เขากัดฟนกรอด พยายามระงับความโกรธเกลียดที่เคยมีมาแตกอนเอาไว
ใหลึกสุดใจ เพราะคนอยางไออนุชิตมันทําเขาไวอยางเจ็บแสบจริงๆ
“ฉันก็วาอยางนั้นแหละ เรามาดื่มกันตอดีกวา เดี๋ยวฉันจะแนะนําให
นายสองคนรูจักกับเพื่อนของแฟนฉัน สวยๆ เด็ดๆ ทั้งนั้นเลยนะ นารักก็มี
รับรองวาชอบแนๆ”
เมธพยายามดึงความสนใจของทุกคนใหกลับมาอยูในพื้นที่ของ
ตัวเองเหมือนเดิม เพราะเขาก็รดู วี า เพราะอะไรคเชนทรกบั อนุชติ ถึงเขมนกัน
ขนาดนี้ เขาคาดวาไออนุชติ มันตองรูด วี า งานนีค้ เชนทรจะตองมา ไมอยางนัน้
มันไมเสนอหนามาที่นี่แนๆ
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“ฮึ จะแนะนําใหพวกฉันรูจักงั้นเหรอ คงไมตองหรอกมั้ง พวกฉัน
จีบเองไดโวย”
ชินวุฒิยกมือขึ้นกอดคอคเชนทรแลวก็ยกแกวเหลาขึ้นมาตรงหนา
พรอมบอกกับเมธดวยนํ้าเสียงตื่นเตน วันนี้เขาอาจจะไดสาวๆ เขาหอง
สักคนสองคนก็ได คเชนทรก็เชนกัน เขาเห็นวามีสาวๆ คอยสงสายตาให
อยูเนืองๆ
“มั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอวะ” เมธสายหนายิ้มๆ ใหกับชินวุฒิแลวก็
เหลือบมองคเชนทรที่นิ่งๆ และยิ้มแคมุมปากเทานั้นก็ตองถอนหายใจ
เล็กนอย แตดีวายังไมมีการเผชิญหนากัน
“เฮยๆ นองสาวไออนุชิตมันมาดวยเหรอวะนั่น”
เพื่อนอีกคนสะกิดเมื่อเห็นวาอนุชิตไมไดมางานนี้คนเดียวแตพา
นองสาวมาดวย ทําใหทกุ คนทีไ่ ดยนิ หันขวับไปมองอยางรวดเร็ว แลวก็เห็น
หญิงสาวสวยผมยาวสยายเต็มแผนหลังอยูในชุดเดรสสีดําเขารูปคอปาด
แขนกุดยาวแคเขา สวมรองเทาสนสูง ถือแกวแชมเปญในมือขางหนึ่ง สวน
อีกขางถือกระเปาขนาดเล็กเอาไว กําลังพูดคุยและหัวเราะกันอยางสนุกสนาน
อยูกับกลุมหญิงสาว
“แพรวนภาเหรอวะนัน่ สวยขึน้ ผิดหูผดิ ตาเลยวะ” เมธหรีต่ ามองและ
ครางออกมาแผวเบา ไมคิดวาแพรวนภาจะดูเซ็กซี่ขึ้นกวาแตกอนเยอะเลย
หรืออาจจะเปนเพราะวาเขาไมไดสนใจขาวคราวของครอบครัวนี้สักเทาไร
“เพิง่ เห็นเหรอวะเมธ ฉันเห็นนานแลว ทําตาโตอาปากคางแบบนีร้ ะวัง
แฟนนายเอาไวเถอะ มาเห็นเขาเดี๋ยวไดเปนเรื่องแนๆ” ชินวุฒิยิ้มมุมปาก
เยาะๆ ใหกับเมธ แคเห็นสาวสวยหนอยทําเปนอาปากคาง เดี๋ยวเถอะแฟน
มันมาเห็นเขาจะเปนเรื่อง
“หุบปากก็ไดวะ ก็สวยขึ้นจริงๆ นี่หวา เนอะคเชนทร”
“อืม” คเชนทรหรี่ตามองเพื่อนๆ และรับคําในลําคอแผวเบา เขาเห็น
แลววานองสาวไออนุชิตมันสวยแคไหน เขามองตามผูหญิงกลุมนั้นดวย
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สายตานิง่ ๆ พรอมกับยกยิม้ มุมปากอยางเจาเลห กอนทีจ่ ะเปลีย่ นเปนเย็นชา
เมื่อเห็นใครอีกคนเดินเขามาสมทบ
“แมเจา นั่น...” เมธเบิกตาอาปากคางจองมองไปยังคนที่เดินเขามา
ใกลกับนองสาวของอนุชิต กอนที่เขาจะถอนสายตาหันมาหาเพื่อนของเขา
ที่ตอนนี้กรามหนาบดแนนจนขึ้นสันนูน ดวงตาคมเขมนิ่งและดุดันอยาง
เห็นไดชัด ทําเอาเมธถึงกับลอบกลืนนํ้าลายลงคอ
“เออ นั่นขวัญขาวใชไหม หรือวาพะแพง ชิท! มาหมดเลยเหรอวะ
บาจริง”
“ไอชินวุฒิ...” เมธเรียกเพื่อนเสียงตํ่าพรอมกับขยิบตาใหอยางรูกัน
“เออ ขอโทษวะคเชนทร”
“ไมเปนไร” คเชนทรหนั มาตอบเพือ่ นดวยนํา้ เสียงขรึมๆ ยกแกวเหลา
ในมือขึ้นดื่มอึกใหญ เขาไมคิดวาจะเจอคนพวกนี้ที่นี่ดวย ไมคิดจริงๆ แค
ไออนุชิตกับนองมันก็ทําใหเขาอยากจะขยํ้ามันแลว แตนี่ตองมาเจอกับ
บุคคลที่เขาไมตองการพบอีก
“แตไออนุชิตมันเลิกกับพะแพงแลวนะ” เมธบอกเสียงเรียบราวกับ
กระซิบ แตคเชนทรไดยินและคนอื่นๆ ก็ทราบแลวเหมือนกัน แตไมอยาก
พูดใหเพื่อนสะเทือนใจแคนั้นเอง มันเปนเรื่องเกาตั้งแตสมัยอยูเมืองนอก
กอนที่ทุกคนจะเรียนจบกลับมาทํางานใหกับครอบครัว และเปนเรื่องที่
ออนไหวมากสําหรับทุกคน เพราะทราบดีวาเกิดอะไรขึ้นตอนนั้น
“ฉันรู” คเชนทรกัดฟนพูดออกมา เขาแทบอยากจะปาแกวที่ถืออยู
ลงพื้นแลวกลับไปที่หองพักของตัวเองนัก เขาจองมองคนพวกนั้นยิ้มแยม
ใหกนั อยางเย็นชา กอนทีห่ นึง่ ในนัน้ จะมองมาทางนีแ้ ละก็หบุ ยิม้ หลบสายตา
ไมกลาที่จะมองมาตรงๆ เพราะรูแลววาเขาอยูตรงนี้ คงจะจําไดสินะวาใคร
“นายรูเหรอวะ” เพื่อนทุกคนหันมามองและถามออกมาพรอมกัน
อยางไมอยากจะเชื่อวาคเชนทรจะทราบความเปนไปของอดีตคนเคยรัก
ที่หักหลังมันแบบนั้น พวกเขาคิดวามันจะไมสนใจแลวเสียอีก
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“อืม” คเชนทรพยักหนารับขรึมๆ ดวงตาคมเขมเย็นชาหรี่ลงนิดๆ
ยกแกวเหลาขึ้นดื่มถี่ขึ้น จนไดเวลาที่เจาของงานจะตองตัดเคก ทุกคนจึง
ไปรวมตัวกันยังลานดานหนาบานทีต่ งั้ เคกกอนใหญเอาไว เขาถูกเจาของงาน
และเพือ่ นๆ ลากไปยืนตรงหนาเคกพรอมกับเจาของงาน และตองเผชิญหนา
กับกลุม คนทีพ่ วกเขาไมตอ งการจะเจอสักเทาไร อนุชติ นัน้ ยืนอยูข า งนองสาว
ฝง ตรงกันขามกับคเชนทร สวนพะแพงกับขวัญขาวยืนอยูใ กลๆ กัน ทุกคน
เห็นคเชนทรแลวตางก็มสี หี นาแตกตางกันออกไป อนุชติ นัน้ มองและยิม้ เยาะ
มุมปากมาใหกบั คเชนทร สวนแพรวนภาก็มองมาทีค่ เชนทรกบั เจาภาพยิม้ ๆ
ทําราวกับไมมอี ะไรเกิดขึน้ ทัง้ ๆ ทีเ่ ธอทราบเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ เหมือนกัน พะแพง
ไดแตมองมาที่คเชนทรและยิ้มเจื่อนๆ อยากจะเขามาทักเขาเต็มแก สวน
ขวัญขาวนั้นไมกลามองมายังคเชนทรสักเทาไร เพราะวารูวาเขาไมชอบ
หนาเธอกับพี่สาวที่เคยทําผิดตอเขาคราวนั้น เธอเห็นเขาเมื่อสักครูนี้ แต
ไมสามารถมองไดนานเพราะเขามองจองอยูดวยสายตาดุดันนากลัว
“ฉันวามีคนอยากจะคุยกับนายนะคเชนทร” เมธยืน่ หนาเขามากระซิบ
บอกกับเจาตัวดวยนํ้าเสียงแผวเบา ระหวางที่ปรบมือใหกับชินวุฒิที่กําลัง
ตัดเคกอยู
“ฉันไมอยากคุย” คเชนทรสายหนาตอบ แตมองไปยังบุคคลที่สราง
ความเจ็บชํ้าใหกับเขาดวยสายตาวางเปลาปนเหยียดๆ เล็กนอย เขาไมมีวัน
ที่จะหวนกลับไปอยางแนนอน
“หวังวาเธอจะไมตามตื๊อนายหรอกนะ”
“ถาหนาดานก็ลองดู” คเชนทรเคนเสียงลอดไรฟนออกมาเหี้ยมๆ
“ใจเย็นเพื่อน” เมธยกมือขึ้นตบบาพรอมกับกระซิบบอกเบาๆ จน
เจาของงานตัดเคกสงใหคุณแมและผูใหญที่มาในงานเรียบรอยแลว พิธีกร
ก็กลาวเปดฟลอรใหเจาภาพลงไปเตนรําดวยดนตรีที่สนุกสนานจากดีเจ
ชื่อดังที่จางมาในงานนี้โดยเฉพาะ หนุมสาวเริ่มจับคูออกมาเตนกันอยาง
สนุกสนาน สวนผูใหญก็แยกไปนั่งตามโตะและรับประทานอาหารพูดคุย
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กันเหมือนเดิม
คเชนทรหมุนตัวหันหลังกลับเดินไปยังทีเ่ ดิมทีย่ นื คุยอยูก บั กลุม เพือ่ น
กอนหนานี้ เพื่อนคนอื่นๆ ตางก็จับมือกับคนรัก คงไปรวมแจมกันอยาง
สนุกสนาน เขามองดูผูคนที่เตนรําพรอมกับยกแกวเหลาขึ้นดื่มอึกใหญ
“เออ...ฉัน พะแพงขอคุยดวยไดไหมคะ” เสียงเล็กแผวเบาที่ไดยิน
จากทางดานหลังทําใหคเชนทรนิ่งขึงกอนจะคอยๆ หมุนตัวมามองผูหญิง
ที่ทักเขา
“ถาผมบอกวาไมสะดวกจะคุยกับคุณละ”
“คุณชาง พะแพงขอรองคะ”
“โอกาสสําหรับคุณมันนอยมากแทบไมมีเลย”
“คุณชาง!..”
“รบกวนเรียกผมวาคเชนทรครับ ชางไวสําหรับคนที่ผมสนิทจริงๆ
ที่ไมใชคุณ”
คเชนทรยิ้มเย็นและบอกดวยนํ้าเสียงราบเรียบใหกับผูหญิงสวย
ตรงหนาที่เขาจําไดดีวาเธอสวยแคไหนแมยามที่แนบชิดกัน แตในตอนนี้
มันไมใชแลว เขาไมไดหลงใหลในตัวผูหญิงคนนี้อีกแลว เหลือเพียงความ
วางเปลาและรังเกียจ
“คุณ...” พะแพงหนาถอดสีจนแทบไมมีสีเลือด แตเธอกลํ้ากลืน
ความขายหนาเอาไว ในเมื่อเขาไมใหเธอเรียกแบบสนิทสนมอีกแลว ก็ได
เธอจะเรียกเขาอยางที่เขาตองการ เธอหวังวาเขาจะยอมรับเธออีกครั้ง
หลายๆ ครั้งที่เขามากรุงเทพฯ เธอพยายามที่จะเขาพบเขา แตเขาไมเคย
ใหโอกาสเธอไดใกลชิดเขาเลย เธอมักจะโดนปฏิเสธจากบอดี้การดของเขา
มาตลอด และเธอคิดวานั่นเปนคําสั่งของเขาเชนกัน
“พะแพงขอโทษที่เรียกโดยพลการคะ”
“ดี งั้นก็ไมมีอะไรตองพูดแลว ผมขอใหคุณอยูหางจากผมจะดีกวา”
“แตพะแพงอยากเจอคุณมากนะคะ หลายปนคี้ ณ
ุ ไมใหพะแพงเขาใกล
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คุณเลย พะแพงอยากจะเจอคุณ พะแพงอยาก...”
“คุณก็นาจะรูเหตุผลที่ผมไมอยากใหคุณมาเจอกับผมอีก คนทรยศ
แบบคุณไมสมควรไดรับโอกาสอีกครั้ง”
“แตพะแพงก็รักคุณนะคะ เรื่องนั้นมันก็แคความผิดพลาดซึ่งมัน
ผานไปนานแลว”
“ใช และผมก็ไมชอบของเหลือจากใครอีก คุณไปไดแลว ผมอยาก
อยูคนเดียว”
“คุณคเชนทรคะ พะแพงขอรอง”
“สําหรับคุณ หมดโอกาสแลวพะแพง ไปซะ กอนที่ผมจะโมโห”
คเชนทรเริ่มเสียงเขมเพราะเขาไมชอบผูหญิงเซาซี้ และยิ่งกับเธอคนนี้ดวย
แลวทําใหเขาอยากจะผลักใหลมไปเลย
“คุณคเชนทร พะแพงรูวาคุณไมไดเปนคนแบบนั้นหรอกคะ คุณ
ออนโยน คุณไมรายกับพะแพงใชไหม”
“ผมขอใหคุณไปซะ” คเชนทรเคนเสียงลอดไรฟนออกมาเหี้ยมๆ
อีกครั้ง และทําใหพะแพงเริ่มที่จะกลัวมากขึ้น เธอหนาเจื่อนและถอยหาง
ออกมา
“พีพ่ ะแพง” เสียงเล็กๆ ทีด่ งั มาจากความมืดดานหลังทําใหทงั้ สองคน
ขยับตัวหันมามอง และเจาตัวก็ตอ งชะงักเมือ่ เห็นวาใครอยูก บั พีส่ าวของเธอ
ตรงนี้ มินาละ พี่สาวของเธอถึงไดขอตัวออกมาตามลําพัง เพื่อที่จะมาพบ
เขานี่เอง ผูชายที่เคยเปนอดีตคนรักของพี่สาวเธอ
“มาทําไม พี่บอกไมใหตามมา”
พะแพงหันไปถลึงตาใสนองสาวพรอมกับเคนเสียงตํ่าออกมาจน
ขวัญขาวตองหยุดชะงัก กลืนนํ้าลายลงคอ หนาเจื่อนไปเล็กนอยที่ถูกพี่สาว
ดุตอหนาผูชายที่ไมชอบหนาทั้งเธอและพี่สาว
“นองสาวเธอโตขึ้นมากนะพะแพง” คเชนทรยกยิ้มมุมปากอยาง
เจาเลห พูดออกมาเสียงแผวเบาใหพะแพงไดยิน เจาตัวหันขวับกลับไป
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มองดวยสายตาเปนคําถาม เขาจะพูดถึงนองสาวของเธอทําไมกัน
“คุณหมายความวาอยางไร” พะแพงหันขวับมามองเขาอยางรวดเร็ว
สวนขวัญขาวนัน้ ไมไดยนิ ทีท่ งั้ สองพูดกัน เพราะเธออยูห า งจากทัง้ สอง
และเสียงดนตรีก็ดังพอสมควร แตเธอไมกลาที่จะสบสายตาคมกริบคูนั้น
เลย ความผิดที่เธอไดทําไวกอนนั้นทําใหเธอไมกลาเขาใกลเขาสักเทาไร
“ก็ตามนั้นแหละ”
คเชนทรไหวไหลนิดๆ พรอมกับยิ้มเยาะแลวยกแกวเหลาขึ้นดื่ม
อึกใหญ ไมยอมละสายตาจากรางเล็กของขวัญขาวแมแตนิดเดียว ทําให
พะแพงยิ่งไมไวใจ สายตาเขามันบงบอกวาพึงพอใจในตัวของขวัญขาว เธอ
ดูไมผิดใชไหม
“งั้นพะแพงขอตัวกอนนะคะ หวังวาเราจะไดเจอกันอีก”
พะแพงรีบขอตัวอยางรวดเร็ว พรอมกับหมุนตัวหันหลังหนีเดินไปหา
นองสาวที่ยืนอยูไมหางดวยสีหนาบึ้งตึงไมคอยพอใจ จริงอยางที่คเชนทร
บอก ขวัญขาวโตมายิ่งหนาตาสะสวย ผมสีดํายาวสลวยหยักศกนิดๆ โดย
ไมตองไปดัดแบบเธอ ตากลมโตสีดําสนิท จมูกโดงรั้น ริมฝปากอวบอิ่ม
ผิวขาวเหลืองเนียนเรียบ บวกกับรูปรางบอบบางทําใหนาทะนุถนอมมาก
ยิ่งขึ้น สวนเธอนั้นก็มีรูปรางหนาตาคลายกัน ตางกันที่เธอมีผมสีนํ้าตาลกับ
ดวงตาสีนํ้าตาลเขม และผิวที่ขาวอมชมพูอยางมารดาของเธอเทานั้นเอง
ที่ทําใหเธอรูสึกวามีดีกวานองสาว และมีหนุมนอยใหญเริ่มมาคอยเทียวจีบ
บอยๆ แตเจาตัวก็ไมไดสนใจ
เธอกับขวัญขาวอายุหางกันเพียงแคสามปเทานั้น ตอนนี้เธออายุ
ยี่สิบหก ขวัญขาวยี่สิบสาม เปนลูกสาวของ บัญชา เพชรกุล นักธุรกิจใหญ
แตก็ยังไมใหญเทาครอบครัวเชอรรอสติ พอของเธอเพิ่งจะสรางตัวไดและ
กําลังจะไปไดดใี นแวดวงธุรกิจเกีย่ วกับการเงิน ทําใหพวกเธอเริม่ เปนทีร่ จู กั
ของสังคมมากขึ้น หลังกลับมาจากเมืองนอกก็มาชวยบิดาทํางานพรอมกับ
นองสาวที่ทํางานเปนผูชวยเธอเสียมากกวา เจาตัวไมไดเกงเรื่องธุรกิจ
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สักเทาไร เธอเลยใหนองสาวมาเปนผูชวย และเจาตัวก็ทําหนาที่ของตัวเอง
ไดดี
“ตามฉันมาทําไมขวัญขาว บอกแลวใชไหมวาเดีย๋ วมา จะตามมาทําไม”
พะแพงบีบตนแขนนองสาวแนนพาเดินออกมาจากที่ที่เธอคุยกับ
คเชนทรจนมาถึงดานหนางานที่คนไมคอยพลุกพลานเทาไร และก็สะบัด
มือปลอยจากแขนของนองสาว ยกมือขึ้นกอดอกมองนองสาวดวยสายตา
ขุนเคือง
“ขวัญกลัววาเขาจะเจอกับพี่คะ”
“แลวยังไงละ เธอก็เห็นแลววาเขาไมไดทําอันตรายฉันสักหนอย
เรากําลังคุยกันดวยดี แตเธอเขามาเสียกอนทําใหฉันไมไดคุยกับเขาอีก”
พะแพงบอกกับนองสาวดวยนํ้าเสียงเกรี้ยวกราด
“ขวัญไมไดตั้งใจคะ” ขวัญขาวหนาเสียเพราะไมคิดวาพี่สาวจะโมโห
ที่เธอเขาไปขัดจังหวะการพูดคุยของทั้งคูดวยความเปนหวง
“ไมไดต้ังใจแตแกทํามันพังแมกระทั่งตอนนี้” พะแพงหนาแดงกํ่า
กํามือแนนบอกนองสาวดวยความไมพอใจสูงสุด ขวัญขาวทําใหเธอเสียเรือ่ ง
ตั้งแตครั้งอยูเมืองนอกแลว และครั้งนี้ก็อีก
“ขวัญขอโทษคะ”
“กลับไปที่โตะของเธอเลย แลวคืนนี้อยาใหฉันเห็นหนาเธออีก ไปสิ”
พะแพงตวาดเสียงดังทําใหขวัญขาวสะดุงเฮือกหนาเจื่อน
“คะ” ขวัญขาวรับคําแลวก็หมุนตัวเดินหางจากพี่สาวไป ทําใหเธอ
ไมเห็นสายตาที่มันปนเปไปดวยความอิจฉาริษยาและหมั่นไสของพี่สาว
“เขาไมไดมองแกอยางนั้น ฉันไมเชื่อหรอกวาเขาจะมองแกแบบนั้น”
พะแพงบอกกับตัวเองและพยายามที่จะกลบเกลื่อนดวยการบอก
ตัวเองแบบนีเ้ พือ่ ความสบายใจ เขาไมไดสนใจขวัญขาวเพราะเขาเกลียดมัน
มากที่สุด เธอจําไดวาเขาแทบจะบีบคอมันจนตายถาเธอไมเปดประตูหอง
ออกมา แมวาเพื่อนๆ ที่ตามมาดวยจะพยายามหามแลวก็ตาม และเธอก็
16 แผนรายหวามรัก

เกลียดมันทีไ่ มสามารถทําตามทีเ่ ธอบอกได จนเปนเหตุใหคเชนทรรคู วามลับ
ที่เธอซอนเอาไว
ขวัญขาวเดินออกหางจากพี่สาวมาพรอมหัวใจที่เตนแรงดวยความ
หวาดหวัน่ เธอรูส กึ กลัวเหลือเกิน แมในคืนวันนีเ้ ธอจะไมอยากมา แตพสี่ าว
ของเธอยืนยันวาเธอจะตองมาดวย ทําใหเธอไมสามารถปฏิเสธได และมาถึง
งานวันเกิดของชินวุฒิ ความอึดอัดเริ่มมากขึ้นเมื่อเธอไดเห็นเพื่อนๆ ของ
เจาของงาน และหนึ่งในนั้นก็คือเขาพอเลี้ยงคเชนทร ทําใหเธอทําราวกับ
หายตัวไปจากงาน คอยหลบเลี่ยงอยูตลอดเวลาไมใหเจอกับเขา แตเมื่อ
เธอเขาไปหาแพรวนภา เธอก็ตองเจอกับสายตาเหี้ยมเกรียมของเขา เธอ
รูสึกกลัวแมวาจะสบตากับเขาไดไมนานมาก แตรูวามันไมไดมองมาดวย
ความรักอยางแนนอน มันมีแตความเกลียดชังที่เขามอบใหเทานั้น เธอยัง
จดจําเรื่องราวในวันนั้นไดดี ดวงตาของเขาแดงกํ่า มือที่กํารอบคอของเธอ
มันทําใหเธอเกือบหมดลมหายใจ ถาเพื่อนเขาไมชวยกันหามเอาไว

“พี�สาวเธออยูที่ไหน บอกฉันมาเดี๋ยวนี้ขวัญขาว บอกมา!”

“ฉันไมรูคะคุณคเชนทร”
“เฮย คเชนทรอยาทํานองเขา นองเขาคงไมรูจริงๆ”
“กูไมปลอย พวกมึงอยายุง”
“ปลอยเถอะคเชนทร นองเขาคงไมรูจริงๆ” เมธพยายามจับมือของ
คเชนทรเอาไว เขากลัววามันจะบีบคอจนขวัญขาวจนขาดอากาศหายใจ
ตายไปจริงๆ
“ปลอยฉันนะคะ ฉันหายใจไมออกคะ”
ขวัญขาวพยายามแกะมือของคเชนทรที่กํารอบคอของเธออยูออก
ตัวของเธอติดอยูกับกําแพงไมสามารถดิ้นหนีไปไหนได เทาของเธอเขยง
จนแทบไมตดิ พืน้ แลว ใบหนาหวานซีดเผือดสลับแดงกํา่ นํา้ ตาไหลอาบแกม
ดวยความกลัว ผมทีม่ ดั ไวเปนหางมาเริม่ หลุดลุย เธอพยายามสงสายตาให
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กับเพื่อนของเขาเพื่อขอความชวยเหลือ แตทั้งสองคนก็แทบจะชวยอะไร
ไมไดเลย
“พี่สาวของเธอกับไอเลวนั่นอยูไหน”
คเชนทรโกรธจนกลายเปนแคน เขาสามารถทําใหคนที่อยูตรงหนา
ตายไดเลยถาเธอยังไมตอบมาอีก เขาเกลียดคนโกหกมากที่สุด และตอนนี้
เหมือนวาเขาจะเจอคนโกหกตรงหนาที่ไมยอมตอบวาคนโกหกหลอกลวง
เขาอีกคนอยูที่ไหน
“ฮือๆ ฉันไมรคู ะ ปลอยฉัน ออก” ขวัญขาวสายหนาและทําทาเหมือน
กับจะหายใจไมออก
“ไอชาง มึงจะทําใหนองเขาตายแลวไมเห็นเหรอวะ” ชินวุฒิพยายาม
เรียกสติเพื่อนกลับมาดวยชื่อเลนที่จะเรียกกันจริงๆ เมื่อถึงยามคับขัน
“บอกฉันมาเดี๋ยวนี้” คเชนทรไมยอมปลอยมือจากลําคอเล็กๆ ที่เขา
สามารถทําใหหักไดแมวาคนตรงหนาจะกลัวมากแคไหนก็ตาม
“ฉันไมรู ฮึก” ขวัญขาวตัวลอยขึน้ มาจากพืน้ เธอเกร็งตัว มือทีจ่ บั มือ
เขาไวกเ็ กร็งแนนขึน้ แผนหลังของเธอรูดไปตามผนัง เธอรับรูไ ดถงึ ความตาย
ที่กําลังมาเยือน
“ไอชา งปลอยสิวะ นองเขาจะตายแลว” เมธกับชินวุฒถิ งึ กับตาเหลือก
เมื่อเห็นวาเพื่อนของเขากําลังจะฆาเด็กสาวคนนี้ หนาตาของมันนากลัว
เย็นชาและดุดัน ดวงตาแข็งกราวมองเขาไปที่ใบหนานองนํ้าตานั้นไมได
มีความปรานีสักนิดเดียว
“อื้อ ฮึก” ขวัญขาวแทบจะหมดลมหายใจเพราะเขามันไรความปรานี
และนากลัวมากๆ ในตอนนี้ เธอปลอยนํา้ ตาใหไหลออกมาเปนหยดสุดทาย
เพราะคิดวาเขาคงไมปลอยแนๆ เธอคงจะตายคามือเขาในตอนนี้ เธอไมโทษ
ใครทั้งนั้น รางของเธอเริ่มออนแรง มือที่จับมือเขาเริ่มปลอยลงขางตัว เธอ
หมดแรงที่จะสูกับเขาแลวจริงๆ
“ปลอย ไอชางปลอย นองเขาจะตายแลว ปลอย”
18 แผนรายหวามรัก

ชินวุฒงิ า งมือของเพือ่ นออกแรงๆ สวนเมธก็ทบุ ลงทีบ่ า ไหลของเพือ่ น
แรงๆ และพยายามชกทองใหมนั หมดแรง แตมนั ก็อดึ เหมือนชางจริงๆ และ
ตอนนี้มันกําลังคลั่งดวยความเกรี้ยวกราดที่ไมมีใครหยุดได
“ปลอยนะ” เสียงตวาดดังออกมาจากปากสีแดงทีบ่ วมชํา้ เพราะถูกจูบ
หลายตอหลายครัง้ ใบหนาแดงกํา่ ผมเผายุง เหยิง สวมเพียงเสือ้ คลุมอาบนํา้
สีขาว บงบอกไดเปนอยางดีวา เจาตัวกําลังทําอะไรอยูก อ นหนานีโ้ ดยไมตอ ง
คาดเดา รวมทั้งผูชายที่วิ่งหัวกระเซิงออกมาโดยมีเพียงผาขนหนูสีขาว
พันเอวสอบเอาไว
คเชนทรหันขวับไปมองดวยสายตาเหี้ยมๆ ริมฝปากของเขาบิดเบ
เมื่อเห็นสภาพของทั้งสอง กอนที่เขาจะหันมามองหนาคนที่เขากํามืออยู
รอบลําคอ ดวงตาที่ฉํ่าไปดวยนํ้าตากําลังปรือปรอย ลมหายใจแผวเบา เขา
ยิ้มเยาะหยัน กอนจะยอมปลอยมือทําใหรางของเธอทรุดลงไปกองกับ
พื้นหองโดยที่เขาไมไดสนใจไยดีแตอยางใด
“เฮย มึงจะทําอะไรวะเนี่ย อั๊ก!” ผูชายที่ออกมาจากหองพรอมกับ
พะแพงถึงกับหนาหงาย เลือดไหลออกมาทางจมูกอยางรวดเร็ว และเขาก็
โดนทั้งหมัดและเขาจนแทบจะหายใจไมทัน
ผลัวะ...ผลัวะ
“โอย...โอย...อั๊ก” เสียงเนื้อกระทบกับแรงอัดอยางแรงผสมกับ
เสียงรองดวยความเจ็บปวด รางเกือบเปลือยลมไปนอนตัวงอกับพื้น แต
คเชนทรหาไดสนใจไม เขายังคงลงไปครอมรางนัน้ เอาไวพรอมกับสาวหมัด
ใสไมยั้ง
“กรี๊ด ไมนะคุณคเชนทร หยุดคะ อยาทําเขา อยาทํา คุณสองคน
ชวยดวยสิ หยุดเขาที หยุดที”
พะแพงยกมือขึ้นทาบอก เนื้อตัวสั่นเทา ยืนเบียดหลังกับผนังหอง
เอาไวแทบไมกลาขยับเขยือ้ นตัวไปไหนได เธอหนาซีดเผือด ดวงตากลมโต
แตกตื่นอยางหวาดหวั่นกลอกไปมา และเธอก็กรีดรองออกมาเสียงดังเมื่อ
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เห็นวาคเชนทรไมมีทีทาจะหยุดทํารายอนุชิตเลยแมแตนอย และตอนนี้
อนุชิตก็ลมลงไปนอนกับพื้นโดยที่คเชนทรครอมรางเอาไวพรอมกับตอย
ไมยงั้ รางเปลือยเปลาของอนุชติ นัน้ ตอนนีช้ าํ้ ไปหมด เลือดออกทีใ่ บหนาและ
ดูออนแรง เขาสูแรงของคเชนทรไมไดเลย เธอพยายามเรียกใหเพื่อนชาย
สองคนของคเชนทรชวยเหลือทั้งๆ ที่เขาเองก็ชวยอยูแลว แตเธอกลัววาจะ
ไมทันการณ
“หยุด พอไดแลวไอชาง”
ชินวุฒกิ บั เมธเขามากระชากตัวคเชนทรและพยายามจับหมัดทีเ่ หวีย่ ง
เขาไปยังใบหนาของคนใตรางเพื่อนเขาเอาไว แตเหมือนวาจะไมสําเร็จ
จนชินวุฒิที่ตัวใหญพอๆ กับคเชนทรตองออมมาขางหลังและสอดแขน
ทั้งสองขางเขาใตรักแรของคเชนทร กอดรัดรางแนนและดึงจนรางของ
คเชนทรลุกขึ้นจากการนั่งครอมตัวของผูชายที่ไดรับบาดเจ็บได สวนเมธ
ก็เขามาชวยดันอกเพื่อนเอาไว เพราะคเชนทรแรงเยอะเหลือเกิน
“ปลอยกู” คเชนทรคํารามลั่น เขาเจ็บไปทั้งมือและเทา ขอนิ้วแตก
เลือดออกซิบๆ แตเขาหาไดสนใจไม ดวงตาแข็งกราว แตเขาสงบแลวไมได
สะบัดตัวอีก ทําใหเพื่อนของเขาที่กอดรัดเอาไวยอมที่จะปลอยตัวใหเขา
ยืนนิ่งๆ
“ฮื่อ เขาจะตายไหม เขาจะตายไหม”
พะแพงทรุดตัวและคอยๆ คลานเขาไปหารางของอนุชติ ทีน่ อนหายใจ
รวยรินอยูบนพื้นเลือดเต็มหนา และตอนนี้มันก็เลอะที่อกกับที่มือของเขา
เพราะวาเจาตัวยกมือขึ้นจับใบหนาที่บวมชํ้าอาบเลือดเอาไวพรอมกับรอง
โอดโอยดวยความเจ็บปวดเสียงแผวเบา เธอรองไหออกมานํ้าตาไหลพราก
แตดวงตาก็มีความหวาดหวั่นเมื่อมองไปยังคเชนทรที่เหมือนจะสงบแต
เธอรูวาเขาไมยอมสงบงายๆ อยางแนนอน
ขวัญขาวไดแตขดตัวยกมือขึ้นกอดเขารองไหสะอึกสะอื้นดวยความ
หวาดกลัว เธอมองไปทีร่ า งเปลือยเปลาเละเทะของอนุชติ แลวก็ตอ งเบือนหนา
20 แผนรายหวามรัก

หนีเพราะเลือดเยอะเหลือเกิน สวนพี่สาวของเธอนั้นคงจะยังทําตัวไมถูก
เจาตัวสั่งใหเธอโกหก ไมใหบอกใครวาพาใครมาที่บานพัก แตคเชนทรก็
เจอกับเธอที่รานอาหารและเขาบังคับใหเธอบอกวาพี่สาวอยูไหน เธอแสรง
บอกวาไมรู แตเขากลับพาเธอขึ้นรถมาพรอมกับเพื่อนของเขา ตระเวนไป
ตามบานเพือ่ นของพีส่ าวเธอแตไมเจอ จนสุดทายกลับมาทีบ่ า นพักทีเ่ ธอกับ
พี่สาวพักอยูและเขาก็บังคับถามเธออีกครั้งที่หองโถงนี้ เขาเกือบจะฆาเธอ
แลวเมื่อสักครูนี้ถาเพื่อนของเขากับพี่สาวของเธอไมออกมาจากหองชวย
เอาไว เขานากลัวเหมือนกับซาตานราย ดวงตาแข็งกราวนั้นบอกไดวาเขา
พรอมที่จะฆาเธอ เธอกลัวมาก ในตอนนั้นเธอคิดวากําลังจะตายแลวจริงๆ
“แพศยา มักมาก” คเชนทรเคนเสียงลอดไรฟนออกมาดังลั่นหอง
พะแพงถึงกับสะดุงเฮือกดวยความตกใจ เธอขยับตัวหนีเล็กนอยเพราะ
กลัววาเขาจะกระโจนเขาหาและทํารายเธอแบบทีท่ าํ รายอนุชติ สวนขวัญขาว
เองก็สะดุง เฮือกอยางตกใจ แตเธอก็คอ ยๆ ลุกขึน้ ยืนดวยขาทีส่ นั่ เทา คอยๆ
เอื้อมมือไปหยิบโทรศัพทบานมาถือ กดเบอรเตรียมพรอมที่จะโทร.ออก
แตเธอก็ตองสะดุงสุดตัวเมื่อคเชนทรถลาเขามาหาจับขอมือของเธอเอาไว
แนน แยงโทรศัพทในมือของเธอขวางลงพื้นอยางแรงจนมันแตกกระจาย
และเขาก็ผลักรางของเธออยางแรงจนติดกําแพง ยกมือขึ้นชี้หนา จองมอง
ดวยสายตาเหี้ยมเกรียม
“ถาเธอโทรศัพทเรียกตํารวจฉันจะฆาทุกคนตรงนี้ใหหมด ลองดู
ฉันไมกลัวหรอกนะที่จะติดคุก”
“ฉัน...ฉันไมโทร. ฉันไมโทร....”
“ดี” คเชนทรคาํ รามลัน่ ในลําคอเหีย้ มๆ เขาละความสนใจจากขวัญขาว
กาวเทายาวๆ เพียงไมกี่กาวเขาไปหาพะแพง และใชมือจับตนแขนของเธอ
ทั้งสองขางบีบแรงๆ ดึงรางสั่นสะทานของเธอใหขึ้นมาเผชิญหนาดวย
“อยาทําอะไรฉัน อยานะคะ” พะแพงพยายามรองขอเสียงสั่นเครือ
เนื้อตัวสั่นเทาดวยความหวาดกลัวเพราะเขาตอนนี้ราวกับฆาตกร
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“ฉันแทบไมอยากจะแตะตองผูหญิงแพศยาแบบเธออีกเลยพะแพง
เธอมันผูห ญิงนารังเกียจ ฉันขยะแขยงเธอทีส่ ดุ ทีฉ่ นั ตามมาเพราะอยากจะ
เห็นวาเธอมันรานขนาดไหนใหเห็นกับตา เพราะไมอยากจะเชือ่ ทีค่ นอืน่ บอก
และสิง่ ทีฉ่ นั เห็นมันบอกไดวา ทุกอยางคือเรือ่ งจริง เธอมันแพศยาไมรจู กั พอ
ตอไปนี้เราเลิกกันและอยามาใหฉันเห็นหนาอีกเด็ดขาด”
คเชนทรพดู เสียงเหีย้ ม มือทีบ่ บี ลงบนตนแขนของพะแพงนัน้ แรงมาก
แทบจะทําใหแขนของเธอหักไดเลย เธอไดแตสนั่ หนาซีดเผือดดวยความกลัว
แสดงวาเขารูนานแลวแตไมเชื่อจนกวาจะเห็นดวยตาตัวเอง และเขาก็เห็น
แลว แตผลลัพธมันชางนากลัวเหลือเกิน นากลัวมากๆ นองสาวเธอเกือบ
ถูกเขาฆา อนุชิตชูรักของเธอ และก็เธอตอนนี้ พอเขาพูดเสร็จเขาก็เหวี่ยง
รางของเธอลงไปที่พื้นอยางแรงและไมคิดที่จะปรานีจนเธอเจ็บราวไปทั้งตัว
“โอย อยาทําฉันคะ อยา” พะแพงขยับถอยหลังไปเรื่อยๆ เมื่อเห็นวา
เขาขยับเทาราวจะเขามาหา
“ไอชางพอแลว” เมธเขามาดึงแขนของคเชนทรเอาไวดวยกลัววา
คเชนทรจะทํารายพะแพงเหมือนที่เกือบจะฆานองสาวของพะแพงเมื่อกี้
ไอคเชนทรมันโกรธโคตรจะนากลัวเลย
คเชนทรหยุดและกวาดสายตามองไปยังรางของอนุชติ ทีน่ อนพะงาบๆ
อยูบนพื้นหองรองโอดโอยอยางเจ็บปวด กับผูหญิงแพศยาที่กลาทรยศ
หักหลังความเชื่อใจของเขา เขาไมคิดวาเธอจะทําตัวนารังเกียจแบบนี้
กอนหนานี้เธอจะเปนของใครก็แลวแต แตเมื่อเปนของเขาแลวเธอไมควร
ที่จะทรยศหักหลังคบซอนซอนชูเอาไวแบบนี้ เขาไมเชื่อลมปากของคนที่
เอาขาวมาบอกจนกวาเขาจะไดเห็นกับตาตัวเอง และตอนนี้เขาก็ไดเห็นแลว
วามันคือเรื่องจริง เธอเอาผูชายมานอนบนเตียงของเธอที่เคยพาเขามา
นาขยะแขยง นารังเกียจ นาสมเพช เขาเคยหลงกลืนกินรางเนาๆ แบบนี้ได
อยางไรกัน แตรูก็ดีจะไดไมเสียเวลานาน
“ไป! และฉันจะไมมาเหยียบที่นี่อีก” คเชนทรคํารามเสียงดังลั่น
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พรอมกับหมุนตัวเดินออกจากหองโถงไปราวกับวาไมมีอะไรเกิดขึ้น ชินวุฒิ
รีบเดินตามไป สวนเมธหันมาหานองสาวของพะแพงที่ยืนตัวสั่นเทาดวย
ความกลัวทันที
“โทร.เรียกใครมาพาแฟนใหมของพี่สาวเธอไปสงโรงพยาบาลและ
อยาคิดแจงความ เขาใจไหม” เมธกําชับเสียงเขมและรูดีวานองสาวของ
พะแพงคงจะรูวาคนที่บุกเขามาพาเธอคนหาตัวพี่สาวกับชูนั้นเปนใคร
ขวัญขาวพยักหนารับหงึกๆ มองไปที่อนุชิตและพี่สาวดวยสีหนา
หวั่นๆ เมธมองนิ่งและก็หมุนตัวเดินจากไปเมื่อเห็นวาขวัญขาวพยักหนารับ
แลว เธอยังเด็กและคงจะกลัวนั่นแหละ เพราะถูกเพื่อนเขาลากออกมาจาก
รานอาหารตระเวนไปทัว่ เมือง เจาตัวก็ปากแข็งเหลือเกิน เกือบจะถูกคเชนทร
มันบีบคอจนตายแลวเชียว
หลั ง จากตั้ ง สติ ไ ด ข วั ญ ข า วก็ รี บ โทรศั พ ท ต ามคนมาพาอนุ ชิ ต ไป
โรงพยาบาล สวนพี่สาวของเธอเองก็หายจากอาการตื่นกลัวแลวและไมกลา
พูดเรื่องนี้ ไมกลาแจงความจนกระทั่งเรื่องเงียบไป อนุชิตกับพะแพงคบ
กันไดประมาณปกวาๆ ก็เลิกกันไป พะแพงบินไปๆ มาๆ ระหวางไทยกับ
เมืองนอกอยูเปนเพื่อนจนขวัญขาวเรียนจบก็กลับมาทํางานกับบิดาเต็มตัว
และเธอก็ยังคอยติดตามขาวของคเชนทรเปนระยะๆ เมื่อเห็นเขาบนหนา
หนังสือพิมพอยูบ อ ยๆ พรอมกับครอบครัวก็ทาํ ใหเธออยากเขาหาเขาอีกครัง้

ขวัญขาวตื่นจากภวังคความคิดของตัวเองและมองไปรอบๆ อยาง

ระวังตัว เธอนึกถึงเหตุการณครัง้ นัน้ แลวก็ใหหวาดหวัน่ ความนากลัวครัง้ นัน้
มันยังคงจําฝงอยูในจิตใจของเธอ
“มากับฉันหนอยสิขวัญขาว” เสียงของซาตานดังมาจากทางดานหลัง
ทําใหขวัญขาวนิ่งตัวแข็งทื่อ เธอรับรูไดวาเขาอยูใกลเหลือเกิน เขายืน
ซอนหลังเธออยูในระยะประชิดมาก แกวเหลาที่อยูในมือเขาขางหนึ่งยื่น
ออกมากอนที่เขาจะกระซิบเสียงแผวเบาชิดใบหูของเธอ
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“ฉัน...ฉันไมมีอะไรจะตองคุยกับคุณอีก”
“รับแกวเหลานี้ไปแลวดื่มซะ”
“ฉันไมดื่ม” ขวัญขาวปฏิเสธเสียงสั่น แตเธอก็ไมกลาที่จะขยับตัว
ออกไปจากตรงนี้ เธอกลัวซาตานอยางเขา
“รับไปแลวดืม่ ถายังไมอยากใหฉนั ตองทําใหเธออับอายตรงนี้ ดืม่ ซะ
ขวัญขาว” คเชนทรกระซิบบอกเสียงเหี้ยม เขาทําอยางแนนอนถาเธอยังคิด
ที่จะขัดคําสั่งของเขา
ขวัญขาวคอยรับแกวเหลามาจากมือของเขาโดยไมหันไปมอง เธอ
มองแกวเหลาและนํ้าสีอําพันในนั้นและกลั้นหายใจยกขึ้นมาจอที่ริมฝปาก
เพียงแคกลิ่นของมันเขาไปในปอดก็ทําใหเธอถึงกับสําลักไอออกมา
แค็ก แค็ก..
“โว! ไมเคยดืม่ เหลาเหรอเนีย่ ไมนา เชือ่ วาจะเปนนองสาวของพะแพง”
คเชนทรหรี่ตามองไปยังกลุมผมสีเขมดานหนา ทาทีของเธอที่กําลัง
ไอจนตัวโยนนั้นไมไดทําใหเขารูสึกสงสารแมสักนิดเดียว ดวงตาคมเขมหรี่
มองอยางมาดหมาย
“เรื่องของฉัน และฉันจะไมดื่มเหลาแกวนี้ของคุณ”
ขวัญขาวหันหนามามองเขาดวยสายตาขุนเคือง พยายามจะเทเหลา
ในแกวทิ้ง แตมือแข็งแรงของคเชนทรควาเอาไวแนนทําใหเหลากระฉอก
ออกมาเล็กนอย สวนตนแขนอีกขางของเธอถูกมือหนาบีบดึงเขาหาตัวแนน
“ปลอยฉันนะ” ขวัญขาวพยายามทําใจแข็งแมจะกลัวเขามากแคไหน
ก็ตาม
“ไม จนกวาเธอจะดื่มเหลาในแกวใหหมด ดื่ม” คเชนทรหรี่ตามอง
และยื่นหนาเขามาใกลๆ กระซิบบอกเสียงแผวเบาเหี้ยมๆ
“หึๆ กลาขัดคําสั่งฉันเหรอ เดี๋ยวนี้โตขึ้นแลวนี่ถึงไดกลาเถียงฉัน
ถ า ไม ดื่ ม ฉั น จะจู บ เธอตรงนี้ จ นกว า จะมี ค นมาเห็ น แล ว เอาไปพู ด เสี ย ๆ
หายๆ ดีไหม”
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“อยานะ อยา” ขวัญขาวเบิกตาตื่นดวยความตกใจ ใบหนาหวาน
ซีดเผือดแทบไรสีเลือด เนื้อตัวสั่นเทาเมื่อไดฟงคําที่เขาพูดออกมา
“เลือกเอา” คเชนทรกระชับมือดึงรางแข็งขืนของขวัญขาวเขามาใกล
เรื่อยๆ ทําใหเธอยิ่งหวาดหวั่น
“ก็ได ฉันจะดื่ม ปลอยสิ” ขวัญขาวกัดฟนแนน รองบอกเขาไปกอน
ที่ริมฝปากของเขาจะประกบลงมาที่ปากของเธอ รางหนาชะงักพรอมกับ
ยิ้มมุมปากเหี้ยมๆ เขาขยับตัวออกหางเล็กนอย แตยังไมไดปลอยมือ
จนกวาเขาจะเห็นวาเธอดื่มเหลาแกวนี้แลว
“ฮึ” คเชนทรทาํ เสียงในลําคอและเขาก็บงั คับมือทีถ่ อื แกวของขวัญขาว
เอาไวมาจอที่ปากของเธอ กอนจะปลอยมือขางนั้นใหเธอไดดื่มเอง สวน
อีกมือก็ยังบีบแนนจนขวัญขาวเจ็บราวไปทั้งกระดูก เธอยกมือสั่นๆ ที่ถือ
แกวเหลาจอที่ปากตัวเอง กอนจะกลั้นใจยกดื่มจนหมดแกวและก็วางแกว
ลงบนโตะอยางแรง คเชนทรยิ้มอยางชอบใจ เขายกมือขึ้นจับกรอบใบหนา
หวานและบีบแนนจนเธออาปากใหเห็นวาดื่มเหลาแกวนี้หมดแลว และเขา
ก็ทําใหเธอตองหนารอนดวยการกดริมฝปากลงมาบนปากอวบอิ่มของเธอ
อยางรวดเร็ว บดเบียดเคลนคลึงดิบเถื่อนราวกับหิวกระหายจนเธอเจ็บราว
ไปทั้งริมฝปาก ลําคอที่กลืนนํ้าสีอําพันยังคงรอนผาวอยู เมื่อผสมเขากับ
รสจูบอันดุดันยิ่งทําใหรอนแรงขึ้นเปนเทาตัว เธอพยายามใชมือขางที่วาง
ผลักไสเขาออกไปใหหาง แตคนที่กําลังมัวเมาอยูกับกลีบปากนุมหาได
สนใจไม เขาจะทําใหเธอและคนอื่นๆ ไดอับอายขายหนาอยางที่สุด
“อื้อ อื้อ” ขวัญขาวรองครางประทวงในลําคอเพราะรูสึกเจ็บและ
แสบรอนไปทั้งกลีบปากและแกมนุมที่ถูกเขาบีบกับเคราสากที่ครูดผาน
จุบ
คเชนทรจูบและขบเมมดูดดึงกลีบปากจนหนําใจแลวก็คอยๆ ผละ
ออกอยางชาๆ ความหอมหวานที่ไดรับทําใหเขาแทบไมอยากจะถอยหาง
แตยังกอน เขามีเรื่องเด็ดๆ มากกวานั้น รับรองวาสะทานไปถึงทรวงของ
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ทุกคนอยางแนนอน
“ฮึ ก ” ขวั ญ ข า วหายใจเข า ปอดเฮื อ กใหญ เ มื่ อ คเชนทร ย อมผละ
ริมฝปากรายกาจออกและปลอยมือจากเธอ เธอแขงขาออนแรงแทบจะ
ทรงตัวไมอยู ใบหนาหวานแดงซาน ริมฝปากบวมเจอจากการจูบของเขา
เธอยกหลังมือขึ้นเช็ดและพยายามปาดออก เธอมองหนาเขาและรีบผละ
ออกไปจากตรงนี้อยางรวดเร็ว และหวังวาจะไมมีใครไดเห็นการกระทํา
จาบจวงของเขาเมื่อสักครูนี้ หวังไวอยางนั้นจริงๆ
คเชนทรมองตามหลังขวัญขาวไปดวยสายตารอนแรงปนเหีย้ มเกรียม
เขาแสยะยิ้มรายกาจออกมาอยางที่ขวัญขาวตองหวาดผวา

“ขวัญขาวไปไหนมาเนี่ย ไปตรงนั้นกัน กําลังสนุกเลย”

แพรวนภารองทักขวัญขาวอยางรวดเร็ว เพราะเธอรูจ กั กับขวัญขาวดี
ตอนนี้เธอกําลังเมาและสนุกสนานอยางเต็มที่ เธอเลยดึงมือของขวัญขาว
ไปยังฟลอรเตนรําที่มีหนุมสาวเขาไปรวมเตนกันอยางสนุกสนานทันที โดย
ไมไดสนใจสีหนาของเจาตัวเลยวาตอนนี้เปนอยางไร
ขวัญขาวไมทนั ไดปฏิเสธ แพรวนภาก็พาเธอมายังกลุม เพือ่ น เธอได
แตยืนงง และมองไปยังรอบๆ อยางหวาดระแวงวาเขาจะตามเธอมาอีก
หรือเปลา แตก็ไมเห็นรางของเขา ทําใหเธอคอยผอนคลายไดเล็กนอย
กอนที่เพลงจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ และเธอก็เริ่มอยากจะกลับไปที่หองพัก
แลวเพราะรูสึกงวงดวยตอนนี้ดึกมากแลว
“ขอตัวกอนนะคะ รูสึกงวงแลว”
“ไมเอานา อยูตออีกนิดสิ กําลังสนุกเลย คืนนี้เธออาจจะไดหนุมโสด
ไปเปนแฟนก็ไดนะขวัญขาว” แพรวนภากระซิบบอกพรอมกับเตนอยาง
สนุกสนาน เพราะคืนนีเ้ ปนเหมือนการรวมตัวของหนุม ไฮโซมากหนาหลายตา
“ไมดีกวาคะพี่แพรว ขวัญรูสึกงวงจริงๆ คะ”
“งั้นก็ได กลับที่พักของตัวเองถูกไหมเนี่ย”
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“ถูกคะ หองเดียวกับพี่พะแพงคะ ไมตองหวง ใกลๆ แคนี้เอง ฝาก
พี่พะแพงดวยนะคะ”
ขวัญขาวพยักหนายิ้มๆ ทั้งๆ ที่เธอรูสึกมึนไปหมดแลวตอนนี้ เธอ
ไมแนใจวาเปนเพราะแอลกอฮอลทคี่ เชนทรสงั่ ใหเธอดืม่ หรือวาเสียงดนตรี
ที่ดังอยูรอบๆ ตัวและในโสตประสาทกันแน
“พี่สาวเธอนะเหรอ ไมตองหวงหรอก รับรองวาเขาดูแลตัวเองได”
แพรวนภารูจ กั เพือ่ นของตัวเองดี เธอมองตามรางทีก่ าํ ลังเฟลิรต อยูก บั หนุม ๆ
ที่เขามารุมจีบ
“คะ” ขวัญขาวพยักหนารับและขอตัวเลี่ยงออกมาแลวตรงไปยัง
หองพักของตัวเองทันที
“ทําไมมึนอยางนี้” ขวัญขาวบนกับตัวเองเบาๆ สายตาเริ่มพรามัว
กอนทีส่ ติของเธอจะวูบไป รางของเธอกําลังจะกองลงไปทีพ่ นื้ แตกม็ มี อื หนึง่
เอื้อมควาเอาไวจากทางดานหลังทําใหเธอไมตองทรุดลงไปกองกับพื้น เขา
กระชับวงแขนและพาเธอไปจากตรงนี้ พรอมกับรอยยิ้มเหี้ยมกับสายตา
แข็งกราวดุดัน
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2
ขวัญขาวขยับตัวยุกยิกไปมาเมื่อรูสึกหนาวมาก เธอขยับตัวเขาหา

ความอบอุนและความือกอดเอาไวแนน แตเธอก็ตองแปลกใจเพราะวามัน
ไมใชความอุน จากหมอนขางหรือผาหมแตอยางใด มือเล็กๆ เริม่ ลูบไลไปทัว่
ดวงตาคูส วยลืมขึน้ มาก็ตอ งตกใจ มองไปยังอกเปลือยเปลาทีใ่ บหนาของเธอ
แนบชิดอยู ชองทองขมวดมวนเมื่อรูวาตอนนี้เธอไมไดนอนอยูคนเดียว ยัง
มีอีกคนนอนอยูดวยกับเธอบนเตียงนี้
“ไมจริง ไมจริง”
เสียงเล็กๆ ดังเล็ดลอดออกมาจากริมฝปากแดงเรือ่ ขวัญขาวผละมือ
จากอกแกรงอยางรวดเร็วและผุดลุกขึ้น แลวเธอก็ตองหนารอนอีกครั้งเมื่อ
รูวาตัวเองเปลาเปลือยไปทั้งตัว ตอนนี้ผาหมที่คลุมรางอยูหลุดไปกองอยู
ตรงหนาตัก เผยใหเห็นอกอวบอิ่มปลายยอดสีชมพูชูชันทาทายสายตาคน
ที่อยูขางเธอ ผมของเธอยุงเหยิงไมเปนทรงแตดูเซ็กซี่นามอง เธอรีบยกมือ
ขึ้นปองอกอวบของตัวเอง และหันไปมองวาใครที่อยูขางๆ เธอ
“คุณ!” ขวัญขาวเบิกตากวางอยางตกใจ ริมฝปากแดงเรื่อเผยอเรียก
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ไดแคนั้นเพราะมันสั่นไปดวยความหวาดหวั่นคาดไมถึงวาจะเปนเขา ผูชาย
ทีเ่ ธอไมอยากจะเขาใกล เธอขยับตัวหนีไปจนเกือบจะตกเตียงถามือแข็งแรง
ของเขาไมควาแขนของเธอเอาไวเสียกอน ลากเธอเขามาหยุดที่กลางเตียง
และเขาก็ขยับตัวลุกขึ้นนั่ง ดวงตาคมเขมเหี้ยมเกรียมไมไดบงบอกเลยวา
เขาเพิ่งตื่น แสดงวาเขาตื่นนานแลวและรอเวลาเทานั้นเอง
“ปลอยฉันนะ” ขวัญขาวบอกใหเขาปลอยมือดวยเสียงสั่นเครือ เธอ
กลอกตาไปมา ยังไมแนใจในสิ่งที่ตื่นขึ้นมาพบ เธอยังคิดวามันเปนเพียง
ความฝนเทานั้น ไมใชเรื่องจริง ที่เธอจะตื่นขึ้นมาโดยเปลือยเปลาอยูกับเขา
แบบนี้ มันเปนไปไมได
“อะไรกัน เมื่อคืนไมเห็นจะทําทาทางแบบนี้เลยนี่นา มีแตรองคราง
ลั่นหองเสียงดังจะตาย”
“ไมจริง ฉันไมไดทําแบบนั้น”
“หึ ๆ งั้ น เหรอ คิ ด ว า ไม ไ ด ทํ า เหรอ แล ว อย า งนั้ น เราสองคนจะ
เปลือยเปลาแบบนี้เหรอหืม”
“คุณโกหก ฉันไมเชื่อ”
“วาว ใจถึงพึ่งไดนะแบบนี้ ไมเสียแรงที่ใสเขาหาเมื่อคืนนี้ ถาไมใช
เรื่องจริง แลวรอยบนตัวของเธอนะมาจากไหนกันเลา หรือวานักเรียนนอก
แบบเธอจะไมสนใจสักเทาไร เห็นรองขอแรงๆ แรงอีก ฉันก็เต็มทีเ่ หมือนกัน
ตื่นมาแกลงทําเปนตกใจราวกับสาวบริสุทธิ์ นาขําจริงๆ”
คเชนทรกระตุกยิ้มมุมปากเหี้ยมๆ เขาเอื้อมมือมาจับกรอบหนาของ
ขวัญขาวเอาไวบีบแนนและขยับซายขวาไปมาอยางชาๆ หรี่ตาพิจารณา
คนตรงหนาดวยแววตาเยาะหยัน คําพูดรายกาจคอยๆ เปลงออกมาจาก
ริมฝปากของเขายิ่งทําใหขวัญขาวกลัว ทําไมเขาดูนากลัวขนาดนี้
“และอีกอยางนะ เธอเนีย่ หุน ดีชะมัด เต็มไมเต็มมือ ฉันฟดเสียเต็มที่
เลยดวยสิ”
“ไอคนเลว ฉันไมเชื่อแกหรอก”
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ขวัญขาวนํ้าตาเออ เธอไมอยากจะเชื่อที่เขาพูด แตเธอไมสามารถ
ปฏิเสธไดวาอยูบนเตียงกับเขาและเปลาเปลือยทั้งตัว ไมมีแมแตชั้นในปด
สักชิ้นเดียว และเขาเองก็เหมือนกัน เนื้อตัวของเธอหรือรอยแดงเธอยัง
ไมเห็นตามที่เขาบอก เขายังไมไดปลอยมือจากเธอใหเธอไดสํารวจตัวเอง
“งั้นเหรอ งั้นดูนี่สิเห็นไหม เธอบอกใหฉันทํารอยที่หนาอกอวบๆ ดูด
แรงๆ หนาทองของเธอ และก็ขาออนตรงนี้”
คเชนทรไมพูดเปลา เขาใชมืออีกขางไลปลายนิ้วไปตามบาไหล
เนินอกอวบ หนาทองแบนราบที่หดแขมวเพียงแคเขาลากปลายนิ้วลงไป
กอนจะไปหยุดตรงสะดือกําผาหมเอาไวแนน กอนที่เขาจะทําในสิ่งที่เธอ
คาดไมถึง
“วาย!” ขวัญขาวกรีดรองพรอมกับเอามือขางหนึ่งที่บังอกเอาไวมา
ปดบังของสงวนดานลางเมื่อคเชนทรดึงผาหมที่ปดดานลางเอาไวสลัดไปที่
ปลายเตียงนอน เธอหายใจรัวแรงดวยความเขินอายและรูสึกรอนผาวไป
ทั้งตัวเหมือนกับโดนลนดวยไฟรอนๆ คเชนทรปลอยมือจากใบหนาของ
ขวัญขาว กวาดสายตาลามเลียไปทั้งตัว ปลอยใหเจาตัวไดสํารวจตัวเอง
และเขาก็ไมสนใจดวยวาตัวเองจะเปลาเปลือยแคไหน เขาไมแครอยูแลว
ขวัญขาวหนารอนกวาเดิมเมื่อเห็นสภาพเขาในตอนนี้ รางแข็งแรง
ของเขานั้นแนนไปดวยกลามเนื้อเปนลอนสวยอยางคนที่ออกกําลังกาย
เปนประจํา มันกระเพื่อมขึ้นลงตามแรงหายใจอยางนามอง หนาทองแกรง
มีซิกซแพ็กเปนลอนสวย อกแกรงมีขนออนประปรายไลหายไปใตสะดือ
และใจกลางรางที่เธอเห็นมันไมไดอยูนิ่ง มันผงาดขึ้นอยูตรงกลางระหวาง
ขาแข็งแรงของเขา ขวัญขาวรีบเบือนหนาหนี กมลงมองสํารวจตัวเอง เธอ
ไมกลาขยับตัวไปหยิบผาหมมาคลุมตัวเพราะไมตองการใหเขาเห็นสัดสวน
เธอมากกวานี้แลว เธอเบี่ยงตัวและงอเขาขึ้นปกปองตัวเอง และเห็นแลววา
เนื้อตัวของตัวเองนั้นมีรอยจํ้าแดงกระจายไปทั่ว และเธอก็ไมใชเด็กเล็กที่
ไมรูวารอยแดงพวกนี้มาจากไหน ที่ตนขาของเธอก็มีดวย นํ้าใสๆ ไหล
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ออกมาจากดวงตาคูสวย เธอมองไปที่เขาอยางกลาวหา
“จุๆ อยามองฉันอยางนั้นสิ เธอยอมเขามาในหองฉันเองนะขวัญขาว
บอกวาตองการฉัน รักฉันอยางนั้นอยางนี้ แลวจะใหผูชายทั้งแทงอยางฉัน
ทนไดอยางไรกันละ เธอทั้งลูบไลนัวเนียจนฉันทนไมไหวเองนี่นา ออยเสีย
จนฉันของขึ้นเลยเชียวละ เธอชางรอนแรงขวนฉันจนเปนรอยหมดเลย
เนี่ยเห็นไหม รอยที่เธอทําทั้งนั้นแหละ แสบแตถึงใจสุดๆ”
คเชนทรยิ้มเจาเลห ผายมือออก ไหวไหลเล็กนอยราวกับเปนเรื่อง
ปกติ กอนทีเ่ ขาจะเบีย่ งตัวเอีย้ วไหลใหเธอดูรอยขวนทีเ่ กิดขึน้ เปนรอยแดง
กระจายไปทั่ว
“ไมจริง ฉันไมไดทํา ไมไดทํา คุณโกหก” ขวัญขาวกลํ้ากลืนนํ้าตา
เขาไปอีกครั้ง พรอมกับตะโกนใสเขาเสียงดัง เธอไมไดเปนผูหญิงแบบที่
เขาบอก
“ฉันเปลา หลักฐานฉันมีเยอะแยะ”
“ฉันจะกลับแลว”
“อาว ทิ้งกันงายๆ แบบนี้เลยเหรอ รอกอนสิ”
คเชนทรรีบกาวเทายาวๆ มายังฝงที่ขวัญขาวอยูอยางรวดเร็วดวย
รางเปลาเปลือย เมื่อเห็นวาเธอขมความอายกําลังจะลุกขึ้นยืนพรอมกับดึง
ผาหมมาคลุมรางดานหนาเอาไว เขายืน่ มือไปจับตนแขนทัง้ สองขางของเธอ
เอาไวแนน ดึงรางเล็กเขาหาตัวอยางรวดเร็ว
“ปลอยนะ ฉันเจ็บ”
“ไมปลอย จะทําไม ไหนๆ เธอก็จําเรื่องเมื่อคืนนี้ไมได ฉันก็อยาก
ที่จะรําลึกใหเธออีกสักหนอยวาฉันจูบตรงไหนนอกจากปากของเธอและ
ดูดตรงไหนบาง และที่สําคัญ ทาไหนที่เธอชอบ รองครางไดสะใจฉันมาก
ที่สุด”
คเชนทรยื่นหนาเขามาใกลๆ กระซิบบอกกับเธอเสียงแหบพราอยาง
มีความหมาย เพื่อใหคนตัวเล็กไดอับอายจนทําอะไรไมถูกและเขาก็ไดเห็น
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มัน สะใจชะมัด นี่แคบทเล็กๆ แคเริ่มตนเทานั้น เธอจะตองโดนหนักกวานี้
“ไอคนเลว สารเลว” ขวัญขาวกลอกตาหวาดหวัน่ มองเขาอยางไมอยาก
จะเชื่อ คําพูดของเขาทําใหเธอโกรธและเกลียดตัวเองที่ไมสามารถรูตัววา
ทําอะไรอยางที่เขาพูดจริงหรือเปลา แตเธอเกลียดคําพูดทุเรศๆ ของเขา
“ไมมั้ง เมื่อคืนไมใชแบบนี้นี่นา ไมเห็นเลวเลย มีแตบอกวาดี ดีที่สุด
อา โอะ!”
เผียะ!
คเชนทรรองออกมาดวยความเจ็บแปลบไปทั้งซีกหนาที่โดนฝามือ
เล็กๆ ตบเขาอยางแรง เขาไมคิดวาขวัญขาวจะกลาตบหนาเขาแบบนี้ เขา
คอยๆ ผินใบหนาที่เอียงเล็กนอยเพราะโดนตบหันมามองเธออยางชาๆ
กรามหนาบดแนนจนขึ้นสันนูน ริมฝปากของเขาบิดเบี้ยวนิดๆ
“เจ็บเหมือนกันนะเนี่ย”
คเชนทรมุมปากกระตุก สายตาดุดันเรืองรองมองขวัญขาวเหี้ยมๆ
เขาตวัดแขนรัดรางของขวัญขาวเขามากอดเอาไวแนบอกแนน ไมสนใจ
อาการขัดขืนของเธอแมแตนอย เนื้อตัวแนบชิดกัน ผาที่ขวัญขาวจับเอาไว
หลุดไปกองที่ปลายเทา ทําใหเธอรับรูไดถึงความแนบชิดและรางกาย
แข็งแกรงรอนผาวทีส่ นิทแนบหนาทองแบนราบ ขนในกายสาวลุกซูไ ปทัง้ ตัว
อกสาวเบียดกับอกแกรงแมวาเธอจะพยายามเอามือดันเอาไว แตมันก็ยัง
สัมผัสกันอยูดี
“ปลอยฉันนะ ปลอยสิ”
“คงจะปลอยไดยากแลวละ เสียใจดวยนะ เธอทําฉันเจ็บตัวอีกแลว
รอบนี้ฉันจะฟดใหนวมเลย”
คเชนทรเคนเสียงลอดไรฟนแลวเขาก็ประกบปากลงมาจูบกลีบปาก
อวบอิ่มสั่นสะทานของเธออยางรวดเร็ว ปดเสียงรองที่เขาไมอยากจะไดยิน
คเชนทรบดเบียดจูบอยางดุดันและเรารอน ขวัญขาวพยายามใชมือที่วาง
แนบอกเขา จิกและผลักดัน แตรา งเขาแกรงเหมือนกับหินผา ไมยอมปลอย
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แถมยังจูบหนักมากขึน้ จนใบหนาของเธอแหงนเงยไปทางดานหลัง เขาเลือ่ น
มือขางหนึ่งขึ้นมาล็อกทายทอยของเธอเอาไวแนนไมใหขยับหนีจูบเขา
ไปไหนไดอีก เขาจูบอยางเอาแตใจ เธอขบเมมปากไมใหเขาแทรกลิ้นเขามา
ได เขาก็ใชฟนขบกลีบปากลางของเธอแรงๆ ทําใหเธอเจ็บและยอมเผยอ
ริมฝปากใหเขาไดแทรกเรียวลิ้นเขาไปตวัดชิมความหวานภายในพรอมกับ
เกี่ยวกระหวัดลิ้นของเธอเลน รางเล็กสั่นสะทานไปทั้งตัวดวยความเสียว
สะทาน กายที่แนบชิดกันเสียดสีไปมาทําใหเธอรูสึกหวามไหวไปทั้งตัว
ความรูสึกแปลบปลาบแลนไปทั้งราง คเชนทรเองก็เริ่มจะควบคุมตัวเอง
ไมได เขารอนผาวไปทั้งตัวจนปวดราวไปทั้งกายแกรง และแทบไมอยาก
จะหยุดตัวเองแลวตอนนี้
“อื้อ” เสียงรองครางเล็กแผวเบาลอดมาจากลําคอของเธอทําใหเขา
รูสึกยิ่งอยากจะสอดประสานกายเขาหา มันราวกับเสียงสวรรคที่รองเรียก
เชิญชวนใหเขาเขาไปดื่มดํ่าความหวานละมุน เขาผละริมฝปากเพื่อใหเธอ
ไดผอนคลายและไดหายใจเล็กนอย และเขาก็ประกบจูบเขาไปใหมจน
กลีบปากของเธอบวมเจอและชํา้ แดงกํา่ เคราสากพาดผานแกมและริมฝปาก
จนแดงเรื่อ ขวัญขาวมึนงงและสับสน เธอเกลียดระคนหวามไหวอยางบอก
ไมถูก รางของเธอเริ่มออนแรงแทบจะยืนไมอยูถาเขาไมยอมผละออกหาง
“เรารอนมาก” คเชนทรผละริมฝปากออกเล็กนอย จองมองใบหนา
หวานแดงกํ่า ดวงตาเลื่อนลอยออนแสงลง เขากําลังจะดันรางของเธอลงไป
บนที่นอนนุม ประตูหองของเขาก็ถูกผลักเปดเขามาโดยพลการ
ผลัวะ
“วาย”
“เฮย!”
“อะไรกันเนี่ย!”
เสียงรองของชายหญิงที่เปดประตูเขามาทําใหขวัญขาวรูสึกตัว เธอ
เนื้อตัวชาวาบตั้งแตศีรษะจดปลายเทา แมวาจะเปนแวบเดียวก็ตาม แลว
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ประตูหองก็ปดลงอีกครั้งอยางรวดเร็วคลายกับตอนเปดเขามา
“ไมนะไม” ขวัญขาวเนื้อตัวสั่นเทาดวยความอับอายเพราะตอนนี้เธอ
เปลือยเปลา มีเพียงรางของคเชนทรที่บังรางเธอเอาไวเทานั้น เธอไมเคย
ตองอับอายขนาดนีม้ ากอน คนทีเ่ ปดมาจะเห็นไหม เห็นหรือเปลา นํา้ ตาใสๆ
ไหลออกมาอาบแกม แตคเชนทรไมไดมคี วามสงสารแมแตนดิ เดียว เขายิม้
และดันรางของเธอออกหาง จองมองดวยสายตาเย็นชาดุดันและกวาดมอง
รางเปลือยเปลางดงามตรงหนาโดยทีเ่ จาตัวลืมปกปดเพราะความหวาดหวัน่
รางงดงามเยายวนของเธอไมไดถูกจองมองอยางแนนอน เขามั่นใจเพราะ
เขาบังรางของเธอเอาไวมิด แตแคนี้เขาก็พอใจแลว
“ไมเห็นตองรองไหเลย อยาสําออยไปหนอยเลยนา” คเชนทรแสรง
ไหวไหลอยางไมยี่หระ แตขวัญขาวไมไดฟงที่เขาพูดสักเทาไร เธอหลุบ
สายตาหนีเขาอยางอับอาย ยอตัวลงไปหยิบผาหมที่กองอยูบนพื้นหองขึ้น
มาปดบังรางกายของตัวเองอีกครั้ง และเงยหนามองเขาอยางกลาวหา
“เปนแผนของคุณใชไหม คนสารเลว” ขวัญขาวกํามือทีจ่ บั ปมผาแนน
สวนอีกมือหนึ่งก็ชี้มาที่เขาพรอมกับรองถามเสียงสั่นดังลั่นหอง พยายาม
ไมมองไปที่สวนลางของเขา
“อะไรกัน เธอกลากลาวหาฉันเหรอ คนอยางฉันเนี่ยนะจะทําเรื่อง
แบบนี้ เรานัวกันจนไมไดลอ็ กหองมากกวามัง้ จะมากลาวหาฉันลอยๆ ไมได
นะขวัญขาว”
“ไมจริง คุณโกหก ไอคนเลว คุณมันไอคนรายกาจ” ขวัญขาวหนา
แดงกํ่า ดาเขาทั้งที่รองไหนํ้าตาอาบแกม ริมฝปากบวมเจอสั่นระริก
“แสรงโวยวายเพื่อกลบเกลื่อนความอายของตัวเองละสิ อยาคิดวา
ฉันไมรูนะขวัญขาว เธอมันรายพอๆ กับพี่สาวเธอนั่นแหละ แสรงทําเปน
โวยวายโยนความผิดใหฉัน ทีตอนเธอยั่วยวนฉันเมื่อคืนนี้ทําไมไมโวยวาย
ละ เขาหาฉันราวกับตายอดตายอยากมาเปนสิบๆ ป”
“ฉันไมไดทํา ฉันไมไดทํา”
34 แผนรายหวามรัก

“เธอทําและอยาคิดมาโทษฉัน ขวัญขาว และเมื่อกี้ถาไมมีคนเขามา
เธอก็เกือบจะไดกับฉันอีกรอบบนเตียงนั่นไงละ”
“ไมจริง ฮึก” ขวัญขาวสายหนาไปมา เธอสับสนไปหมดเพราะเธอจํา
ไมไดจริงๆ จําอะไรไมไดเลยแมแตนอย แตเรื่องเมื่อสักครูนี้เธอจําได และ
ก็เปนอยางที่เขาบอก เธอเกือบจะไดเสียกับเขาแลวถาไมมีคนเปดประตู
เขามากอน
“โว ขนาดนี้ยังบอกไมจริงฮึ” คเชนทรทําเสียงเยาะในลําคอ เขา
ผายมือทั้งสองขางออกดานขาง แสรงกลอกตามองเพดานและมองเธอนิ่งๆ
เอามือเทาเอวอวดรางแข็งแกรงเปลาเปลือย ทั้งหองเงียบสนิท ไดยินแต
เสียงลมหายใจแรงๆ ดวยความโมโหของเขาและเสียงรองไหของขวัญขาว
เทานั้น
กอก..กอก..กอก
“อะไรวะ!”
“เปดไดไหมไอชาง”
“รอเดีย๋ ว” คเชนทรตอบกลับออกไป แตไมไดหนั ไปมองยังประตูหอ ง
แมแตนิดเดียว สายตาเขายังจองอยูที่รางของขวัญขาวนิ่งๆ กอนจะขยับตัว
ไปหยิบเอาชุดคลุมสีขาวที่วางเอาไวปลายเตียงมาโยนใหกับรางเล็กที่ยัง
รองไหไมหยุด
“ใสชุดนี้ซะกอนที่ฉันจะเปดประตูออกไป หรือเธออยากจะอวด
รางกายของเธออยูในหอผาหมก็ตามใจ”
คเชนทรบอกแลวเขาก็หยิบเอาผาขนหนูสีขาวมาพันเอวสอบเอาไว
หมิ่นๆ เพียงเทานั้น เขาไมสนใจหรอกวาใครจะเห็นเขาเปลือยหรือเปลา
เขาตองการแบบนั้นแหละ อยางที่เขาตองการทั้งหมด
ขวัญขาวยกมือขึ้นปาดนํ้าตา มองชุดคลุมอาบนํ้าที่เธอรับเอาไวได
แลวก็รีบสวมใสมันอยางรวดเร็ว กอนที่เขาจะเปดประตูหองนอนใหคนอื่น
ไดเขามาอีก
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กอก..กอก..กอก
ผลัวะ
คเชนทรเปดประตูหองออกกวางดวยมือของเขาเอง และเขาไมคิด
ที่จะปด เขาอยากใหทุกคนไดเห็นชัดๆ กันไปเลย เขามองไปยังคนที่ยืนอยู
ดานหนาหองนอนและก็ไหวไหลเบาๆ ยกมือขึ้นกอดอกแกรงของตัวเอง
เอาไว จองมองคนที่ยืนอยูดานหนารอใหพวกเขาถาม ราวกับพวกนี้เปน
นักขาวเตรียมพรอมจอไมคสมั ภาษณ ริมฝปากเขายกยิม้ เยาะหยันเล็กนอย
ไปทีพ่ ะแพงเมือ่ เห็นสีหนาเดือดเนือ้ รอนใจของเธออยางหนัก สะใจเขาจริงๆ
“คุณทําอะไรนองสาวฉันบอกมานะ บอกมาเดี๋ยวนี้”
พะแพงถลาเขามาถามดวยสีหนาและแววตาเกรี้ยวกราด เธอกัด
ริมฝปากกํามือแนน จองมองเขาอยางตองการคําตอบ แมวาสิ่งที่เธอเห็น
แวบๆ ตอนเพื่อนของเขาผลักประตูหองเขาไปนั้นก็พอจะใหเดาไดไมยาก
รางเปลือยของคเชนทรและขากับแขนของนองสาวที่เธอเห็นเพียงเล็กนอย
บอกไดเลยวาเปลือยเปลาทั้งคูอยางแนนอน ออมแขนที่เขาเคยกอดเธอ
ลูบไลเธอกําลังกอดนองสาวของเธออยู ถาเพื่อนของคเชนทรไมกันเอาไว
และรีบปดประตู เธอคงจะถลาเขาไปแยกทั้งสองคนออกจากกัน
“ก็นอนดวยกันไมเห็นจะแปลก”
“คุณทําอยางนีท้ าํ ไมกัน ทําไมตองเปนนองสาวฉันดวย ทําไม” พะแพง
ยกมือขึ้นทําทาจะทุบที่แผงอกของคเชนทร แลวก็ตองชะงักเมื่อเขายืนนิ่ง
จองมาที่เธอดวยสายตาเย็นชา
“มันเรื่องสวนตัวที่ผมคงไมตองตอบคุณนะพะแพง”
“แตนอ งสาวของฉันเสียหาย ใครๆ ทีน่ กี่ เ็ ห็น ไหนจะเพือ่ นๆ ของคุณ
คุณแมของคุณชินวุฒิ และไมรูวาใครอีกที่เห็น”
“ผมไมสนใจ นองสาวคุณไมสนใจแลวคุณจะมาสนใจทําไมกัน”
คเชนทรตอบเสียงเรียบ สีหนายียวนอยางเห็นไดชัด
“คุณคเชนทร!” พะแพงชะงักคางเรียกชื่อเขาออกมาแผวเบา
36 แผนรายหวามรัก

“อันที่จริงมันเปนเรื่องของผมกับนองสาวคุณมากกวา คุณไมเห็นจะ
ตองมาเดือดรอนดวยเลยนี่นา” คเชนทรคลายมือออกและจับขอบประตู
ทั้งสองดานเอาไวไมใหพะแพงเขามาในหองเขาได
“นั่นมันนองสาวฉัน ออกมาจากหองเดี๋ยวนี้ ขวัญขาวออกมา เธอ
ตองกลับไปกับฉัน”
พะแพงเขนเขี้ยวเคี้ยวฟนอยางเคียดแคน เสนเลือดขางขมับปูดขึ้น
อยางเห็นไดชัด เธอสะบัดหนาหนีจากใบหนาหลอเหลาของคเชนทร มอง
เขาไปขางในและเห็นวานองสาวของเธออยูในชุดคลุมอาบนํ้า ยืนรองไห
หนาซีดเผือดเนื้อตัวสั่นเทาอยูดานในก็ตะโกนสั่งเสียงดังลั่นและพยายาม
ทีจ่ ะเขาไปลากนองสาวออกมาใหได แตคเชนทรไมยอม เขาจับตัวเธอเอาไว
และผลักเธอออกไปใหพน หนาประตูหอ งเขา จนเธอเซถลาไปเกือบลมกอนจะ
ทรงตัวไดและพยายามทีจ่ ะเขามาอีก แตเมธก็จบั แขนของเธอเอาไวพรอมกับ
ชวยกันหาม
“ผมวาอยาเพิ่งใจรอนดีกวานะ”
“ไมได นองฉันก็ตอ งกลับพรอมฉัน ฉันจะไมใหกลับไปกับใครทัง้ นัน้
ฉันพามันมามันก็ตองไปกับฉัน”
“เสียใจ นองเธอไมใชเด็กๆ แลวพะแพง และตอนนี้นองเธอก็อยูกับ
ฉัน ฉันตัดสินใจเอง เธอนั่นแหละควรออกไปจากตรงนี้”
“ฉันไมไป” พะแพงเสียงแข็งและจะไมยอมใหนองสาวของตัวเองได
อยูกับคเชนทรอีก
“เมธ ชินวุฒิ ชวยพาพะแพงออกไปจากตรงนี้เดี๋ยวนี้” คเชนทรมอง
ไปยังเพื่อนและบอกใหทั้งสองพาอดีตผูหญิงของเขาออกไปใหหางกอนที่
เขาจะทําอะไรรายๆ ออกมามากกวานี้
“ฉันไมไป” พะแพงสะบัดตัวไปมาอยางไมยอม
“ได ไมไปใชไหม เธออยากไดหลักฐานอยางนั้นเหรอ ไดสิ” คเชนทร
ยกยิม้ มุมปากเหีย้ มๆ เขาพูดเสียงเขมกอนจะเดินเขาไปดานในและเอือ้ มมือ
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ไปควาแขนของขวัญขาว ลากเธอออกมาที่หนาประตูหองพัก
“นี่ยังไงละนองเธอ และรอยที่คอนี่ฉันก็ทําเอง และมันก็มีทั่วตัวของ
นองเธอดวย ดูซะใหเต็มตา สวนรอยที่ตัวฉันคงไมตองบอกหรอกมั้งวา
ใครทํา จริงไหมขวัญขาว”
คเชนทรกระชับมือที่บีบตนแขนของขวัญขาวเอาไวแนน เขาพาเธอ
ออกมายืนคูที่หนาประตูหองในสภาพไมคอยเรียบรอยเทาไร ราวกับจะ
ประจานโดยไมแครสายตาของใครทั้งนั้น ขวัญขาวพูดไมออก เธอรองไห
นํ้าตาอาบแกม กลอกตามองไปรอบๆ ไดแวบเดียวก็ตองพยายามหลบ
สายตาของทุกคนดวยความอับอาย เพราะทุกสายตาพุง เปามาทีเ่ ธอและเขา
คําพูดของเขายิ่งตอกยํ้าใหเธอไดอายมากขึ้นจนเธอหนาชาราบกับโดนตบ
เนือ้ ตัวเย็นเฉียบเหมือนกับถูกจับแชแข็งในหองเย็น เธอพยายามทีจ่ ะแกะมือ
เขาออกและเอี้ยวตัวหนีจะเขาไปขางในหองนอน
“ปลอยฉันนะ ปลอย” ขวัญขาวรองบอกคเชนทรดวยนํ้าเสียงปน
สะอื้น ยิ่งเธอรองขอ ยิ่งเธออาย เขาก็ยิ่งพอใจ
“ไมปลอย เรื่องอะไรจะปลอยใหเมียฉันกลับพรอมกับพี่สาวไดละ
ฉันพาเธอเขาหองมาแลวก็จะพาไปสงเอง”
“ไอชา ง กูวา พอเถอะวะ” เมธกับชินวุฒริ อ งหามเพราะเห็นวาขวัญขาว
รองไหหนักมากและเธอก็ไมกลาที่จะมองหนาใครแลวตอนนี้ เขาอยากให
คเชนทรปดประตูหองไปตอนนี้เลย
“ไม ก็ในเมื่อพี่สาวของขวัญขาวเขาอยากจะพาเมียฉันกลับไปแตฉัน
ไมใหโวย ใหเห็นหนาก็พอแลว”
“ฉันจะใหพอมาจัดการคุณ ฉันจะฟองพอ” พะแพงตะเบ็งเสียงออก
มาอยางเกรี้ยวกราดเมื่อเห็นแลววาคเชนทรไมยอมปลอยนองสาวของเธอ
จริงๆ
“ตามสบาย งั้นแคนี้แลวกันนะ”
“ปลอย ฉันจะกลับไปกับพี่สาวของฉัน”
38 แผนรายหวามรัก

“เธอและฉันจะรอพอของเธออยูที่นี่เทานั้น”
“ฉันไมรอ ปลอยฉันนะ ปลอยสิ” ขวัญขาวสายหนาหวือ เธอจะ
ไมยอมใหเขาใชเธอเปนเครื่องมืออะไรของเขาทั้งนั้น
“ไอชาง กูวาปลอยนองเขาออกมากอนดีกวา” ชินวุฒิพยายามบอก
กับเพื่อนดีๆ เพราะดูเหมือนวาเรื่องราวมันจะเลยเถิดไปมากแลว
“เมียกูก็ตองอยูกับกูสิวะ คุณบัญชามาเมื่อไรบอกกูดวยแลวกัน”
คเชนทรหันไปพูดกับเพื่อน แตนํ้าเสียงเขมหวนและเนนยํ้าคําวาเมียราวกับ
จะใหพะแพงไดยินชัดๆ อยางสะใจ เขาดันรางของขวัญขาวใหกลับเขาไป
ในหองอีกครัง้ และจัดการปดประตูอยางแนนหนาไมใหใครเปดเขามาไดอกี
ปง..ปง
“ไอชาง เปดกอนสิวะ ไอชาง! คเชนทร บาฉิบ”
ชินวุฒิเคาะประตูเรียกเสียงดัง ไหนมันวาจะไมทําใหเปนเรื่องใหญ
อยางไรละวะ แลวนี่มันอะไรกันเนี่ย เขาเคาะประตูจนเจ็บมือไปหมดมัน
ก็ไมยอมเปด จนตองยอมลาถอยออกมา ยกมือขึ้นเสยผมอยางหงุดหงิด
ตัวเอง หันไปมองหนาเมธที่จับตัวพะแพงเอาไวพรอมกับสายหนาอยาง
ออนใจ
“หามแพรงพรายเรื่องนี้ออกไปเด็ดขาด”
ชิ น วุ ฒิ หั น ไปสั่ ง ลู ก น อ งและคนรั บ ใช ที่ ยื น อยู  ใ นที่ นี้ ด  ว ยไม กี่ ค น
เสียงเขม เขาสั่งไดแตคนของเขา แตคนอื่นๆ ที่รูและไดยินเรื่องนี้อีกเขา
ไมสามารถสัง่ ได เพราะแขกทีม่ าพักทีน่ กี่ ห็ ลายคน บางคนเมียงมองออกมา
จากหองและจําไดวาเปนใครที่กําลังมีเรื่องกัน คงไดดังกระหึ่มทั่วหนา
หนังสือพิมพแนๆ คเชนทร ไมใชขาวดีเสียดวยสิ ขาวฉาวสุดๆ ลูกสาว
คนเล็กของนักธุรกิจดานการเงินคนดังกับทายาทตระกูลเชอรรอสติเปน
ขาวที่ขายไดอยางดีแนนอน
“ใหใครมางัดประตูเปดเดี๋ยวนี้เลย เดี๋ยวนี้”
“ผมขอให คุ ณ สงบสติ อ ารมณ แ ละทํ า ตามที่ เ พื่ อ นผมบอกดี ก ว า
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เรียกพอคุณมาหรือวาจะปลอยใหเรื่องนี้ผานไป เพื่อนผมมันตัดสินใจแลว
พะแพง”
“เขามันราย เขาจะทํารายนองสาวฉัน”
“แนใจเหรอวาที่คุณโวยวายอยูนี่เพราะกลัววามันจะทํารายนองสาว
คุณ หรือวาเพราะคุณยังจะหึงหวงคเชนทรมันอยูกันแนพะแพง”
“ฉันไมไดหึง ฉัน...ฉันเปลา”
พะแพงถึงกับชะงักและเริ่มรูสึกตัวขึ้นมาอยางชาๆ เมื่อไดฟงคําพูด
ของชินวุฒิ เธอกลอกตาไปมามองทุกคนที่จองมองมาที่เธอคนเดียวตอนนี้
ใช เธอโวยวายเพราะหึงหวงในตัวของคเชนทร และเธอไมคดิ วาเขาจะเลือก
ขวัญขาว ไมใชเธอ ทําไมไมเลือกคนอืน่ ในเมือ่ ก็มสี าวสวยมากมายในคืนนี้
ทําไมกัน
“ฉันจะเรียกคุณพอมาทีน่ ี่ ฉันจะใหทา นเอาตํารวจมาลากคอคเชนทร
เขาคุกใหได”
พะแพงสะบัดแขนออกจากการเกาะกุมของเมธ และเขาก็ยอมปลอย
เพราะเห็นวาเธอหยุดดิ้นรนและอาละวาดแลว เธอกัดฟนแนน เคนเสียง
ลอดไรฟนออกมา ในเมื่อเธอไมไดเขาใครก็อยาไดไปเลย แมแตนองสาว
ของเธอเอง พูดเสร็จเธอก็หมุนตัวเดินกระแทกเทาไปจากตรงนีอ้ ยางรวดเร็ว
กลับไปที่หองเพื่อที่จะโทรศัพทตามบิดาใหมาที่นี่ จัดการกับคเชนทร แยก
นองสาวออกมาจากเขาใหได
“ไปกันใหญแลววะ” เมธหันมาหาชินวุฒิที่สีหนาไมคอยดีเหมือนกัน
“เอานา ยังไงก็เกิดขึ้นแลว ไอชางมันจัดการเองไดอยูแลวละ”
ชินวุฒิพูดออกมา แตเขาเองก็ไมคอยจะมั่นใจสักเทาไร และเขา
มั่นใจวาตอนที่เปดประตูเขาไป คเชนทรไมไดเปลือยแคคนเดียวอยาง
แนนอน ขวัญขาวนาจะไมตางจากมันเทาไร ดีวาตัวมันใหญบังเอาไวไดมิด
ไมอยางนั้นเจาตัวคงจะไมกลามองหนาใครแนๆ
“แลวนายคิดวาไอชางมันจัดการนองเขาหรือเปลาวะ กูยังไมอยาก
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โดนจับขอหาใหความรวมมือนะโวย” เมธเดินเขามาใกลๆ พรอมกับกระซิบ
บอก นํ้าเสียงแอบมีกังวลไมแพกัน
“ไมรูวะ รอใหคเชนทรมันออกมาจากหองกอนแลวกัน” ชินวุฒิ
สายหนาไมกลาออกความเห็น เพราะมีเพียงแคคเชนทรและขวัญขาว
เทานั้นที่จะตอบไดวาเกิดอะไรขึ้น แตสถานการณแบบนี้มันเอียงไปในทาง
ที่พะแพงเขาใจเกาสิบเกาเปอรเซ็นตแลวละ อีกสิบเปอรเซ็นตเผื่อไวแคนั้น
เขายกมือขึ้นตบบาเพื่อนแลวก็พากันกลับไปยังหองพักของตัวเอง

“เขาไปอาบนํ้าและใสเสื้อผาใหเรียบรอย”

“ไม ฉันจะไปจากที่นี่แลว ฉันจะไมอยู” ขวัญขาวสายหนาหวือ มือ
กําสาบเสื้อเอาไวแนน
คเชนทรยิ้มมุมปากนิดๆ ยกมือขึ้นเทาเอวหลุบสายตามองไปยัง
พื้นหองที่มีเสื้อผาเกลื่อนเต็มไปหมด เพราะเขาเปนคนจัดการโยนมันทิ้งไว
เองตั้งแตเมื่อคืน เขากมตัวหยิบเอาชุดที่ขวัญขาวใสเมื่อคืนไวในมือ มอง
มันสลับกับมองหนาเธอ
“เอาชุดฉันคืนมา ฉันจะใสมันแลวจะออกไป”
“อยากไดเหรอ”
“ใช เอาคืนมา” ขวัญขาวกระแทกเสียงใสเขาและทําทาจะเอื้อมมือมา
หยิบชุด แตคเชนทรไมยอมคืนให เขาดึงมันมาไวกับตัว ยิ้มเยาะหยัน และ
ก็ทําในสิ่งที่ขวัญขาวไมคาดคิด
แควก
ชุดของเธอขาดคามือเขา ขวัญขาวตกใจ หนาซีดเผือดและถอยหลัง
หางจากเขาอยางรวดเร็ว คเชนทรโยนชุดที่ขาดในมือทิ้งลงพื้น และก็เอื้อม
มือไปหยิบเอาชุดชั้นในของเธอที่วางอยูบนเกาอี้ปลายเตียงมาถือเอาไว
“อาบนํ้าใหเรียบรอย ไมอยางนั้นฉันจะไมใหเธอใสอะไรเลยแมแต
ชิ้นเดียว และไอสองชิ้นนี้ก็จะกลายเปนผาขาดๆ เหมือนเสื้อของเธอ”
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คิว้ เขมเลิกขึน้ เล็กนอยมองมาทีเ่ ธอนิง่ ๆ ออกคําสัง่ ขวัญขาวเมมปาก
และก็หมุนตัววิ่งเขาไปในหองนํ้า กําลังจะปดประตู มือหนาของเขาก็ดันมัน
เอาไวไมใหเธอปดได
“หามปดประตู และก็รีบอาบเพราะฉันจะอาบตอจากเธอ”
ขวัญขาวพยักหนารับ มองเขาอยางระแวง และเธอก็เขาไปดานใน
เมื่อไมเห็นเขาอยูที่หนาประตูหองนํ้าแลวเธอก็รีบลางหนาลางตาและเช็ดตัว
เทานั้น ไมกลาที่จะอาบนํ้าเพราะกลัววาเขาจะเขามาเห็นตอนเธอโป แมวา
จะไมมอี ะไรทีเ่ ขาไมเห็นแลวก็ตาม แตเธอก็ไมอยากใหเขาเห็นเธอตอนโปอกี
เธอเห็นรอยบนรางของเธอและมันก็มีเยอะเหลือเกิน ทําใหเธอเริ่มไมมั่นใจ
วาไมไดมีอะไรกับเขาจริงๆ รอยที่หนาอก ทองแบนราบ และที่ตนขาออน
นั่นอีก เธอพยายามใชผาชุบนํ้าขัดมันแรงๆ แตมันก็ไมออก ยิ่งแดงขึ้น
มากกวาเกา
คเชนทรเดินไปยังตูเสื้อผาแลวหยิบเอาเสื้อกับกางเกงวอรมของเขา
มาไวในมือรวมกับชุดชั้นในและก็เดินไปที่หองนํ้า เขาเห็นวาขวัญขาวกําลัง
จองมองรอยแดงที่เนินอกอยูก็แสรงทําเปนไมสนใจ เขากาวเขาไปภายใน
และโยนเสื้อผาที่เขาเอามาใหเธอใสลงบนอางลางหนา
“ใสซะ”
“ฉันจะไปใสขางนอก”
“ใสในนี้และรอฉันจนกวาฉันจะอาบนํ้าเสร็จ”
คเชนทรสั่งเสียงดังทําใหขวัญขาวสะดุงตกใจ เธอเอื้อมมือหยิบเอา
ชัน้ ในมาถือไวกอ นใสซาํ้ ก็ยงั ดีกวาไมไดใส และชุดของเขาก็ใหญคงจะตอง
พับขอบกางเกงหลายทบแนๆ เพราะเขาสูงใหญกวาเธอมาก เขาชี้หนาเธอ
และมองไมวางตาแมวาจะเดินเขาไปใตฝกบัว เขาไมไดดึงบานประตูปดแต
เปดนํา้ สะบัดผาขนหนูออกจากตัวตอหนาเธอ ทําใหขวัญขาวตองรีบหมุนตัว
หันหลังหนีดวยหัวใจเตนแรง ทําไมเขาชอบอวดเนื้อตัวอยูตลอดเวลา
ขวัญขาวรีบใสชุดชั้นในและเสื้อผาที่เขาโยนใหอยางรวดเร็ว ตัวเสื้อ
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ใหญโครงแตก็ดีกวาไมไดใส กางเกงเปนแบบเอวยางยืดแตก็ยังหลวม
ทําใหเธอตองพับขอบหลายทบอยูเหมือนกัน เธอยืนกระวนกระวายอยูใน
หองนํ้าจนเขาทําธุระสวนตัวเรียบรอย คเชนทรเอื้อมมือมาควาตนแขนของ
ขวัญขาวและก็ลากเธอออกมาจากหองนํ้าดวย ผลักรางของเธอใหนั่งบน
เตียง สวนเขาก็ยงั เปลือยและเดินโทงๆ ไปยังตูเ สือ้ ผาหยิบเอาชุดมาสวมใส
หนาตาย พอเรียบรอยแลวเขาก็ยกมือขึ้นเสยผมที่เปยกชื้นใหเปนทรงกอน
จะหันมามองหนาเธอนิดๆ และหยิบเอาโทรศัพทกดโทร.หาลูกนองเพื่อสั่ง
ใหเตรียมเรือยอชตที่จอดเอาไวที่ทาเรือใหพรอม เขาจะไปลองเรือใกลๆ
รอพอของขวัญขาวมาเจรจา ทาเรือก็อยูใ กลๆ แคนเี้ อง และเขาคิดวาไมเกิน
บายพอของขวัญขาวคงจะมาถึง
“เราไปลองเรือใกลๆ ระหวางรอพอเธอ”
“อะไรนะ ฉันไมไป” ขวัญขาวเดงตัวจากเตียงสายหนาไปมา จองมอง
เขาอยางกลาวหา
“คิดวาจะปฏิเสธคนอยางฉันไดก็เอาสิ”
“ฉันไมยอมใหคุณมาขูงายๆ แบบนี้หรอกนะ แมวาเมื่อคืนนี้...
เมื่อคืนนี้เราจะมีอะไรกัน แตก็ไมไดหมายความวาคุณจะมาบังคับใหฉัน
ตองทําอะไรตามใจคุณได ฉันจะไปและฉันจะไมอยูกับคุณไมวาที่ไหน
ก็ตาม”
ขวัญขาวกํามือแนน บอกกับเขาเสียงแข็ง สิ่งที่เธอคิดวาเสียไปแลว
ไมสามารถเรียกกลับคืนมาไดและเธอก็จะพยายามไมคิดถึงมัน ถือวาเธอ
เสียรูใหคนอยางเขาก็แลวกัน เขามันเลว
“ปานนี้ขาวคงแพรออกไปทั่วแลวมั้งวาลูกสาวคนเล็กของคุณบัญชา
เพชรกุล นักธุรกิจใหญมั่วขนาดไหน เธอไมอาย แตพอแมและคนใน
ครอบครัวของเธออาย ขวัญขาว”
“ไมจริง” ขวัญขาวริมฝปากสัน่ ระริก มันจะเปนขาวไดอยางไร ก็ในเมือ่
มันเพิ่งเกิดเมื่อไมกี่ชั่วโมงเทานั้นเอง
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“หึๆ ทีนี้จะยอมไปกับฉันดีๆ ไหมขวัญขาว” คเชนทรกาวเทาเขามา
หยุดใกลกับรางเล็ก เอื้อมมือมาจับกรอบหนาหวาน บังคับใหเธอเงยหนา
มองสบสายตาเยาะหยันของเขา ดวงตาคูสวยกลอกไปมา
“ฉันคิดไมผิด นี่มันแผนของคุณ ไอคนเจาเลห คุณมันไอตัวราย
คนสารเลว”
ขวัญขาวสะบัดหนาหนี ระดมทุบมือไปที่อกพรอมกับจิกขวนดวย
ความโมโหที่เสียรูคนอยางเขา และไมรูวาปานนี้เขาจะปลอยขาวออกไป
อยางไรบาง สิ่งที่เขาบอกมันไมใชเรื่องดีอยางแนนอน เขาจะทําใหพอของ
เธอเสื่อมเสียชื่อเสียง และไมแคนั้น มันจะเสียหายกันไปหมดเลย เขาทํา
อยางนี้ไดอยางไรกัน
“โวๆ ใจเย็นๆ สิ แหม ไมคิดวาเธอจะดีใจขนาดนี้นะเนี่ย” คเชนทร
จับขอมือทั้งสองขางของขวัญขาวเอาไวแนน ดันตัวเธอออกหางเล็กนอย
หรี่ตามองคนตัวเล็กที่โกรธจนหนาแดงดวยความเยยหยัน
“ฉั น ไม ไ ด ดี ใ จ ฉั น เกลี ย ดขยะแขยงคนอย า งคุ ณ คุ ณ มั น คน
นารังเกียจ”
“เสียเวลามากแลวไป!” คเชนทรยิ้มเหยียดๆ แลวเขาก็ลากเธอออก
มาจากหอง ขวัญขาวตองชะงักอีกครั้งเพราะหนาหองเขาตอนนี้มีการดมา
ยืนรอและดูแลวนาจะเปนคนของเขา
“รถพรอมแลวครับคุณคเชนทร คุณผูหญิง”
การดผายมือเชิญและไมไดมองไปที่ขวัญขาวเต็มๆ สักเทาไร เพราะ
เจานายของพวกเขาลากเธอเดินนําไปแลวอยางรวดเร็ว เขาเห็นแตวา ขอบตา
ของเธอบวมชํา้ และหนาแดงกํา่ คงจะรองไหอยางหนัก พวกเขาไมรเู รือ่ งราว
ความเปนมา แตขาวในเว็บตางๆ ที่เริ่มสะพัดออกไปเมื่อเชานี้ทําใหพอจะรู
ไดวาเกิดเรื่องอะไรขึ้น และเขาไมคิดวาพอเลี้ยงคเชนทรจะทําตัวใหเปน
ขาวฉาวแบบนี้ได ปกติระวังตัวจะตายไป แลวทําไมคราวนี้ถึงไดยอมให
เกิดเรื่อง แถมยังเกิดกับลูกสาวนักธุรกิจดังเสียดวยสิ นาจะมีปญหาใหญ
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ตามมาแนๆ
คเชนทรจับรางของขวัญขาวเขาไปในรถดานหลังนั่งคูกับเขา ลูกนอง
ขึ้นประจําตําแหนงและรถก็เคลื่อนตัวตรงไปยังทาเทียบเรือทันที ขวัญขาว
เมมปากกัดฟนแนน มองออกไปดานนอกรถและไมไดสนใจในตัวของ
คเชนทรอีกเลย เธอไมอยากจะพูดกับเขา ไมอยากจะไดยินเสียงหรือ
เห็นหนา แตเหมือนวายิ่งไมอยากอะไรสักอยางเขากลับเขามาใกลยิ่งขึ้น
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3
“จะอยูในหองหรือวาจะอยูขางนอก เลือกเอา”

“ฉันจะอยูขางนอก” ขวัญขาวไมไวใจที่จะอยูในหองพักภายในเรือ
กับเขา แมวามันจะใหญเหมือนกับยกบานทั้งหลังมาไวในนี้ก็ตาม
“ก็ตามใจ เดี๋ยวคนของฉันจะเอาอาหารเชาไปเสิรฟใหดานนอก”
คเชนทรไหวไหลเบาๆ และมองเธอเดินออกไปจากเคบินของเรือ
ตรงไปยังโตะนั่งเลนริมสระวายนํ้าดานหนาของเรือดวยสายตานิ่งๆ ตอนนี้
เรือออกจากฝงมาไดพักใหญแลว และมันก็ลอยควางอยูนิ่งๆ เพราะเขาได
สั่งใหจอดแลวเรียบรอย และคราวนี้ก็รอใหคนของเขาที่ยังอยูบนฝงพาคน
ที่เขาตองการพบมาที่นี่
ครืด...ครืด…
โทรศัพทในกระเปากางเกงสั่นทําใหคเชนทรตองหยิบออกมาดูวา
ใครโทร.เขามา และเขาก็ไมคอยแปลกใจเทาไรเมื่อเห็นวาเปนใครที่โทร.มา
หาเขาแตเชาแบบนี้
“สวัสดีครับคุณพอ”
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“ทําไมถึงมีเรื่องขึ้นหนาหนึ่งขาววันนี้คเชนทร” เสียงเขมๆ ของบิดา
ถามมาจากปลายสาย และเขาคาดวามารดาจะตองอยูรอฟงดวยอยาง
แนนอน
“เรื่องเล็กนอยครับพอ ผมจัดการไดครับ”
“เล็กนอยเหรอคเชนทร ปกติพอ ไมเคยเห็นแกยอมใหตวั เองเปนขาว
ในเรื่องนี้ไดเลย”
“ผมคงจะเมาหนักไปหนอยครับ” คเชนทรแสรงโกหกวาเขาเมา ซึ่ง
ถูกที่บิดาพูด เขาไมเคยมีเรื่องแบบนี้ขึ้นหนาหนึ่งมากอน และครั้งนี้เปน
ครั้งแรกที่มีเรื่องฉาวถึงกับขึ้นหนาหนึ่งได
“เมาหนักขนาดหิ้วลูกสาวของคุณบัญชาเขาไปในหองเนี่ยนะ แลวก็
มีคนเห็นแลวแอบถายสงใหพวกนักขาวเอาไปลงหนาหนึ่งของสื่อทุกสํานัก
พอคิดวามันไมนาจะหลุดออกมางายๆ นะคเชนทร”
อัคนียอนถามลูกชายกลับมาอยางรวดเร็ว ในเนื้อหาขาวไมตองให
สงสัยเลยวาสองคนนี้เปนใคร เพราะเห็นหนาตาอยางชัดเจนแมจะใชอักษร
ยอแลวก็ตาม
“มันก็ตองมีบางครับพอ” คเชนทรแสรงทําเสียงออนใจ
“แกจริงจังกับคนนี้เหรอคเชนทร”
“เปลาสักหนอยครับ มันก็แคเรื่องผิดพลาดเทานั้นจริงๆ เรื่องนี้ผม
แกปญหาไดอยูแลวครับ พอไมตองหวง”
“งั้นแกก็พูดกับแมเขาเองเลย”
“พอครับ อยาเพิ่งครับ...”
“คเชนทร เรื่องเปนอยางไรกันหืม” เสียงหวานๆ ของมารดาดังเขามา
ตามสายทําใหคเชนทรตองนิ่งขึง ไมคิดวาบิดาจะสงโทรศัพทใหกับมารดา
เหมือนเปนไมตายเลยละทีนี้
“เอ อ ...คื อ ว า ไม มี อ ะไรจริ ง ๆ ครั บ คุ ณ แม มั น แค เ รื่ อ งผิ ด พลาด
เล็กนอยครับ ผมจัดการไดครับ”
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“แตผูหญิงเขาเสียหายนะลูก” ธารทิพยสบสายตากับสามีคอนๆ
และกรอกเสียงหวานไปตามสายหวังวาลูกชายจะทําใหมันถูกตอง เพราะ
ขาวที่ออกมานั้นทําใหผูหญิงเสียหายและดูไมดีเอามากๆ และอีกอยางบิดา
ของผูหญิงที่ลูกเขาพาเขาหองไปจนเปนขาวนั้นก็เปนถึงนักธุรกิจใหญ
“รับรองครับคุณแมวาผมจะไมทําใหเขาเสียหาย”
คเชนทรพูดแลวก็ยกมือขึ้นเสยผมของตัวเองไปมา พอเขาไมนาให
แมมาพูดเลย ใหตายสิ บานนี้ยิ่งแพเสียงหวานๆ ของมารดาเสียดวย และ
ครอบครัวเชอรรอสติทุกคนก็แพเสียงหวานๆ ของเมียหมดทุกคนเลยละ
“แมก็ไมอยากจะยุงเรื่องสวนตัวของลูกเทาไรนะ แตวาตอนนี้ตอง
จัดการเรื่องนี้ใหเรียบรอย ไมอยางนั้นแมกับพอจะลงไปกรุงเทพฯ ดวย
ตัวเอง เขาใจไหมคเชนทร”
“ครับคุณแม” คเชนทรตอบไปตามสาย แตแววตาเขานิ่งๆ และยิ้ม
อยางเจาเลห ในเมื่อมารดาเขาตองการแบบนี้ ก็ได เขาจะทําให แถมได
สะใจอีกตางหาก ทําไมจะไมทําละ เขาไมมีอะไรจะเสียสักหนอย
“อยารับปากแมมั่วๆ นะคเชนทร”
“ไมมั่วครับคุณแม รับรองวาคุณแมชอบแนๆ ครับ”
“ก็ดี กลับขึ้นเหนือมาเมื่อไรแมจะจับตีใหกนลายเลย”
“โธคุณแม ผมไมใชเด็กๆ แลวนะครับ”
“ยังไงลูกก็ยังเด็กสําหรับแมเสมอ”
“ก็ไดครับคุณแม ผมรักคุณแมนะครับ” คเชนทรยิ้มนิดๆ เมื่อไดยิน
คํานี้จากมารดา ใชสิ ไมวาพวกเขาจะตัวโตและสูงใหญมากกวาทานเทาไร
ทานก็ยังเห็นเขากับพี่ๆ เปนเด็กอยูดี และตอนนี้พี่ชายสองคนก็มีหลานๆ
ใหกับทานแลว เหลือแตเขาเนี่ยแหละที่ยังไมมี
“แมก็รักลูกจะ แมจะรอฟงขาวนะ คุณพอมองตาขวางแลว แมตอง
วางแลวละ” ธารทิพยยมิ้ พลางบอกรักลูกชาย ทําใหสามีหนั มามองหนานิดๆ
เธอก็รีบพูดและวางสายไปทันที และหันไปจูบแกมสามีหนักๆ เทานี้เจาตัว
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ก็หายงอนแลว
“บายครับคุณแม” คเชนทรกดวางสายเมื่อปลายสายกดวางไปแลว
เขาเก็บโทรศัพทลงกระเปากางเกงและก็เดินออกไปทีด่ า นนอก เห็นขวัญขาว
กําลังกินอาหารเชาอยูก เ็ ขาไปนัง่ ตรงขามและพยักหนาใหลกู นองเอาอาหารเชา
มาเสิรฟ ลูกนองเสิรฟแลวก็ถอยออกไปยืนหางๆ รอฟงคําสั่ง เขายก
ถวยกาแฟดําขึ้นจิบและวางลง จองมองเธอนิ่งๆ
“ไมคิดจะพูดอะไรหนอยเหรอหืม”
“ไม และคุณควรจะปลอยใหฉันกลับไปไดแลว”
“คงจะไมได ไมรูเหรอวาตอนนี้เธอกับฉันกําลังเปนขาวใหญ”
“ขาวใหญ! ฉันไมเชื่อหรอก เพราะยังไมเห็นวามีขาวอะไรเลย”
ขวัญขาวเองก็ใจไมคอยดีเทาไรหรอก เพราะเขาพูดแบบนี้กอนหนานี้
ครั้งหนึ่ง แตเธอก็ยังไมเห็นขาว ทําใหเธอไมอยากจะเชื่อที่เขาพูด
“อยากเห็นอยางนั้นเหรอวาพวกนักขาวเขียนขาวกันวาอยางไร”
คเชนทรเอนหลังพิงกับเกาอี้ดวยทาทางสบายๆ ยกมือขึ้นลูบปลายคางสาก
เล็กนอย จองมองมาที่เธอดวยสายตาเยาะๆ กอนที่เขาจะหยิบเอาโทรศัพท
ในกระเปากางเกงมาเปดขาวในเว็บและอานเสียงดังใหเธอฟงอยางตั้งใจ
“ลูกสาวคนเล็กของนักธุรกิจดังเขาหองกับทายาทแสนลานตระกูล
ดังของภาคเหนือในงานเลี้ยงวันเกิดนักธุรกิจและไฮโซชื่อดังของสังคม...”
“หยุด ฉันไมอยากฟง” ขวัญขาวกํามือแนน หนาซีดเผือด เธอหายใจ
รัวแรงเพราะไมคิดวาขาวจะเขียนแบบนี้
“ออ มีภาพดวยนะ เธอเห็นหรือยังละ นี่ไงๆ” คเชนทรเปดภาพและ
หันโทรศัพทมาใหขวัญขาวดู เปนภาพที่เธอซุกตัวอยูในออมแขนของเขา
และกําลังเปดประตูหองเขาไปภายใน และมีอีกภาพที่ทําใหเธอถึงกับ
หนารอนผาว เปนภาพที่เขาจูบเธออยางดูดดื่ม
“ไมจริง” ขวัญขาวหนารอนดวยความอับอาย ภาพพวกนี้ขึ้นหรา
ตามหนาเว็บขาวไดอยางไรกัน เธอเอื้อมมือทําทาจะควาโทรศัพทของเขามา
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แตคเชนทรดึงกลับไปอยางรวดเร็ว
“อะๆ ไมเอาของคนอื่นไปสิ ถาอยากอานขาวเดี๋ยวใหลูกนองเอา
คอมพิวเตอรมาเปดใหดูก็ได แตอยาทําของลูกนองฉันพังละ เพราะนักขาว
บางสํานักอาจจะเขียนแรงๆ เพือ่ ใหคนอานสนใจขาวจะไดขายดี ฉันไมแนใจ
วาเธอจะรับไดไหม เพราะบางสํานักอาจจะขุดลึกไปกวานั้นก็ได อยางเชน
ความสัมพันธระหวางฉันกับพี่สาวของเธอและเธอ มันอาจจะไมนาอานนัก
เธอวาไหมละ” คเชนทรยกยิ้มมุมปากเหี้ยมๆ ดวงตาเขาเปลงประกาย
ระยิบระยับเมื่อพูดถึงเรื่องขาว ราวกับวาเขาสะใจที่เห็นเธอเริ่มหนาซีด
ปากสั่นขนาดนี้
“ไมจริงใชไหม” ขวัญขาวพูดออกมาอยางละเมอ นํ้าตาเออขอบตา
ดวงตาคูสวยกลอกไปมาอยางสับสน ตอนแรกเธอคิดวาเขาพูดขูเทานั้นเอง
แตไมคิดวามันจะเปนขาวใหญขนาดนี้ แถมภาพที่หลุดเปนขาวมันบอก
อยางอื่นไมไดเลย นอกจากวาเธอกับเขามีอะไรกันจริงๆ เมื่อคืนนี้ เธอจอง
มองไปยังเขาและก็รีบยกมือขึ้นปาดนํ้าตาอยางรวดเร็ว
“ฉันขอตัวกอนคะ”
“นั่งลง กินขาวใหเรียบรอยแลวคอยไป”
“ฉันอิ่มแลว”
“งั้นก็นั่งเปนเพื่อนจนกวาฉันจะอิ่ม”
“ไม” ขวัญขาวปฏิเสธเสียงแข็งและผุดลุกขึน้ อยางรวดเร็ว เดินตรงไป
ยังดานใน แตยังไมทันไดพนจากโตะเทาไร คเชนทรก็เขามาประชิดตัวและ
ดึงเธอเขามาไวในออมกอดเขาตอหนาลูกนองที่ยืนอยู
“ปลอยนะ คุณจะทําอะไร” ขวัญขาวหนารอนผาวดวยความอับอาย
เธอยกมือขึน้ ดันอกเขาไวและพยายามทีจ่ ะทําใหเขาปลอยเธอจากออมกอดนี้
แตเขาไมปลอย แถมรัดแนนยิ่งขึ้นจนทั้งตัวของเธอแนบชิดไปกับเขา
ไรชองวางใดๆ การดของเขาผินหนาไปทางอื่น แตขวัญขาวไมเห็น
คเชนทรฉกริมฝปากจูบกลีบปากนุมอยางรวดเร็ว ไมใหเธอไดทัน
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ตั้งตัวเพราะเขาเห็นแลววาลูกนองไมไดมองมาที่เขาและขวัญขาว ทําใหเขา
จูบเธอไดถนัด
“อื้อ” ขวัญขาวเมมปากแนนและพยายามเบือนหนาหนี แตคเชนทร
ก็เลื่อนมือขึ้นมาจับทายทอยของเธอล็อกเอาไวแนนไมใหเธอหันหนาหนีได
เขาบดเบียดกลีบปากนุมอยางรุนแรงและดุดันตามที่ใจตองการ กลีบปาก
นุมหวานละมุนแมจะตองแลกมากับความขัดขืน แตมันทําใหเขาเราใจ
ความหวานลํา้ ทีไ่ ดรบั มันคุม คามากๆ ขวัญขาวเจ็บริมฝปากระคนหวามไหว
เมื่อถูกเขาตอนจูบรุกเราอยางหนัก บดเบียดไรความปรานี และเขาก็ทําให
เธอเผยอริมฝปากออกจนสามารถเขาไปชิมความหวานภายในไดอยาง
เอาแตใจจนขวัญขาวแทบจะเขาออนทรุดลงไปกองกับพื้น
จุบ
“เฮือก” ขวัญขาวสูดหายใจเขาปอดลึกเมือ่ คเชนทรถอนริมฝปากออก
ใบหนาของเธอแดงกํ่า ดวงตาปรือปรอยและไรเรี่ยวแรงจะพยุงตัวเอง ตอง
ซบอยูกับอกแกรงของเขาซึ่งคเชนทรก็ไมไดวาอะไร หัวใจดวงนอยเตน
รัวแรง ลมหายใจหอบสะทาน
“หึๆ”
เสียงหัวเราะของคเชนทรทําใหขวัญขาวเริ่มรูสึกตัว เธอตั้งสติและ
คอยๆ ขยับตัวผลักอกเขาออกหาง คเชนทรยอมคลายออมแขนเล็กนอย
เลือ่ นมือขางหนึง่ ขึน้ มาจับกรอบหนาของขวัญขาวเอาไว บังคับใหเธอเงยหนา
ขึ้นมองสบสายตาดวย
“ปลอยฉันนะ” ขวัญขาวยกมือขึ้นผลักอกของคเชนทรอยางแรง แต
รางเขาแทบไมขยับ เธอเลยทุบลงไปแรงๆ หลายที พยายามทีจ่ ะขืนหนาหนี
จากมือที่จับกรอบหนาอยู แตยิ่งฝนมันก็ยิ่งเจ็บเพราะเขาเพิ่มแรงบีบลงไป
ดวงตาคูคมหรี่ลงจองมองเธอดวยสายตาดุดัน และยิ้มเจาเลหมุมปากของ
เขานั้นเธอเกลียดมาก มันใหความรูสึกวาไมสามารถที่จะเอาชนะเขาไดเลย
ไมวาจะทางใดก็ตาม
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“ไมจูบตอเหรอ ฉันกําลังเคลิ้มเลย”
เผียะ
ฝามือเล็กๆ ตวัดตบที่แกมดังฉาดใหญ ใบหนาหลอเหลาขึ้นปนแดง
เห็นชัดกวาครั้งแรกที่โดนตบ และครั้งนี้มันเกิดขึ้นตอหนาลูกนองทําให
คเชนทรขายหนา กรามหนาบดแนนจนขึ้นสันนูน ดวงตาคมมองเขาไปใน
ดวงตาคูสวยนิ่งเย็นชา
“กลามากที่ตบหนาฉันตอนนี้ขวัญขาว” คเชนทรเคนเสียงลอดไรฟน
ออกมาแผวเบาและเย็นชาพอๆ กับสีหนาของเขา ออมแขนที่คลายออก
เมื่อสักครูนี้เปลี่ยนเปนเลื่อนมาจับตนแขนของเธอพรอมกับบีบแนน
“ฉันเกลียดคุณ โอย” ขวัญขาวพูดเสร็จก็ตองรองออกมาดวยความ
เจ็บ เมื่อคเชนทรลากเธอเขาไปดานในอยางรวดเร็ว ลูกนองเขาไดแตทํา
หนาตาเลิ่กลั่กไมรูจะทําอยางไรดี รูเพียงแตวาเจานายคงโกรธมากที่ถูก
ตบหนา พวกเขาไดแตยืนมองหนากันไปมาและประจําอยูตําแหนงเดิม
ปลอยใหเจานายเคลียรกับขวัญขาวตามลําพังจะดีกวา
“ปลอยนะ จะพาฉันไปไหน”
“จะสั่งสอนใหหลาบจําอยางไรละ”
“ไมนะ ปลอย” ขวัญขาวพยายามยื้อยุดและขืนตัวเอาไว คเชนทรทํา
เสียงในลําคอและเขาก็ตัดสินใจยอตัวลงแบกเธอขึ้นบาพาเดินตรงไปยัง
หองนอนที่อยูไมไกลอยางรวดเร็ว
“วาย” ขวัญขาวรองออกมาอยางตกใจและยกมือขึ้นกําเสื้อดานหลัง
ของเขาแนนดวยความกลัวตกลงไป พอตั้งตัวไดก็ระดมทุบหนักๆ เพื่อให
เขาปลอยเธอลง แตเขากลับเดินโทงๆ เปดประตูหอ งและก็ปด ล็อกแนนหนา
โดยยังไมปลอยเธอลงจากบา ขวัญขาวยิง่ ใจเตนแรงเมือ่ เห็นวาเปนหองนอน
“ปลอยฉันสิปลอย”
“ฮึบ” คเชนทรโยนรางของขวัญขาวลงบนเตียงอยางแรงและไมสนใจ
วาเธอจะเจ็บหรือจุก ทันทีที่รางเล็กกระเดงอยูบนเตียงนอนเขาก็ตามขึ้นไป
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ครอมเอาไว ตรึงขอมือทั้งสองของเธอไวกับฟูกแนน รางหนาที่อยูเหนือ
รางเล็กนั้นแทบทําใหเธอจมหายไปบนฟูกนิ่ม
“ปลอยฉันนะไอคนเลว” ขวัญขาวกรีดรองเสียงดัง ใบหนาแดงกํ่า
แมวาจะกลัว แตเธอก็พยายามที่จะขัดขืนและดิ้นใหหลุดจากเขาใหได
หัวใจดวงนอยเตนรัวแรง และเธอก็ตองหนาเสียเมื่อเขาจับมือทั้งสองขาง
รวบไปไวเหนือศีรษะดวยมือเพียงขางเดียว สวนมือขางที่เปนอิสระของเขา
ตอนนีม้ นั คอยๆ สอดเขาไปภายใตเสือ้ ตัวใหญ และมันเคลือ่ นจากหนาทอง
แบนราบของเธอขึน้ มาถึงเนินอวบอิม่ ภายใตบรา เขาวางมือและกุมเอาไวนงิ่ ๆ
“อยาทําอะไรฉันนะ อยา”
“ของเคยๆ ไมเห็นจะตองกลัวเลย” คเชนทรสมั ผัสไดถงึ ความออนนุม
เต็มกํามือ เขาเริ่มขยับปลายนิ้วไปมาลากไลอยูบนเนิน ตองการยั่วเยาให
ขวัญขาวไดอาย เธอพยายามบิดตัวเบี่ยงหนีแตไมพนมือเขาไปได และ
คเชนทรกท็ าํ ในสิง่ ไมคาดคิด เขาเลือ่ นมือไปทีด่ า นหลัง ปลดตะขอบราออก
ทําใหอกอวบอิ่มหลุดพนจากการหอหุม และเขาก็ดันมันขึ้นไปดานบน
วางมือลงไปครอบครองสัมผัสไดถึงปลายยอดที่แข็งขึงรับฝามือรอนทันที
เพียงแคเขาสัมผัส
“อยานะ อยา” ขวัญขาวรองบอกเสียงสัน่ รัว เธอรูส กึ หวามไหวแปลกๆ
เพียงแคเขาแตะตองและตอนนี้เขากําลังทําใหเธอตองหวีดรองดวยการใช
ปลายนิว้ หยอกเยากับปลายยอดสีสวยของเธอ ขวัญขาวจําตองกัดริมฝปาก
แนนกลั้นเสียงรองครางของตัวเองเอาไว ใบหนาแดงกํ่า เหงื่อเม็ดเล็กๆ
ผุดเต็มหนาผากนูน เธอพยายามหอไหลหนีฝามือของเขาแตก็ไมพน
“ไมตองกลัวสิสาวนอย เกงใหเหมือนกับตอนที่เธอตบหนาฉันเมื่อกี้
สักหนอยก็ดีนะ”
“ไม น ะ” ขวั ญ ข า วผิ น หน า หนี แ ละสั่ น สะท า นไปทั้ ง ตั ว ด ว ยความ
วาบหวามและหวาดหวั่นผสมปนเปกันไปหมดในตอนนี้
“หึๆ” คเชนทรกลั้วหัวเราะในลําคอแผวเบา และกมลงจูบที่แกมนุม
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ของขวัญขาวหนักๆ ลากไลรมิ ฝปากลงมาทีป่ ลายคางมนและลําคอหอมกรุน
เขาเลิกเสื้อขึ้นไปกองเหนืออกอวบอิ่ม ความงามตรงหนาทําใหเขาจองมอง
อยางตะลึง คเชนทรคอยๆ ไลริมฝปากลงไปเรื่อยๆ แตะตองแผวเบาและ
สงเขาครอบครองยอดอกแข็งขึง ขวัญขาวรองครางฮือในลําคอทันทีเมื่อ
เขาส ง ริ ม ฝ ป ากร อ นเข า งั บ ปลายยอดสี ช มพู ข องเธอและดู ด ดึ ง ขบเม ม
ราวกับทารก
“อะ...อื้อ” เสียงรองครางเล็กๆ ในลําคอของขวัญขาวเปนตัวกระตุน
ชั้นดีใหเขากระหายที่จะครอบครองเธอทั้งตัว ปลายลิ้นรอนตวัดชิมความ
ออนนุม สวนมืออีกขางก็กอบกุมและหยอกเยาทําใหขวัญขาวไมเปนตัว
ของตัวเอง เธอเสียวสะทานและรอนไปทัง้ ตัว เธอกําลังเคลิบเคลิม้ คลอยตาม
ไปกับสัมผัสหวามไหวที่คเชนทรสรางขึ้นมา
คเชนทรบบี เคลนและดูดดืม่ ราวกับกระหายมาแรมป ขวัญขาวทําให
เขารูสึกเปนหนุมเลือดรอนที่พรอมจะกระโจนเขาหาอยางไมลดละ เขาเลย
วัยนั้นไปแลว แตตอนนี้ความรอนรุมในกายมันตื่นขึ้นและทําใหเขาตื่นตัว
ผิวเนือ้ เนียนนุม มือและความหอมหวานทีไ่ ดลมิ้ ชิมทําใหเขายากทีจ่ ะถอนตัว
อยางเชนเมื่อคืนนี้เขาเกือบจะปลํ้าผูหญิงที่หลับไปเพราะฤทธิ์ยานอนหลับ
ที่เขาผสมไวในเหลาที่บังคับใหเธอดื่มไปเหมือนกัน กวาเขาจะทํารอยบน
ตัวเธอไดสําเร็จก็ปวดราวทรมานเจียนคลั่งตองขมใจอยางหนัก แตวันนี้
แตกตางออกไป เธอรูสึกตัวและตอบรับสัมผัสของเขาอยางคาดไมถึง เขา
จูบไลไปทัว่ อกอิม่ ทัง้ สองขางและคอยๆ ไลลงไปเรือ่ ยๆ ทีห่ นาทองแบนราบ
จนเปนรอยแดงกระจายไปทั่ว ขวัญขาวหอบหายใจสะทานจนหนาทอง
กระเพือ่ มขึน้ ลงตามแรงหายใจของคนตัวเล็ก คเชนทรปลอยมือทีจ่ บั ขอมือ
ของขวัญขาวออกแลวและกําลังจะเลือ่ นมันไปทีข่ อบกางเกงทีเ่ ธอมวนเอาไว
ลงไปสัมผัสกับใจกลางรางที่หอหุมดวยแพนตี้ตัวสวย เขาสัมผัสความ
ออนนุมผานเนื้อผา ขวัญขาวสะดุงดวยความตกใจระคนหวามไหวและ
พยายามที่จะหนีบขาเอาไว แตไมทันแลว เขาแตะตองมัน
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“ยะ...อยาคะ อื้อ” ขวัญขาวกัดริมฝปากแนน ดวงตาหลับพริ้ม
คิ้วขมวดเพราะความแปลบปลาบที่แลนไปทั่วรางของเธอในตอนนี้ มือของ
เธอที่เปนอิสระจิกลงบนบาแข็งแรงแนนจนจมลึกเขาไปในเนื้อ แตเจาตัว
ไมไดสนใจ รางเล็กบิดสายไปมาเพราะความเสียวสะทาน เธอพยายาม
ตอตานดวยเรี่ยวแรงอันนอยนิด และสุดทายก็พายแพใหกับมัน หลงวน
เขาไปในหวงแหงพิศวาสทีค่ เชนทรสรางขึน้ มา เขาเลือ่ นมือสอดเขาไปภายใต
แพนตีแ้ ละแตะตองความออนนุม ของเธอทันที ปลายนิว้ เรียวจุม จวงแผวเบา
“ไม ไมนะ” ขวัญขาวหนาแดงกํ่าดวยความขัดเขินและรูสึกรอนฉา
ในรางกายเพียงแคเขาสัมผัสกับความออนนุมของเธอ ดวยความดอย
ประสบการณทาํ ใหเธอหลงใหลไปกับไฟพิศวาสนีอ้ ยางงายดาย ใบหนาหวาน
บิดเบี้ยวดวยความเจ็บเล็กนอยผสมกับความซาบซาน เมื่อเขาแทรกเขาไป
สัมผัสภายในและสรางความหวามไหวอยางที่ขวัญขาวไมอาจที่จะปฏิเสธ
ไดเลย เธอบิดสายสะโพกไปมา ความรูสึกแปลกบิดมวนเปนเกลียวใน
ชองทองจนเธอรอนวูบวาบไปทั้งตัว
คเชนทรถึงกับปวดราวไปทั้งกายเพราะความตองการที่พุงขึ้นสูง
เขากัดฟนแนนจนกรามหนาขึ้นสันนูน จนตองอดกลั้นเอาไวอยางสุดความ
สามารถ ความออนนุมชุมชื้นที่ตอดรัดปลายนิ้วของเขาอยูนั้นทําใหเขายิ่ง
ฮึกเหิม คเชนทรยิ่งเรงเราสรางความทรมานใหกับรางเล็กใตราง
“อื้อ” ขวัญขาวรูสึกราวกับถูกเหวี่ยงขึ้นที่สูงแลวก็คอยๆ หลนลงมา
เธอเกร็งรางและกระตุกตอดรัดความรัญจวนที่เขาทําใหมันซาบซานและ
ทําใหหวั ใจของเธอสัน่ หวิวเตนรัวแรง ริมฝปากแดงเรือ่ สัน่ ระริกครางแผวเบา
ดวยความสุขสมที่เธอไมรูจักมากอน
คเชนทรคอยผละมือออกจากความออนนุมชุมชื้นอยางออนโยน
และเขาก็เลื่อนฝามือจับขอมือทั้งสองขางของขวัญขาวกดแนบที่นอน เลื่อน
ตัวขึ้นสูง ใบหนาของเขาอยูใกลกับใบหนาหวานแดงกํ่า เขาจองมองเขาไป
ในดวงตาหวานซึ้งที่สงแววหวานและกมลงจูบที่กลีบปากของเธอแนบแนน
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ดูดดื่ม เขาบดเบียดตัวเขาหารางบางเสียดสีกันไปมา และขวัญขาวก็รับรู
ไดถึงความแข็งขึงที่แนบอยูที่หนาทองแบนราบของเธอ มันชวนใหวาบหวิว
และไมรวู า จะทําอยางไรตอไป คเชนทรเสียดสีกายแกรงกับรางเล็กเนียนนุม
กอนที่เขาจะเกร็งรางผละริมฝปากออกเล็กนอย คํารามลั่นในลําคอ กัดฟน
แนนบดเบียดตัวเขาหาแนบชิดจนรางเล็กจมไปกับฟูกนิ่ม กอนที่เขาจะ
สัน่ สะทานไปทัง้ ตัว คเชนทรกดจูบหนักๆ ทีก่ ลีบปากนุม ดูดดืม่ จนริมฝปาก
อวบอิ่มของขวัญขาวบวมเจอ เขาผละออกยกตัวขึ้นเล็กนอย จองมอง
ใบหนาหวานแดงกํ่าใตรางที่หอบหายใจสะทานดวยสายตาพราวระยับ
“บทลงโทษเล็กๆ นอยๆ จากฉันทําใหเธอตัวสั่นไดขนาดนี้เลยเหรอ
หืม” คเชนทรกระซิบเสียงแหบพรา และตรงขามกับความรูสึกของเขาใน
ขณะนี้ มันฝนกับความรูสึก
“ถอยไปนะ” ขวัญขาวผินหนาหนี ยังไมกลาลืมตามองเขาดวยอับอาย
ริมฝปากสั่นระริกไดแตไลใหเขาลุกออกจากรางของเธอดวยนํ้าเสียงสั่นๆ
“อยางนั้นเหรอ เธอยังตัวสั่นอยูเลย ฉันวาอยูแบบนี้นาจะดีกวา”
คเชนทรลากไลริมฝปากไปตามแกมนุมแผวเบา แตะจูบอยางยั่วเยาชวนให
ขนในกายของขวัญขาวลุกซู เธอพยายามบิดขอมือและขยับตัวหนี แต
คเชนทรไมยอมปลอย
“ถอยไป” ขวัญขาวกัดฟนขมความสั่นสะทานเอาไว พยายามไมให
รางกายของเธอเสียดสีกบั เขามากนัก แตมนั แทบเปนไปไมไดเลย เขาทับตัว
เธออยูและยังแกลงใหเธอสั่นไปทั้งตัวอีก
คเชนทรยอมปลอยขอมือของขวัญขาวและเลื่อนมันมากอบกุม
อกอวบของเธอ บีบเคลนเบาๆ กดจูบริมฝปากนุมหนักๆ และก็ตัดใจ
ผละออกจากรางเล็กของขวัญขาว ความงามที่เขาเห็นทําใหเขาแทบอยาก
จะกมหนาลงไปซุกไซอีกครั้ง ขวัญขาวพลิกตัวหันขางใหเขาและรีบดึงเสื้อ
ลงมาคลุมความงามใหพนจากสายตาของเขาอยางรวดเร็ว และก็ขดตัว
นอนนิ่งไมขยับไปไหน แตเธอก็เหลือบหางตามามองวาเขาทําอะไร เธอเห็น
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เขาลุกยืนขางเตียง ทําใหเธอไมกลาขยับตัว ไดแตทําตัวแข็งนิ่งๆ
“เงียบอยางนี้ใหตลอดก็แลวกัน ฉันจะออกไปขางนอก จะตามมา
ก็ไดนะ”
“ฉันไมไป”
“ก็ดี เอางัน้ ก็ได” คเชนทรผายมือและยิม้ มุมปากอยางพอใจ จองมอง
คนตัวเล็กบนที่นอนนิ่งๆ แลวก็หมุนตัวเดินออกจากหองนี้ไปอยางรวดเร็ว
ทิ้งใหขวัญขาวอยูในหองนอนคนเดียว พอคเชนทรออกไปจากหองแลว
ขวัญขาวก็รีบลุกขึ้นจากที่นอน ลุกจากเตียงเดินไปปดล็อกหองใหแนนหนา
แลวเธอก็กลับมาที่เตียง ทิ้งตัวลงนอน พยายามครุนคิดถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดกับ
เรื่องเมื่อคืนนี้ สัมผัสของเขาที่เขาทํากับรางกายของเธอมันไมมีอยูในความ
ทรงจําเมื่อคืนนี้เลย
“เขา...เขาตองโกหกแนๆ แตวาฉันเปลือยและก็มีรอย...”
ขวัญขาวยกมือขึ้นลูบตนแขนและริมฝปากที่ถูกเขาสัมผัส เธอบอก
กับตัวเองอยางละเมอ แตไมสามารถหาคําตอบเรือ่ งทีน่ อนเปลือยพรอมกับ
รางที่มีแตรองรอยรักที่เขาบอกวาเปนคนทําและที่ตัวเขาอีก มันทําใหเธอ
สับสน
“เขาทําแบบนั้นไปทําไมกัน”
ขวัญขาวพยายามครุนคิดแตก็คิดไมออกวาทําไม เธอไมไดเจอเขา
อีกเลยนับจากวันนัน้ เธอไดขา วของเขาจากหนาหนังสือพิมพและไมคดิ ทีจ่ ะ
เขาใกลเขาอีกเลย มีเพียงพี่สาวของเธอเทานั้นที่พยายามจะขอพบเขา เธอรู
แตก็ไมไดถามออกไป เพราะคิดวามันเปนเรื่องสวนตัวของพี่สาว แตวันนี้
ตอนนี้มันเกี่ยวโยงมาถึงเธอแลวกับความสัมพันธที่เธอรูสึกสับสนเปน
อยางมาก ไมรูจะเริ่มตนอยางไรจริงๆ

คเชนทรออกมาจากเคบิน เขาตรงไปยังโตะอาหารทีเ่ ดิม ทิง้ ตัวนัง่ ลง

ทําราวกับไมมีอะไรเกิดขึ้น ลูกนองเอากาแฟดํามาเสิรฟอีกครั้ง
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“คุณชินวุฒติ ดิ ตอมาวาคุณบัญชากําลังเดินทางมา และอีกไมนานก็จะ
ถึงที่นี่แลวครับ”
“ขอบใจ เตรียมตัวใหพรอม”
“ครับคุณคเชนทร” ลูกนองเขารับคําและกลับไปยืนประจําตําแหนง
ของตัวเองเพือ่ เตรียมพรอมตามทีเ่ จานายบอก เพราะไมรวู า บัญชาจะพาใคร
มาบาง แตชนิ วุฒกิ บั เมธคงจะไมยอมใหคนแปลกหนาขึน้ มาบนเรือนีจ้ นหมด
อยางแนนอน มีเพียงไมกี่คนที่จะไดขึ้นมาตามที่เจานายเขาไดแจงกับเพื่อน
ไวกอนหนาแลว ซึ่งนั่นก็จะมีพะแพงรวมอยูดวย
“หึๆ” คเชนทรกลั้วหัวเราะในลําคอ ยกถวยกาแฟขึ้นจิบและมอง
ตรงไปยังทาเรือดวยสายตานิ่งๆ คิดถึงเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อคืนหลังจาก
ที่เขาบังคับใหขวัญขาวดื่มเหลาแกวนั้น

“เอาอยางนี้จริงเหรอวะไอชาง มึงไมสงสารนองเขาเหรอ”

“ไม” คเชนทรมองไปยังรางของขวัญขาวนิ่งๆ เขาไดจัดฉากจูบแลว
เรียบรอย ทีเ่ หลือก็คอื ขัน้ ตอไป ภาพทีเ่ ขาจูบเธอไดถกู บันทึกเอาไวเรียบรอย
“สัญญาแลวนะโวยวาจะไมทําอะไรนองเขา” เมธกับชินวุฒิท่ีตอง
ตกกระไดพลอยโจนไปกับคเชนทรจําตองตามนํ้าไป แตก็ยังหวงขวัญขาว
ทําใหเขาตองยํ้ากับคเชนทรอีกครั้ง
“อืม” คเชนทรรับคําในลําคอ เพื่อนสองคนตางมองหนากันแลวก็
ถอนหายใจยาวๆ
คเชนทรแทบไมละสายตาจากขวัญขาวเลย เขาไมอยากใหพลาด
และเมื่อเห็นวาเธอกําลังจะแยกออกมาจากกลุมที่อยูตรงฟลอรเตนรําเขาก็
ขยับตัวอยางรวดเร็ว ทําใหเพือ่ นสองคนทีก่ าํ ลังคุยและดืม่ กันเบาๆ ขยับตัว
ตาม ไมทันที่จะไดเอยถามอะไร เขาสองคนก็เห็นคเชนทรรีบเดินตามหลัง
ขวัญขาวไปติดๆ กอนที่เธอจะสลบไปคเชนทรก็เขาถึงตัวไดกอนและแสรง
ทําเปนโอบเธอเอาไวราวกับประคองไมเปนที่สังเกต จนมาถึงหนาหอง เมธ
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กับชินวุฒิก็รีบถายรูปเอาไวแบบกันพลาดตามคํารองขอของเพื่อน แมจะ
ไมเต็มใจทําสักเทาไรก็ตาม จนไดภาพสุดทายเมื่อคเชนทรพาขวัญขาวเขา
หองนอนไปแลวสองคนก็มองหนากันพรอมกับสายหนาและเดินกลับไปยัง
งาน ดื่มเหลาเพื่อเตรียมตัวปลอยภาพพวกนี้ออกไปตามสื่อตางๆ
“เธอกับพี่สาวทําใหฉันตองทําแบบนี้เองนะขวัญขาว ฉันชักอยากจะ
เห็นหนาพี่สาวของเธอพรุงนี้จริงๆ หึๆ”
คเชนทรวางรางเล็กที่ไมไดสติลงบนเตียงนอนแลวก็ยกมือขึ้นเสย
ผมเทาเอวจองมองเธอดวยสายตาเย็นชา เขาพับแขนเสื้อจนไปถึงขอศอก
และปลดกระดุมเสื้อดานบนจนเกือบหมด เผยใหเห็นอกแกรงแนนไปดวย
กลามเนือ้ และมีเสนขนออนขึน้ ประปราย อกกระเพือ่ มขึน้ ลงตามแรงหายใจ
เหนือ่ ยๆ เพราะเมือ่ สักครูต อ งประคองรางไรสติของเธอมาใหแนบเนียนทีส่ ดุ
และทําราวกับกําลังพลอดรักกัน ดีทวี่ า หองพักเขาอยูไ มไกลสักเทาไร ทําให
ไมตองอุมจนเปนที่สังเกต การดของเขานั้นไมไดทราบแผนนี้ มีแตเพื่อน
สองคนเทานั้นเพราะเขาบอกใหมันรวมมือ ถามันไมรวมมือเขาก็จัดการเอง
ไดโดยไมยากอยางแนนอน
คเชนทรขยับตัวนั่งลงที่ขางเตียงหมิ่นๆ เขาเอื้อมมือไปปลดรองเทา
สนสูงที่เจาตัวใสเอาไวเหวี่ยงลงบนพื้นหองนอนอยางไมสนใจไยดี และ
ก็เลื่อนมือไปที่ริมฝปากอวบอิ่มเรื่อของเจาตัว เขาจัดการใชมือขยี้แรงๆ
จนมันแดงกํ่า และลิปสติกที่เธอทาเอาไวบางเบาก็เลอะออกมาราวกับวาถูก
ระดมจูบอยางหนัก เทานั้นยังไมพอ เขาใชนิ้วคีบเนื้อตรงบริเวณตนคอไล
ลงมาถึงเนินอกที่พนขอบชุดราตรีที่เธอใสอยูจนเปนรอยแดงกระจายเต็ม
ไปหมด และตอนนี้สิ่งที่เขาตองทําคือทําใหเธอเปลือยเปลาอยูบนเตียงกับ
เขา คเชนทรไมรอชา เขาจับตัวเธอขยับจัดการรูดซิปที่ดานหลังและดึงจน
ชุดทีเ่ ธอใสตดิ กายเอาไวหลุดพนจากรางกลมกลึงทีต่ อนนีเ้ หลือเพียงแพนตี้
ตัวเล็กกับบราที่หอหุมความนุมหยุนลนทะลักเอาไว ผิวขาวตัดกับชั้นใน
สองชิน้ สีดาํ ทําใหคเชนทรถงึ กับลอบกลืนนํา้ ลายลงคอ มันสวยงามนาสัมผัส
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ริมฝปากลงไปแตะตอง
“บาฉิบ” คเชนทรสบถอยางหัวเสียเมือ่ เขาเกือบแตะมือเขาไปกอบกุม
เตาสวยไวในอุงมือแลวเชียว ดีวาชะงักเอาไวกอนที่จะสัมผัส เขาถึงกับ
เมมปากแนนจนเปนเสนตรง ดวงตาดุดนั ไหวระริก เหงือ่ เม็ดเล็กๆ ผุดเต็ม
หนาผากนูน ความรอนในตัวเริ่มระอุขึ้นทีละนอยจนเขาปวดราวที่แกนกาย
และตองอดกลั้นเอาไว หัวใจเขาเริ่มเตนแรง คเชนทรเบือนหนาหนีจาก
ความเยายวนชั่วครูเพื่อระงับสติอารมณของตัวเองเอาไวกอนจะหันกลับมา
มองความงามตรงหนาอีกครัง้ คราวนีเ้ ขากลัน้ ใจคีบนิว้ บิดเนือ้ ขาวๆ ของเธอ
จนเปนรอยแดงจํ้า อกอวบอิ่มที่ไดสัมผัสมันนุมมือจนแทบทําใหสติเขา
กระเจิง เขาทํารอยกระจายไปทั่วอกแลวก็ลากไลมาที่หนาทองแบนราบของ
เธอ พยายามไมมองไปยังใจกลางรางและสะโพกกลมกลึง พอไดรอยเยอะ
จนพอใจแลวคราวนี้ก็ตองขยับมาที่ตนขาออน เขาสัมผัสมือไปที่ตนขาของ
เธอและแยกออก กลั้นใจทํารอยอยางรวดเร็วและมันก็แดงจนสมใจ เขา
รีบสะบัดผาหมมาคลุมรางของเธอเอาไว ลุกขึ้นยืนหันหลังใหกับขวัญขาว
และสูดหายใจเขาปอดลึกๆ กลิ่นสาบสาวหอมกรุนและสัมผัสเนียนมือนั้น
ทําใหเขาสั่นเทิ้มไปทั้งตัวดวยความกระสัน
“อยาเพิ่งคเชนทร มึงจะลักหลับไมได ไมไดเด็ดขาด โธโวย!”
คเชนทรเคนเสียงลอดไรฟนออกมาเขมๆ พยายามฝนตัวไมใหหนั ไป
มองรางเล็กของขวัญขาวที่อยูบนเตียง กอนที่เขาจะกระแทกเทาเดินเขาไป
ในหองนํ้าอยางรวดเร็ว เขารีบปลดเสื้อผาออกจากตัวจนเปลือยเปลา และ
เขาไปอยูใตฝกบัวอาบนํ้า เปดนํ้าเย็นใหรินรดกายรอนผาวของเขาทันที
เพือ่ ใหสายนํา้ ระงับความเรารอนทีต่ ขี นึ้ มาจนเขาปวดราวไปทัง้ ตัว ภาพความ
งดงามของขวัญขาวยังอยูในมโนสติของเขาแมจะพยายามสลัดออกเทาไร
มันก็ไมหลุดเสียทีจนเขาตองทําใหตัวเองผอนคลาย คเชนทรครางเสียงดัง
ลั่นผสมกับเสียงนํ้าที่ไหลกระทบพื้นกระเบื้องชั้นดี รางหนาสั่นสะทานและ
คํารามลั่นเมื่อถึงฝงฝนดวยตัวเอง อยางนอยมันก็ดับอาการรอนรุมของเขา
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ไดบาง เขายังไมออกมาจากหองนํ้างายๆ เพราะไมอยางนั้นคงไดกระโจน
เขาหารางเล็กบนเตียงแนๆ เขาใชเวลาอยูกับนํ้าเย็นจนรูสึกดีขึ้นก็คอยออก
มาพรอมกับหยาดนํ้าพราวเต็มตัว คเชนทรเช็ดตัวจนแหงและเสนผมก็
หมาดๆ เขาทาครีมที่ตัวลวกๆ โยนผาขนหนูใสตะกรา เดินเปลือยกาย
ตรงมายังเตียงนอนนุม ทีร่ า งเล็กยึดครองอยู ใจกลางรางเขายังไมสงบงายๆ
แตมันก็ไมรอนรุมดังเชนตอนแรกสักเทาไร เขาสอดมือเขาไปใตผาหมและ
ปลดบราออกอยางชาๆ ตามมาดวยแพนตี้ตัวเล็ก พอดึงมันพนปลายเทา
บอบบางไดกถ็ อนหายใจหนักๆ เอาทัง้ สองชิน้ วางไวทเี่ กาอีป้ ลายเตียง ไมได
โยนลงไปรวมกับเสือ้ ผาตัวอืน่ เขาเดินเขาไปในหองนํา้ หยิบเอาชุดของตัวเอง
ที่สลัดไวมาโยนใหเกลื่อนกระจายบนพื้นหอง และก็จัดการขวนตัวเองให
เปนรอยที่หนาอกบาไหลเทาที่จะเอื้อมมือถึง เพื่อใหเปนหลักฐานวาเขากับ
เธอไดรว มรักกันอยางรอนแรงเหมือนกับรองรอยทีเ่ ขาทําไวตามตัวเธอ เขา
ไมคิดวาขวัญขาวจะเปนสาวซอนรูปขนาดนี้ เขาไมเคยสนใจเธอสักเทาไร
เมื่อตอนที่คบกับพี่สาวของเธอและไมคอยไดเจอกันดวยซํ้าไป เหมือน
เจาตัวเองก็ไมไดอยากจะพบหนาเขา อาจจะเพราะคอยปดบังความชั่วของ
พี่สาวอยูนั่นแหละ วันที่เขาไดเจอเธอและอยูกับเธอนานที่สุดก็เปนวันที่เขา
ลากเธอขึ้นรถตระเวนตามหาพี่สาวของเธอกับชายชู และเกือบจะฆาเธอกับ
มือในบานพักของเธอนั่นแหละ เขาจําไดแตรางที่สั่นเทากับนํ้าเสียงปฏิเสธ
แมวา เขาจะถามสักเทาไรเธอก็ปากแข็งไมยอมบอกวาพีส่ าวอยูไ หน กลัวเขา
แตกไ็ มยอมคายความลับของพีส่ าวออกมา ถือวาใจแข็งพอสมควรเลยแหละ
สําหรับเด็กสาวตัวเล็กๆ ในตอนนั้น
“เธอกับพี่สาวก็คงไมตางกันสักเทาไรหรอก คงไมเหลือความสาวให
ภูมิใจแลวละมั้ง นองสาวกับพี่สาวคงมั่วไมตางกัน”
คเชนทรพมึ พําเสียงแผวเบาและอยูด ๆี ก็รสู กึ หัวเสียอยางประหลาด
เขาสะบัดศีรษะไปมาแลวก็ทงิ้ ตัวลงนอนเคียงขาง สอดตัวเปลาเปลือยเขาไป
ในผาหมผืนเดียวกัน เพียงแคเนื้อสัมผัสกับเนื้อก็ทําใหเขารอนผาวจนตอง
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พลิกตัวหันหลังใหอยางรวดเร็ว เขาไมใชหนุม นอยแคเพียงแตะนิดแตะหนอย
ไฟรอนๆ ในตัวก็โหมกระพือ แตวันนี้ทําไมไฟรอนๆ ในตัวเขามันคอยแต
จะโหมอยูรํ่าไปเพียงแคไดสัมผัสกับผิวเนียนนุมเทานั้น
“ฮึย่ ! สงสัยจะเพราะเหลาทีด่ มื่ เขาไปเยอะแนๆ” คเชนทรกดั ฟนกรอด
ขมความตองการเอาไวจนกรามหนาขึ้นเปนสันนูน เขาสบถออกมาแผวเบา
และโทษไปวาที่เปนแบบนี้เพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอลที่ดื่มเขาไป เขาไมได
รูสึกรูสากับขวัญขาวสักหนอย เขากลอกตาไปมากอนจะพลิกตัวนอนหงาย
เอามือกายหนาผาก เหลตามองไปยังกลุมผมสีดําและซีกหนาของขวัญขาว
เล็กนอย พอเธอขยับตัวเขาก็รีบละสายตาทําตัวแข็งทื่อทันที พอเธอหยุด
นิ่งเขาก็เหลตามองใหม รูสึกหงุดหงิดตัวเองเปนที่สุด แลวเขาก็ทนไมไหว
ตัดสินใจพลิกตัวไปทางเธอ เอื้อมมือไปควาเอวบางดึงเขาหาตัว และใช
ขาแข็งแรงเกี่ยวโอบขาเรียวเนียนนุมแนบแนน เขาเบียดตัวเขาหาแนบชิด
กับรางเล็กแทบไรชองวางใดๆ กลิ่นตัวหอมกรุน เนื้อนุมนิ่มทําใหเลือดใน
กายหนุม เดือดพลาน และเขาตองพยายามระงับเอาไวอยางสุดความสามารถ
เขาไมสามารถขมตาหลับไดงายๆ จนเมื่อรางกายทนไมไหวเขาถึงไดหลับ
ลงไป แตกเ็ พียงงีบเดียวเทานัน้ ก็ตอ งเบิง่ ตาทรมานไปถึงเชาจนเมือ่ ขวัญขาว
รูสึกตัวนั่นแหละ

“เอาคอมพิวเตอรมาใหฉันหนอยสิ”

คเชนทรตื่นจากภวังคความคิดแลวก็เหลือบสายตาไปยังลูกนอง
สั่งใหเอาคอมพิวเตอรสวนตัวมาใหเพื่อที่เขาจะดูงานผานหนาจอฆาเวลา
ระหวางที่รอบุคคลสําคัญ สติเขาจะไดไมกระเจิดกระเจิงไปหาขวัญขาว
แมวาตอนนี้เขาอยากกลับเขาไปในเคบินและตรงไปยังหองพักพังประตู
เขาไปและจัดการฟดรางของเธอใหสาแกใจก็ตาม
“คอมพของเจานายครับ”
“ขอบใจ”
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“เออ คุณคเชนทรจะใหผมสั่งระงับขาวที่ออกไปเมื่อเชาไหมครับ
พวกผมจะไดจดั การให” ธาดาการดและเลขาฯ สวนตัวของเขาเขามากระซิบ
ถาม แม ว  า เรื่ อ งข า วจะไม จํ า เป น ต อ งป ด แล ว ก็ ต าม เพราะตอนนี้ มั น
แพรกระจายเปนวงกวาง แตถาเจานายเขาตองการความเปนสวนตัวก็จะ
ตองรีบปดขาวเสียตอนนี้
“ไมตอ ง ปลอยไปอยางนัน้ แหละ” คเชนทรเหลือบสายตามองลูกนอง
ไหวไหลนิดๆ ทําราวกับไมแครอะไร
“ไมกระทบกับธุรกิจนะครับแบบนี้ เกรงวาทางคุณบัญชาจะไมพอใจ
สักเทาไร”
“ไมมีอะไรตองกังวล”
“แนนะครับคุณคเชนทร แลวคุณทานวาอยางไรบางครับ”
“อืม พอกับแมฉันเหรอ ไมมีอะไรนี่” คเชนทรทําเสียงในลําคอเบาๆ
กอนจะหันไปมองหนาลูกนอง ทําใหเจาตัวถึงกับลอบกลืนนํ้าลายลงคอ
และหัวเราะแหงๆ
“แหะๆ ผมก็กลัวคุณทานจะจับคุณคเชนทรแตงงานนี่ครับ ขาวดัง
ขนาดนี้”
“เอานา ถาจะแตงก็ตองแตงสิวะ ไมตองหวงหรอก หรือพวกนาย
กลัวไมมีเพื่อนเที่ยว”
“คุณคเชนทรจะยอมถูกจับแตงเหรอครับ”
“แลวนายคิดวาฉันจะยอมแตงงายๆ เหรอ”
“ไมครับ” ธาดารีบตอบกลับอยางรวดเร็ว เพราะไมมีใครสามารถ
บังคับเจานายเขาไดแนๆ
“ก็ตามนั้นแหละ มีอะไรจะถามอีกไหมหืม” คเชนทรยกยิ้มมุมปาก
ดวงตาเปนประกายเจาเลห กอนจะยอนถามกลับไปที่ลูกนอง เจาตัวคง
อยากจะรู เพราะวาแผนการในครัง้ นีเ้ ขาไมไดบอกใครนอกจากเพือ่ นสองคน
เทานัน้ และในตอนนีก้ าํ ลังจะเริม่ ไปตามขัน้ ตอนของมัน เขามัน่ ใจวาสามารถ
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ควบคุมได
“ไมแลวครับ” ธาดาสายหนาไปมาแลวก็คอมศีรษะใหกับคเชนทร
นิดๆ ถอยหลังกลับไปยืนที่เดิม แอบครุนคิดคนเดียว หรือวาเจานายเขา
จะชอบขวัญขาวเขาแลว ถึงไดไมรสู กึ เปนเดือดเปนรอนทีจ่ ะตองเปนขาวใหญ
ขนาดนี้ ถาเปนขาวกับคนอืน่ ตองใหพวกเขาจัดการปดขาวไปแลว และไมมี
ทางเล็ดลอดออกมาไดอยางแนนอน แตนี่กลับไมใหปดขาวเสียอยางนั้น
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