บทน�ำ

นี่หรือคือโชคชะตา

ค าเฟ่ มีมากมาย เป็ นเทรนด์ฮิต แข่งกันเปิ ด แข่งกัน

เรียกลูกค้า จัดท�ำโปรโมชั่น แต่งร้านใหส้ วยงามหลากสไตล์ เพือ่
สร้างแรงดึงดูดลูกค้าให ้อยากเดินเข ้าไปในร้านของตัวเอง
ในเมือ่ คาเฟ่ มจี ำ� นวนมากมายถึงขนาดนี้ แล ้วเหตุใดถึงต้อง
มีเ รื่อ งบัง เอิญ ท�ำ ให ต้ อ้ งมีก ารพบเจอกัน ในคาเฟ่ จากผู ห้ ญิง
สองกลุม่ ที.่ ..
เบื้องหน้ายิ้มแย้ม แต่ซ่อนมีดไว ้เบื้องหลัง!
“อุย๊ ! ตายแลว้ ! สวัสดีจะ้ หอม แสน ไม่นึกเลยนะจ๊ะว่า
ฉันกับกุลจะได้มาเจอเธอสองคนทีน่ ่ี”
“ใครอยากสวัสดีมนั ”
แสนลา้ น แสนมั่งคั่ง หันไปกระซิบกับเพื่อนสาวคนสนิท
หอมละมุน งามเลิศวิจติ ร ทฤษฎีโลกกลมแสนล ้านไม่แน่ใจว่าจะเชือ่
ดีหรือไม่ แต่ทเ่ี ธอเชื่อตอนนี้กค็ อื ...
โลกช่างโหดร้าย!
6 หวนรักเพื่อนสนิท

แต่ในเมือ่ เธอหลีกเลีย่ งไม่ได้ แสนล ้านก็เป็ นหนึ่งในมนุ ษย์
สัตว์สงั คมทีต่ อ้ งรูจ้ กั ปรับตัว กระซิบนินทาซึง่ หน้า
แล ้วเธอก็หนั ไปฉีกยิ้มส่งให ้คู่หูนางมารร้าย สิรนิ าถและนรีกลุ
ทัง้ คู่เป็ นเพือ่ นสนิท ตัวติดกันเหมือนปาท่องโก๋ เหมือนหอมละมุน
กับแสนล ้านทีส่ นิทกัน
สิรนิ าถและนรีกลุ แย้มยิ้ม แต่หาได้มไี มตรีจติ ต่อหอมละมุน
และแสนล ้าน ปมปัญหาของความเป็ นอริทเ่ี ปรียบได้กบั ก้อนยาพิษ
เคลือบไว ้ด้วยน�ำ้ ตาล
เบื้องหน้าคือความหวาน แต่ขา้ งในซ่อนความอันตรายและ
ร้ายกาจเอาไว ้ ก็คอื ความริษยา! ซึง่ หอมละมุนกับแสนล ้านแก้ไขให้
ไม่ได้
ปัญหาเกิดจาก ‘ความเป็ นดาว’ เป็ นเรื่องบังเอิญทีส่ ส่ี าวรู้จกั
กันมาตัง้ แต่เด็ก จะเรียกว่าครอบครัวอยู่ในสังคมเดียวกันก็ไม่เชิง
ถึงจะเป็ นสังคมของคนมีฐานะ แต่ระดับฐานะก็ยงั แบ่งชัน้
กันอีก หอมละมุนและแสนล ้านมาจากครอบครัวทีม่ ฐี านะดีระดับบน
ส่วนสิรนิ าถและนรีกลุ เป็ นคนรวยระดับปลายๆ แถวสักหน่อย
คนมันรวยช่วยไม่ได้!
จะให ้ท�ำอย่างไรได้ล่ะ เกิดมาก็รวยเลย ไม่ได้ตงั้ ใจจะอวดเบ่ง
ข่มความร�ำ่ รวยใส่สริ นิ าถและนรีกลุ แต่อย่างใด
ตอนอนุบาล หอมละมุนกับแสนล ้านคือดาวในโรงเรียนอนุบาล
ตอนประถมศึกษา หอมละมุนกับแสนล ้านคือดาวในโรงเรียน
ประถมศึกษา
ตอนมัธยมต้นและมัธยมปลาย หอมละมุนกับแสนล ้านคือ
ดาวในโรงเรียน
กระทั่งสอบเขา้ มหาวิทยาลัย หอมละมุนกับแสนลา้ นเรียน
คณะเดียวกัน สิรนิ าถกับนรีกลุ เรียนคณะเดียวกัน
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แต่ความเป็ นดาวก็ยงั คงอยู่!
หอมละมุนและแสนลา้ นเปรียบได้กบั ดาวของมหาวิทยาลัย
ได้รบั ความสนใจ ราวกับมีสปอตไลต์เป็ นของตัวเอง
คนหนึ่งอ่อนหวาน คนหนึ่งร่าเริง แต่ทงั้ สองสาวต่างมีเสน่ห ์
และโดดเด่น เมือ่ สิรินาถกับนรีกุลอยู่ใกล้ก็ตอ้ งพลอยหม่นหมอง
จึง เกิด เป็ น ศึ ก ริษ ยาในอก ที่สิริน าถกับ นรีกุล ก่ อ ขึ้น จนลุก ลาม
ในอกของตัวเอง
ปัญหาในเรื่องนี้กค็ งต้องสรุปกันว่า…
คนมันสวยช่วยไม่ได้!
ความเป็ นดาวน�ำพาแสงสาดส่อง ได้รบั ความสนใจ และน�ำพา
คู่อริมาให ้ นอกจากคนชื่นชม ก็ยงั มีคนจ้องจะเหยียบย�ำ่
ถ ้าหากใหม้ องหาแกนน�ำฝ่ ายตรงข ้าม ก็ตอ้ งมีช่อื สิรนิ าถและ
นรีกลุ ติดโผอย่างแน่นอน หลังเรียนจบ ความเป็ นดาวของหอมละมุน
กับแสนล ้านก็ยงั คงเจิดจ้า
แต่เป็ นดาวบนท ้องฟ้ าทีไ่ ม่มใี ครกล ้าสอยลงมาเดินดิน
พวกเธอโสด! โสด! และโสด! โสดผ่านมาปี แล ้วปี เล่า ด้วย
เหตุผลส่วนตัว แต่นอกจากเหตุผลส่วนตัว ก็ยงั มีเหตุผลประกอบ
เพราะสวยและรวยมาก ผูช้ ายล ้วนแล ้วแต่ไม่กล ้าจีบ ส่วน
คนที่มีคุณสมบัติทดั เทียมก็มกั จะคิดว่าหอมละมุนกับแสนลา้ น
มีคนรักแล ้ว
สวยแต่โสดไม่เคยเห็นหรือไงยะ!
สิรนิ าถกับนรีกลุ มีแฟนหนุ่มให ้ควงแขน ในขณะทีห่ อมละมุน
กับแสนล ้านต้องควงแขนกันเอง อันทีจ่ ริง ถา้ หากถามว่าพวกเธอ
เดือดร้อนไหม ก็ไม่เดือดร้อน แต่ใจมันจะเดือดตอนเจอยายสองคนนี้
นั่นแหละ!
“สวัสดีจะ้ นาถ สวัสดีจะ้ กุล บังเอิญมากจริงด้วย เธอสองคน
8 หวนรักเพื่อนสนิท

สบายดีนะ”
หอมละมุนเป็ นคนเอ่ยถาม ส่วนแสนล ้านแยกเขี้ยว หรือจะ
เรียกแบบมีมารยาทเสียหน่อยว่าพยายามฉีกยิ้มส่งให้ทงั้ สองสาว
“สบายดีมากจ้ะ จริงไหมกุล”
สิรินาถกับนรีกุลหันไปมองสบตากัน แลว้ ก็หวั เราะให้กนั
แสนล ้านหรีต่ ามองทัง้ คู่ คุยกันแบบดีๆ ไม่เป็ นหรือไง ถึงต้องท�ำท่า
ระริกระรี้แบบนัน้ หอมละมุนก็ไม่ได้ถามอะไรตลกขบขันเสียหน่อย
หัวเราะคิกๆ เหมือนคนไม่มมี ารยาทไปได้
“จริงจ้ะ เราสองคนมาฉลอง เพราะแฟนของนาถเตรียม
แผนการขอนาถแต่งงานแบบเซอร์ไพรส์”
“ยินดีด ้วยนะจ๊ะ แหม…เตรียมแผนขอแต่งงานแบบเซอร์ไพรส์
แต่นาถรูต้ วั ก่อนแบบนี้ นาถคงยิง่ ตื่นเต้นใช่ไหมจ๊ะ”
หอมละมุนถามเสียงนุ่มละมุนเหมือนชื่อ แสนล ้านยกมือขึ้น
ปิ ดปาก แล ้วก็หวั เราะเบาๆ ท่าทางแบบนี้ ถ ้าหากคนอืน่ ท�ำ แสนล ้าน
คงคิดในใจ
ดัดจริต!
แต่ในตอนนี้แสนล ้านไม่มปี ญ
ั หาถา้ หากเธอจะถูกด่าแบบนัน้
ดัดจริตมาก็ตอ้ งดัดจริตกลับ หัวเราะแล ้วก็หนั ไปยิ้มให ้หอมละมุน
“แฟนของเธอเขาคงเป็ นคนเซอร์ไพรส์ไม่เก่งใช่ไหมล่ะนาถ
จะเซอร์ไพรส์แต่ทำ� ใหเ้ ธอจับได้เสียก่อน จนต้องมาฉลองล่วงหน้า
แบบนี้ แฟนเธอน่ารักจังเลยนะ”
แสนล ้านหัวเราะไปพูดไป สิรนิ าถหน้าตึง แล ้วก็ตอ้ งฝื นยิ้ม
เป็ นรอยยิ้มทีเ่ ห็นได้ชดั เจนว่าฝื น แต่หอมละมุนกับแสนล ้านไม่สนใจ
“แลว้ เธอสองคนล่ะจ๊ะ มาคาเฟ่ มีนดั กับหนุ่ มๆ หรือว่า
มีนดั กันเอง”
“กุลจ๊ะ ฉันกับแสนมีงานท�ำ เป็ นนักธุรกิจ เวลาค่อนข ้างยุง่ จ้ะ
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เราเลยไม่ค่อยมีเวลาสนใจเรื่องผูช้ ายเท่าไร แต่กลุ ไม่ตอ้ งเป็ นห่วง
ฉันกับแสนหรอกนะจ๊ะ เพราะเรามีคนในครอบครัวคอยเป็ นห่วง
อยู่แล ้ว ไม่อยากรบกวนกุลน่ะ จะท�ำให ้กุลวุน่ วายเกินไป”
“ไม่เป็ นไรหรอกจ้ะหอม ฉันเป็ นห่วงในฐานะเพือ่ นที่รู้จกั กัน
มานาน”
นรีกุ ล คอแข็ง หน้า หวาน วาจาหวานละมุน แต่ ฟ งั แล ว้
เหม็นเปรี้ยว! ยิง่ เพิม่ ความชิงชังให ้แก่นรีกลุ ขึ้นไปอีก!
“หอม เรารีบไปกันเถอะ ฉันมีประชุมประจ�ำเดือน ปี น้ ีกำ� ไร
เพิม่ ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ ขายของกันแบบท�ำไม่ทนั ท�ำอะไรออกมา
ก็ขายหมด ฉันละกลุ ้ม จนต้องประชุมเพิม่ ผลิตภัณฑ์ เพิม่ ก�ำลัง
การผลิต เพิม่ ทุกอย่างเลย”
“นาถ กุล ฉันกับแสนขอตัวไปท�ำงานก่อนนะจ๊ะ เราสองคนน่ะ
งานยุง่ มาก ขอโทษด้วยนะทีน่ งั่ ดืม่ ด้วยไม่ได้ อุตส่าห์มาเจอกันทัง้ ที”
“ฉันก็เสียดายเหมือนหอม แต่ทำ� ยังไงได้ ฉันกับหอมเรียนจบ
ก็ทำ� งานกันงกๆ ท�ำธุ รกิจของตัวเอง ไม่มเี วลาไปสนใจเรื่องของ
คนอื่น คิดไปแลว้ นาถกับกุลก็ชีวติ ดีกว่าฉันกับหอมเยอะเลยนะ
งานก็ไม่ตอ้ งท�ำ วันๆ อยู่เฉยๆ ไปเรื่อยๆ รอผูช้ ายมาขอแต่งงาน
ไม่ตอ้ งคิดอะไรมาก ชีวติ แบบนี้คงมีความสุขมากเลยเนอะ”
“จ้ะ! สุขมาก”
สิรนิ าถกัดฟันตอบกลับ หอมละมุนกับแสนล ้านคลีย่ ้ มิ ส่งให ้
สิรนิ าถกับนรีกลุ ทีเ่ ริม่ ยิ้มไม่ออก ท�ำได้แค่ฝืนยิ้ม แล ้วก็เดินออกมา
จากคาเฟ่
เมือ่ พ ้นประตูและเข ้าไปในรถบีเอ็มดับเบิลยูสขี าวของแสนล ้าน
ทัง้ สองสาวก็หนั ไปมองหน้ากัน ก่อนจะยกมือขึ้นไปแตะกัน
“เปลีย่ นร้านแล ้วกัน เจอยายสองคนนี้ได้”
หอมละมุนพยักหน้าเห็นด้วย จะมานั่งผ่อนคลาย พูดคุยกับ
10 หวนรักเพื่อนสนิท

เพือ่ นสนิท ดันมาเจอเพือ่ นไม่สนิททีค่ ดิ ร้ายต่อกันเสียได้

“เรือ่ งเซอร์ไพรส์อะไรกัน คิดจะเซอร์ไพรส์ขอตัวเองแต่งงาน

มากกว่า ยังมีหน้ามาอวดใส่เธอกับฉันอีก หมั่นไส ้ชะมัด”
“อย่าโมโหไปเลยแสน”
“ไม่ได้อิจฉาหรอกนะ แค่ หมั่นไสท้ ่าทางและสายตา ตาม
ริษยากันอยู่ได้ ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้หรือยังไง เจอยายสองคนนั่น
เมือ่ ไร อารมณ์เสียทุกที”
แสนลา้ นบ่นถึงสิรินาถกับนรีกุล ไม่ชอบหน้ากัน แต่ กลา้
เรียกเธอกับหอมละมุนเป็ นเพือ่ น ทัง้ ทีเ่ ธอกับเพือ่ นรักไม่ได้ท�ำอะไรให ้
แค่สวยกว่า รวยกว่า ก็ทำ� ให ้คนอืน่ ดีดดิ้นได้แล ้ว
“หายอารมณ์ เ สีย ได้แ ล ว้ ดื่ม กาแฟเย็น หมดไปสองแก้ว
แล ้วนะ”
“ฉันไม่เข ้าใจคนประเภทนี้เลยหอม ไม่ได้ท�ำอะไรให้สกั หน่อย
ก็ทำ� ตัวเป็ นศัตรู ไม่ชอบหน้า”
“ไม่ตอ้ งเข ้าใจน่ะดีแล ้ว ถ ้าเธอเข ้าใจสองคนนัน้ ก็หมายความ
ว่าเธอเป็ นคนประเภทเดียวกันกับสิรนิ าถและนรีกลุ น่ะสิ”
“เออ! จริงด้วย งัน้ ฉันไม่เข ้าใจมันสองคนเหมือนเดิมดีแล ้ว”
ทัง้ สองสาวต้องย้ายสถานที่นั่งพูดคุยมาเป็ นคาเฟ่ แห่งใหม่
ห่างจากที่เดิมพอสมควร ใช้เวลาขับรถถึงสามสิบนาที เพือ่ จะได้
ไม่ตอ้ งบังเอิญเจอสิรนิ าถกับนรีกลุ ซ�ำ้ อีก
“เจอหน้าสองคนนี้ทไี ร อวดแฟนทุกที”
“ก็ไม่มอี ะไรจะอวดนอกจากแฟน ท�ำงานก็ไม่รอด ต้องเกาะ
ทีบ่ ้านกิน เพราะไปท�ำทีไ่ หนก็อวดเก่งใส่คนอืน่ ไปหมด พอท�ำธุรกิจ
ก็เจ๊ง เรือ่ งเดียวทีอ่ วดได้ก็คอื เรือ่ งตกผู ้ชายเป็ นของตัวเองได้ เฮอะ!
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โสดแล ้วไง ใครแคร์”
แสนลา้ นเหยียดริมฝี ปาก หญิงสาวสะบัดเสน้ ผมเล็กน้อย
เธอตัดผมสัน้ ประบ่า เป็ นสาวสมัยใหม่ทม่ี ั่นใจในตัวเอง
ผมสัน้ หน้า หวาน และบุ ค ลิก ปราดเปรี ย ว ในขณะที่
หอมละมุนนัน้ หน้าหวานหยาดเยิ้มเหมือนกับชือ่ สวยหวานทัง้ รูปร่าง
หน้าตา กิรยิ ามารยาท แต่หอมละมุนไม่ใช่คนอ่อนแอ
แสนล า้ นที่ ภ ายนอกมองแล ว้ เข ม้ แข็ ง กว่ า หอมละมุ น
แทจ้ ริงแล ้วกลับเปราะบางกว่า หลายครัง้ ทีแ่ สนล ้านต้องปรับทุกข์
กับหอมละมุน โดยทีเ่ พือ่ นสาวคอยให ้ค�ำปรึกษาและคอยเช็ดน�ำ้ ตา
ให ้เธอ
แสนล ้านมีบคุ ลิกปราดเปรียว ท�ำอะไรรวดเร็ว คงเป็ นเพราะ
เธอโตขึ้นมาในครอบครัวที่มพี ช่ี ายสองคนด้วยกัน ก็คือ สิบร้อย
พีช่ ายคนโต พันหมืน่ พีช่ ายคนรอง
ความมัง่ คัง่ ของตระกูลแสนมัง่ คัง่ เริ่มจากบรรพบุรุษท�ำโรงสี
แล ้วก็เกิดการขยายกิจการมาเรือ่ ยๆ จนถึงรุ่นของ หน่วย แสนมัง่ คัง่
บิดาของแสนล ้าน
หน่วยสะสมทีด่ นิ เอาไว ้เป็ นจ�ำนวนมาก และทีด่ นิ นั่นก็ทำ� ให ้
หน่วยเพิม่ ความมัง่ คัง่ ให ้แก่ตวั เองและครอบครัวจนกลายเป็ นเศรษฐี
สิบร้อย พันหมืน่ แสนล ้าน เกิดมาบิดาก็รำ� ่ รวยแล ้ว เพราะ
ในครอบครัวของแสนล ้านมีพช่ี ายสองคนจึงท�ำให ้เธอต้องแข็งแกร่ง
เวลากินก็ต ้องแย่งกินให้ทนั ของเล่นก็ต ้องแย่งให้ได้ อยากได้
อะไรก็ตอ้ งยื้อแย่งกับพีช่ ายทีช่ อบกลั่นแกล ้งน้องสาวเป็ นชีวติ จิตใจ
ตอนเด็กแสนล ้านยังเข ้าใจว่าพีช่ ายเกลียดเธอ เพิง่ เข ้าใจว่ามันรักเธอ
แกล ้งเพราะรักน้อง ก็ตอนเริ่มโตและรูเ้ รื่องมากขึ้น
“นั่นสิ โสดก็ไม่เห็นเป็ นไรเลย”
“ใช่ อีกอย่าง ฉันกับเธอโสดเพราะมีเป้ าหมายต่างหาก”
12 หวนรักเพื่อนสนิท

แสนล า้ นและหอมละมุน เข า้ อกเข า้ ใจกัน ดี สองสาวเป็ น
เพือ่ นสนิททีม่ อี ะไรหลายอย่างคล ้ายกัน แม ้กระทั่งชะตาชีวติ
“แต่พูดถึงเป้ าหมายของพวกเรา ก็ยงั มองไม่เห็นทางส�ำเร็จ
เลยนะแสน”
“นั่นสิ หรือต้องท�ำมึน จับปล�ำ้ ให้ส้นิ เรื่อง”
แสนล า้ นยกมือ ขึ้น เท า้ คาง หญิง สาวหน้า ตู ม เมื่อ คิด ถึง
เป้ าหมายของเธอกับหอมละมุน ซึ่งยากที่จะบอกได้ว่าจะท�ำตาม
เป้ าหมายส�ำเร็จหรือเปล่า
“เธอลองสิ ถ ้าดีแล ้วบอกด้วย”
“เธอลองไม่ดกี ว่าเหรอหอม เธอดูเป้ าหมายของฉันสิ เกิดมัน
ไม่เต็มใจ ถีบฉันกระเด็นขึ้นมา ฉันอาจกระดูกหักได้เลยนะ ตัวใหญ่
เป็ นยักษ์ ห่าม เถือ่ น ปากก็ไม่ดี ครบสูตรผู ้ชายสายดิบ”
พูดจบ ตามด้วยการถอนหายใจ จะท�ำอย่างไรถึงจะสามารถ
ครอบครองหัวใจเป้ าหมายของเธอได้ แสนล ้านยังมองไม่เห็นหนทาง
“เป้ าหมายของฉันก็น่ากลัวน้อยที่ไหน พูดน้อย เย่อหยิ่ง
ถึงจะหยิ่งกับฉันน้อยกว่าคนอื่น แต่ ก็ยงั หยิ่งอยู่ดี เดาใจก็ยาก
ครบสูตรผู ้ชายสายเย็นชา”
“เฮ้อ! ชีวติ ของสองเรา”
หอมละมุนกับแสนล ้านพูดขึ้นมาพร้อมกัน ทัง้ คู่โน้มตัวเข ้าไป
หากัน หน้าผากชิดชนกัน แล ้วก็ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่
“ไม่เป็ นไรนะแสน ทุกเรื่องมีทางออก”
“เธอก็เหมือนกันหอม ไม่ตอ้ งคิดมาก อะไรที่เป็ นของเรา
สักวันก็ตอ้ งเป็ นของเราอยู่ด”ี
ทัง้ สองสาวจับมือกัน ใหก้ ำ� ลังใจกัน ปี น้ ีก็คงเป็ นอีกปี ทต่ี อ้ ง
โสดแบบไร้วแ่ี ววจะมีคู่ หอมละมุนกับแสนลา้ นเคยเนื้อหอมมาก
ผู ้ชายต่อคิวจีบจนเลือกไม่ไหว แต่นั่นเป็ นช่วงสมัยเรียนเท่านัน้
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เมื่อเรียนจบ ท�ำธุ รกิจ ต่ อให้ทงั้ คู่ สวยหยาดเยิ้มจนท�ำให ้
ผูช้ ายใจเต้นแรง แต่ผูช้ ายก็มกั คิดว่าพวกเธอมีคนรักแล ้ว เพราะ
อายุกไ็ ม่นอ้ ยแล ้วนั่นเอง
กะจะหาคนมาจีบกระตุน้ เป้ าหมายให้รู้สึกตัวเสียหน่ อยว่า
รู้สึกอย่างไรกับพวกเธอกันแน่ ถา้ หากไม่มวี ่แี ววจะคืบหน้าก็คง
ต้องเตรียมล่าถอย เพือ่ มองหาสามีในอนาคตคนใหม่ แต่ก็ยงั หา
ไม่ได้ เพราะผู ้ชายล ้วนคิดว่า สวยขนาดนี้มหี รือจะไม่มคี นรัก!

เป็ นเรื่องบังเอิญ หอมละมุน งามเลิศวิจติ ร และ แสนล ้าน

แสนมั่งคั่ง นอกจากจะเป็ นเพื่อนสนิทที่รู้ใจกัน คบกันมาตัง้ แต่
เรียนระดับอนุ บาล ทัง้ สองครอบครัวยังรู้จกั สนิทสนม นัดเที่ยว
ร่ วมกันหลายครัง้ และทัง้ คู่ ก็ยงั มีอะไรที่เหมือนกันโดยบังเอิญ
อีกหลายอย่าง
เกิดวันเดียวกัน เดือนเดียวกัน ปี เดียวกัน นอกจากนี้มารดา
ของทัง้ สองสาวยังคลอดในโรงพยาบาลเดียวกันอีกด้วย
เพราะเป็ นแบบนี้สนิ ะ โชคชะตาของพวกเธอถึงได้ตกที่นั่ง
ล�ำบากคล ้ายคลึงกันเหลือเกินในเรื่องเกี่ยวกับหัวใจ
สวย รวย แต่โสด!
เรื่องความโสดน่ ะไม่ใช่ ปญ
ั หา เพราะทัง้ สองสาวหมายตา
เลือกผู ้ชายทีพ่ วกเธอต้องการสละความโสดให ้เอาไว ้แล ้ว
จอมพญา เลียม โคลตัน หนุ่มลูกครึ่งไทย-อเมริกนั หนุ่ม
เนื้อหอมปากร้าย แต่กห็ ล่อเหลาอย่างร้ายกาจ ความปากร้ายของเขา
ไม่สามารถท�ำใหส้ าวๆ เกรงกลัวเขาได้ เพราะใบหน้าหล่อเหลา
ชวนฝัน มาดเท่แบบดิบเถือ่ น สะเทือนอารมณ์สาวๆ ใหป้ รารถนา
อยากจับเขาท�ำสามี
14 หวนรักเพื่อนสนิท

‘เราก็อยาก!’
“เซ็งชะมัด”
ความอยากต้อ งถูก เก็ บ ซ่ อ น เพราะจอมพญานัน้ น่ า กลัว
ไม่ใช่นอ้ ย เขาเป็ นคนปากร้าย ห่าม เถื่อน ขืนเธอเสนอตัวไม่ดู
ตาม ้าตาเรือ เขาคงได้จบั เธอโยนออกจากชีวติ แบบไม่เหลียวแล
ลองจินตนาการถึงภาพทีเ่ ธอถูกจอมพญาบริภาษ เพราะกล ้า
ยั่วยวนเขา อยากได้เขาเป็ นผัวแบบเขาไม่เต็มใจ
‘แค่คิดเราก็สยองแล ้ว!’
แสนล ้านทิ้งตัวบนเก้าอี้ หญิงสาวเป็ นเจ้าของแบรนด์เสื้อผา้
ที่มยี อดขายถล่มทลายตัง้ แต่ ปีแรกที่เปิ ดตัว ภายใต้ช่ือแบรนด์
‘ชิกติ า’
ชิ กิ ต าท�ำ เสื้อ ผ า้ ที่เ น้น กลุ่ ม ลู ก ค้า ที่เ ป็ นผู ห้ ญิ ง สายหวาน
มีจำ� หน่ายตัง้ แต่ชดุ ชัน้ ใน ชุดล�ำลอง ไปจนถึงชุดท�ำงาน และรองเท ้า
รวมถึงเครื่องประดับ
ชิกิตาคือแบรนด์ท่เี น้นเปิ ดเผยเสน่ หข์ องผูห้ ญิง แมก้ ระทั่ง
ชุดท�ำงาน ชิกิตาก็ทำ� ใหเ้ ห็นว่า แมจ้ ะหวาน แต่ก็เป็ นความหวาน
ทีป่ ราดเปรียวและมีเสน่หน์ ่าค้นหา
หวานแบบมั่นใจในตัวเอง หวานแบบเซ็กซีน่ ิดๆ หวานแบบ
ลึกลับ
ชิกิต ามีดีไ ซน์ท่ีเ ป็ น ตัว ของตัว เองและชัด เจน นอกจากนี้
เสื้อผา้ ของชิกิตายังมีหลายไซซ์ใหเ้ ลือก ตัง้ แต่ไซซ์เอสจนถึงไซซ์
หกเอ็กซ์แอล ไซซ์ใหญ่สำ� หรับผูห้ ญิงเจ้าเนื้อ หรือถา้ หากต้องการ
ใหญ่กว่านี้กส็ ั่งตัดพิเศษได้
‘ผู ้หญิงอยากสวยต้องได้สวย อยากใส่ตอ้ งได้ใส่’
คอนเซปต์ของชิกติ าชัดเจน ผู ้หญิงทีส่ วมใส่เสื้อผ ้าของชิกติ า
จะมีความมั่นใจในตัวเอง เพราะออกแบบใหผ้ ู ห้ ญิงใส่แลว้ สวย
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ไม่วา่ จะหุ่นแบบไหน
นอกจากนี้ชิกิตายังมีบริการใหค้ ำ� ปรึกษาเรื่องการแต่ งตัว
แต่งหน้า ท�ำผม เพือ่ ค้นหาลุคทีเ่ หมาะสมกับลูกค้า ชิกิตาจึงเป็ น
แบรนด์ท่ีเ ติบ โตอย่ า งรวดเร็ ว ด้ว ยความเอาใจใส่ ดู แ ลลู ก ค้า
ทัง้ ทางกายและทางใจ
แสนล ้านใส่เสื้อผ ้าแบรนด์ของตัวเอง และหอมละมุนเพือ่ นสาว
ของเธอก็ใส่เสื้อผ ้าแบรนด์ชกิ ติ าเป็ นส่วนใหญ่เพือ่ ช่วยเพือ่ นโปรโมต
และเสื้อผ ้าของแสนล ้านก็เข ้ากับบุคลิกของหอมละมุนพอดี นางแบบ
ของแบรนด์ชกิ ติ าจึงเป็ นหอมละมุนนับตัง้ แต่เปิดตัวในคอลเลกชัน่ แรก
“คอลเลกชัน่ วันวาเลนไทน์ขายหมดเกลี้ยง แต่เจ้าของแบรนด์
ดันขายไม่ออก จะดีใจหรือเสียใจดีเนี่ยเรา เรื่องมันเศร้า”
แสนล ้านเหนือ่ ยมากกับการปัน้ แบรนด์ชกิ ติ าขึ้นมา ความภูมใิ จ
ในแบรนด์นนั้ ล ้นเหลือ แต่เธอก็มคี วามฝันของตัวเอง
นอกจากความฝันเรื่องงาน แสนลา้ นก็อยากมีครอบครัว
ทีอ่ บอุ่น เป้ าหมายว่าทีส่ ามีดนั เป็ นจอมพญา ผู ้ชายปากร้ายคนนัน้
เขาเป็ นเพือ่ นสนิท!
จอมพญาอายุมากกว่าเธอหา้ ปี เธอเจอเขาตอนเธออายุยส่ี บิ
ช่วงปิ ดเทอมของปี นั้น แสนล ้านแยกจากหอมละมุนชั่วคราว
เพื่อ นสาวของเธอไปเรีย นคอร์ส ภาษาระยะสัน้ ที่อ เมริก า
ในขณะที่แสนลา้ นรับปากครอบครัวไปเที่ยวภูเก็ต จะเปลีย่ นใจ
ตามหอมละมุนไปอเมริกาก็กลัวคนทีบ่ ้านจะน้อยใจ
แสนลา้ นถึงมีโอกาสได้พบกับจอมพญา ในงานปาร์ต้ ีของ
คนรู้จ กั ที่ช วนกัน ไปร่ ว มงานปาร์ต้ ีเ ป็ น ทอดๆ เพื่อ นของเพื่อ น
ของเพือ่ น และเธอกับเขาก็กลายเป็ นเพือ่ นกัน จากเพือ่ นทีเ่ พิง่ รูจ้ กั
ก็สนิทกันอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็ นเพือ่ นสนิท
“ไม่อยากใหเ้ ป็ นเพือ่ น อยากใหเ้ ป็ นผัว ขืนพูดแบบนี้ อีตา
16 หวนรักเพื่อนสนิท

จอมพญาอาจกระโดดเตะปากเราก็ได้”
หญิงสาวไม่คดิ ว่ามันจะยากขนาดนี้ เธอเคยคิดง่ายๆ ชอบใคร
สักคนก็แค่บอกไป ถ ้าอีกฝ่ ายไม่ชอบก็ตดั ใจ ไม่เห็นยากตรงไหน!
เรื่อ งจริง ไม่ง่า ยแบบที่คิด ยิ่ง อีก ฝ่ ายเป็ น เพื่อ นสนิ ท ก็ ย่ิง
คิดมาก จะบอกก็กลัวเสียเพื่อน ถา้ หากเขามีท่าทางเหมือนมีใจ
ให ้เธอสักนิด คงง่ายกว่านี้
แต่แสนล ้านก็ไม่รอู้ กี นัน่ แหละว่าท่าทางแบบไหนถึงจะเรียกว่า
คนมีใจให้กนั เธอน่ะมีใจให ้เขาแน่นอนอยู่แล ้วล ้านเปอร์เซ็นต์
แต่จอมพญาก็คงเห็นเธอเป็ นเพือ่ นเท่านัน้ แหละ เจอกับตัวเอง
ถึงได้เข ้าใจ พูดยาก ปากหนัก เพราะกลัวเสียเพือ่ น
‘ไม่ได้เป็ นคนรัก เป็ นเพือ่ นก็ยงั ดี’
ความรู้สึก ของแสนล า้ นเป็ น แบบนี้ หญิง สาวถอนหายใจ
ออกมาเฮือกใหญ่ ออฟฟิ ศของเธอว่างเปล่า เพราะพนักงานกลับบ ้าน
กันหมดแล ้ว
“ไม่สนใจกันเลยนะ คนใจด�ำ!”
แสนลา้ นมองโทรศัพท์ เธอส่ งขอ้ ความหาจอมพญา เขา
อ่านแลว้ แต่ไม่ตอบ หญิงสาวก็เลยย่นจมูกใส่เสียเลย เธอส่งไป
ตัง้ แต่ช่วงบ่ายก่อนเข ้าประชุม จนถึงตอนนี้จอมพญาก็ยงั ไม่ตอบ
“นี่มนั วันวาเลนไทน์นะยะ”
แสนล ้านจ้องโทรศัพท์ตาขวาง แล ้วก็ตามด้วยการถอนหายใจ
การตกหลุม รัก ผู ช้ ายที่ช่ือ จอมพญา ท�ำ ให เ้ ธอกลายเป็ น คนบ า้
ในบางช่วงเวลา
“วาเลนไทน์ อีตาจอมพญาก็คงไปสวีตกับสาวๆ จะมาสนใจ
อะไรกับเพือ่ นสนิทแบบเรา อีตานั่นยิง่ ส�ำส่อนอยู่ดว้ ย”
จอมพญาเป็ นคนดุปากร้าย แต่ก็เนื้อหอมมาก ปากแบบนัน้
แต่สาวๆ ตามจีบกันแถวยาวเป็ นหางว่าว ตัง้ แต่รจู้ กั กันมา จอมพญา
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เปลี่ยนแฟนบ่อยมาก บางเดือนเธอเจอเขาสามครัง้ ก็เจอผู ห้ ญิง
หน้าใหม่สามคน!
“กว่าจะถึงคิวเรา มันจะสึกหรอขนาดไหนเนี่ย”
แสนล า้ นคิด ถึง ปริม าณและการใช้ง าน หญิง สาวหน้า มุ่ย
ใจจริงก็อยากจะแอบตัดทิ้งให้ส้ ินเรื่อง เอาใหเ้ หลือแต่ ตอจะได้
เลิกเจ้าชู ้ แต่ เธอยังไม่ได้ลอง ขืนแอบตัดทิ้งไป ก็อดรู้กนั พอดี
ว่าท�ำไมผู ้หญิงถึงได้ตดิ ใจจอมพญากันนัก
“สติแตกไปแล ้วสิเรา”
หญิงสาวบ่นกับตัวเอง เธอยังอยู่ในร้านชิกิตา ซึ่งเป็ นตึก
ขนาดใหญ่สามชัน้ ตึกแห่งนี้เพิง่ เปิ ดใช้งานได้หนึ่งปี หลังจากชิกติ า
ประสบความส�ำเร็จติดต่อกัน
ชัน้ ล่างเป็ นช็อปของชิกิตา ชัน้ สองและชัน้ สามเป็ นออฟฟิ ศ
ส�ำหรับท�ำงาน หอ้ งท�ำงานแสนลา้ นอยู่บนชัน้ สาม เป็ นคนเดียว
ทีม่ หี ้องท�ำงานอยู่บนชัน้ สาม เพราะเธอต้องการความสงบ
บนชัน้ สามจะมีห ้องเก็บของ รวมถึงห ้องทีเ่ ก็บคอลเลกชัน่ ใหม่
และงานที่ตอ้ งเป็ นความลับ รวมถึงมีหอ้ งประชุมใหญ่อยู่บนชัน้ นี้
ด้วย
คนออกแบบเสื้อผา้ ของแบรนด์ชิกิตามีคนเดียวคือเจ้าของ
แบรนด์ ในขณะทีค่ นอืน่ คือทีมงานทีต่ อ้ งท�ำงานต่อจากแสนล ้าน
ถึงประสบความส�ำเร็จในด้านยอดขาย แต่แสนล ้านก็ทราบว่า
ชิกิตาเพิง่ เริ่มต้นเท่านัน้ และต้องค่อยๆ ก้าวต่อไปเพือ่ ใหแ้ บรนด์
แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ
“กลับบ ้านสิ รออะไร”
แสนล ้านถอนหายใจ หญิงสาวพักอยูท่ ค่ี อนโดฯ หรู หลังจาก
เธอเรียนจบ สิบร้อยกับพันหมื่นต้องออกเงินคนละครึ่ง เพื่อให ้
ของขวัญเธอ
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ด้ว ยความรัก พี่ช ายมากสุ ด ใจขาดดิ้น แสนล า้ นเลือ กซื้อ
คอนโดฯ หรู ร าคาสี่สิบ ล า้ นเป็ น ของขวัญ สิบ ร้อ ยกับ พัน หมื่น
ควักเงินไปบ่นไป แต่กย็ อมเพือ่ น้องสาวคนเล็ก

“เฮ้ย! ตาฝาดหรือเปล่าเนี่ย”

แสนล า้ นขับ รถเข า้ ไปจอดในช่ อ งจอดของเธอ แสนล า้ น
มีพ้ นื ที่จอดรถของตัวเองสามคัน คอนโดฯ หรู แห่งนี้จะแบ่งชัน้
จอดรถ และมีช่องจอดของตัวเอง ไม่ปะปนกัน
ทีจ่ อดรถของแสนล ้านจะถูกใช้ประจ�ำเพียงแค่หนึ่งช่องเท่านัน้
แต่ตอนนี้ช่องจอดของเธอมีอยู่หนึ่งช่องทีถ่ กู ใช้งาน
รถกระบะสี่ป ระตู ย กสู ง ฝุ่ นท่ ว มรถเหมือ นไม่ ไ ด้ล า้ งมา
สักสามเดือนจอดอยู่ หญิงสาวรีบก้าวลงจากรถบีเอ็มดับเบิลยูสขี าว
คันหรู แล ้วก็เดินตรงไปยังลิฟต์ทนั ที
รถสภาพทุเรศแบบนี้จะเป็ นคนอืน่ ไปไม่ได้ เธอกดลิฟต์ยำ�้ ๆ
ทัง้ ทีไ่ ม่จำ� เป็ นต้องย�ำ้ เมือ่ ก้าวเข ้าไปในลิฟต์ก็แตะการ์ดและกดชัน้
ของตัวเอง
แสนลา้ นรีบเดินจนขาแทบจะพันกันตรงไปยังหอ้ งพักของ
ตัวเอง หญิงสาวแตะคียก์ าร์ด กดรหัสแล ้วก็เปิ ดประตูเข ้าไปในห ้อง
“ท�ำอะไรอยู่ ฮะ!”
‘เป็ นเขาจริงๆ ด้วย เราไม่ได้ตาฝาด!’
เห็นรถเขาจอดอยู่แบบนัน้ แสนล ้านก็ยงั ใจเต้นตุม๊ ๆ ต่อมๆ
ไม่แน่ใจ จนเปิ ดประตูเข ้ามาแล ้วได้ยนิ เสียงเขาตะคอกใส่นั่นแหละ
ถึงได้แน่ใจแล ้วว่าเขามาหาเธอจริงๆ
หญิงสาวดันประตูเข ้าหากัน แล ้วก็มองหน้าคนทีน่ ั่งกอดอก
หน้าตูมอยู่บนโซฟา หญิงสาวถอดรองเทา้ เปลีย่ นสวมสลิปเปอร์
กัณฑ์กนิษฐ์ 19

แล ้วก็เดินเข ้าไปช้าๆ
อยากกระโดดเข ้าไปกอดใจแทบขาด แต่ตอ้ งหา้ มใจ ขืนเธอ
ท�ำแบบนัน้ ก็เสีย่ งทีจ่ ะถูกเขาผลักกระเด็นก็เป็ นได้
“หน้าตูมเชียว ใครท�ำอะไรไม่ถกู ใจหรือไง”
จอมพญาขมวดคิ้วใส่เธอ ชายหนุ่ มหลับตาลง บ่งบอกว่า
เจ้าตัวก�ำลังระงับอารมณ์ เจอคนขี้โมโห แสนล ้านจะท�ำให้ตวั เอง
โมโหกว่า แต่สำ� หรับจอมพญา เธอให้สทิ ธิพเิ ศษ
เขาเป็ นคนขี้โมโห เจ้าอารมณ์ เมือ่ เขาโมโห เธอจะท�ำเป็ น
ไม่รูไ้ ม่ช้ ี กวนประสาทเขาบา้ ง แต่ เธอใจกวา้ งและใจเย็นกับเขา
ได้เสมอ
“แล ้วใครทีส่ ่งข ้อความบอกฉันว่าให ้เอาดอกไม ้มาให ้”
“ฉันส่งไปตัง้ แต่ตอนบ่าย ไม่เห็นจะตอบ”
“แสนล ้าน เธอนึกว่าฉันอยูก่ รุงเทพฯ หรือไง ฉันอยูภ่ เู ก็ตโว ้ย!”
“อยู่ภเู ก็ตแล ้วยังไง”
“เธอจะส่งขอ้ ความให้ฉนั เอาดอกไมม้ าใหเ้ ธอท�ำซากอะไร
ก็ซ้อื เองสิวะ”
“พูดไม่เพราะ เดีย๋ วตบปากเข ้าให้”
“มีปญ
ั หาวันวาเลนไทน์ทกุ ที เป็ นโรคขาดความอบอุ่นหรือไง”
“จะพู ด แบบนัน้ ก็ เ รื่อ งของนาย แล ว้ ดอกกุห ลาบของฉัน
อยู่ทไ่ี หน”
แสนลา้ นไม่สนใจโทสะของจอมพญาหรอก ถึงเขาจะบ่น
แต่ก็ยงั อุตส่าห์บนิ จากภูเก็ตมาหาเธอ มาแบบไม่สบอารมณ์สุดๆ
ด้วยสิ
“อยู่ในตูเ้ ย็น”
“นายเอาดอกไม้ใส่ตูเ้ ย็นเหรอ”
“เออ เดีย๋ วมันเหีย่ ว”
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แสนล ้านหมุนตัวเดินไปยังมุมหอ้ งครัว หญิงสาวเปิ ดตูเ้ ย็น
แล ้วก็เห็นดอกกุหลาบหนึ่งดอกนอนนิ่งอยู่ในนัน้
ตัง้ หนึ่งดอก!
“ดอกเดียวเนี่ยนะ”
“อย่าเรื่องมาก ดอกเดียวก็ดอกกุหลาบหรือเปล่าล่ะ”
“ให ้ดอกเดียวทุกปี งกชะมัด”
“ค่าดอกไม้มนั ไปกับค่าตัว๋ เครื่องบินหมดแล ้ว เหลือซื้อให ้แค่
ดอกเดียวนั่นแหละ วุน่ วายไม่เข ้าเรื่อง”
“ก็ได้ เห็นแก่ทน่ี ายอุตส่าห์มา ขอบใจนะเลียม”
“น้อยๆ หน่อย ฉันอายุมากกว่าเธอ พูดให ้เพราะๆ สู ้คุณหอม
ก็ไม่ได้ ทัง้ สวยทัง้ พูดเพราะ”
“นายคิดจะจีบเพือ่ นฉันหรือไง แบบนายน่ะไม่เหมาะกับหอม
หรอก นายมันมหาโจร เพือ่ นฉันน่ะนางฟ้ านางสวรรค์”
“ปากแบบนี้มนั น่าปล่อยให้นั่งหงอยอยู่คนเดียว”
แสนลา้ นได้ยนิ เขาบ่น เธอสร้างเรื่องเอาไว ้ เคยบอกเขาว่า
เธอเคยถูกทิ้งในวัน วาเลนไทน์ เธอจึงเศร้าและเหงาเป็ นพิเศษ
ในวันนี้ จอมพญาเปรยว่าไร้สาระ แต่ทกุ ปี เขาก็จะมาหาเธอพร้อมกับ
ดอกกุหลาบหนึ่งดอกถ ้าหากเธอต้องการเขา
“ค้างไหม”
“ค้างสิ เธอจะให้ฉนั บินกลับภูเก็ตแบบกระหังหรือไง”
“ถามใหแ้ น่ ใจ จะท�ำห่ อหมกให้กิน นายชอบกินห่ อหมก
ปลาหมึกนี่ ฉันซื้อของเอาไว ้ กินไหม”
“กินสิ ข ้าวผัดปูดว้ ยนะ”
“ได้ ท�ำให้ทงั้ สองอย่างเลย”
แสนล ้านเรียนท�ำห่อหมกกับหอมละมุนแทบตาย กว่าจะได้
รสชาติทถ่ี กู ปากจอมพญา เป็ นเรื่องทีห่ ญิงสาวตัง้ ใจท�ำเพือ่ เขา และ
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เพือ่ ดึงความสนใจจากเขา อย่างน้อยเธอก็ทำ� อาหารถูกปากเขา
เมือ่ ได้ยนิ ว่าจะได้รบั ประทานอาหารทีช่ อบ จอมพญาก็อารมณ์
เย็นลง มีสหี น้าดีข้ นึ เขาหันไปเปิ ดทีวนี ั่งดู รอไปพลางระหว่างที่
แสนล า้ นท�ำ อาหารมื้อ เย็น ส�ำ หรับ ทัง้ คู่ หญิง สาวมองเขาแล ว้ ก็
แอบจูบดอกกุหลาบที่เขาใหเ้ ธอ เหมือนเธอกับเขาเป็ นคนรักกัน
และเดตกัน ใช้เวลาด้วยกันในวันวาเลนไทน์อย่างไรอย่างนัน้

22 หวนรักเพื่อนสนิท

1

เพื่อนสนิท

“หิวข ้าว!”

จอมพญาคือจอมโวยวาย เขามาจากภูเก็ต ก็โทรศัพท์เรียก
แสนล ้านกะทันหันให ้กลับมาทีค่ อนโดฯ เธอกระวีกระวาดรีบกลับมา
แล ้วก็พบว่ามีอตี ายักษ์ตวั โตนัง่ ตระหง่านอยู่บนโซฟา ลูบท ้องแล ้วก็
แหกปากบอกเธอว่าหิวข ้าวเหมือนเป็ นลูกเธออย่างไรอย่างนัน้ !
“นายโตแล ้วนะ”
แสนล า้ นเท า้ เอว จ้อ งหน้า จอมพญา ภายนอกท�ำ เป็ น
ขุน่ เคือง แต่ในใจแสนดีใจทีไ่ ด้เจอหน้าเขา และจะได้ท�ำอาหารให ้เขา
รับประทาน แต่แสดงออกมากไม่ได้ เดีย๋ วจอมพญาจะสะกิดใจว่า
เธอแอบคิดอะไรกับเขาหรือเปล่า
จอมพญาเป็ นคนขี้หงุดหงิด โวยวาย เจ้าอารมณ์ แสนล ้าน
ไม่กลา้ บอกความรู้สึกก็เพราะจอมพญาเป็ นคนแบบนี้นั่นแหละ
ถา้ หากหมอนี่คิดอะไรกับเธอบา้ ง เขาก็ตอ้ งปฏิบตั ิต่อเธออย่ าง
อ่อนโยนบ ้างสิ ไอศูรย์ทว่ี า่ ดูยากนักหนา เพราะนิ่งเฉยติดจะเย็นชา
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แต่เขาก็ยงั ปฏิบตั ติ ่อหอมละมุนอย่างเป็ นสุภาพบุรุษ
ไอศูรย์เป็ นสุภาพบุรุษแบบนัน้ หอมละมุนยังไม่กล ้าบอกรัก
เมื่อ เทีย บกัน แล ว้ แสนล า้ นก็ เ ลยยิ่ง ไม่ก ล า้ หญิง สาวเม ม้ ปาก
เข ้าหากัน ทีต่ อ้ งท�ำแบบนี้กเ็ พือ่ ไม่ให ้หลุดปากยิ้มออกมา จอมพญา
ไม่รูห้ รอกว่าเธอดีใจแค่ไหนทีไ่ ด้เจอหน้าเขา
“แล ้วยังไง”
“ไม่รจู้ กั หาข ้าวกินเองหรือไง ฉันท�ำงานอยู่นะ”
“เธอไปภูเก็ต เธอเรียกใช้งานฉันเป็ นนายทาสเลย เพราะฉะนัน้
ฉันมากรุงเทพฯ เธอก็ตอ้ งดูแลฉันเป็ นนางทาสของฉัน”
“เอาคืนหรือไง”
“ทีใครทีมนั สิ”
“เจ้าคิดเจ้าแค้นชะมัด ผู ้ชายอะไร”
“ผู ้ชายหน้าตาดี หญิงเยอะ เนื้อหอมมาก”
“ส�ำส่อนน่ะสิไม่วา่ ตรวจเลือดตรวจโรคบ ้างนะ ท�ำตัวเหมือน
พวกบ ้ากาม ขาดผู ้หญิงไม่ได้”
“เธอรู้ได้ยงั ไง”
“นายประกาศออกจะบ่อยนะว่าผู ้หญิงตรึม เมือ่ กี้กพ็ ดู เอง”
แสนล ้านอยากผสมยาถ่ายใหจ้ อมพญารับประทานเหลือเกิน
เวลาเขาพู ด ถึง ผู ห้ ญิง คนอื่น ชายหนุ่ ม พู ด ด้ว ยความล�ำ พองใจ
เขาไม่รูห้ รอกว่ามีคนทีห่ วั ใจแฟบเพราะเขา
“หิวข ้าว!”
“อีตาบ ้า!”
จอมพญาตะคอกมา แสนล ้านตะคอกกลับ ชายหนุ่มลุกขึ้นยืน
แสนล ้านก็ถอยหนีไม่ทนั ชายหนุ่มคว ้าเอาเธอไว ้ รัดร่างเธอเข ้าไปชิด
‘เขากอดเรา!’
ปากของแสนล ้านอยากจะคลีย่ ้ มิ ด้วยความยินดี เธอเหมือน
24 หวนรักเพื่อนสนิท

คนโรคจิตชอบความรุนแรง หลงรักคนซาดิสต์ เพราะเมือ่ จอมพญา
ใกล้ชิดแบบนี้ แสนลา้ นก็ดีใจเหลือเกิน แต่ ปากสวยก็ตอ้ งเมม้
เข ้าหากัน เพือ่ ไม่ให ้เขาได้ใจ
“เม ้มปากท�ำไม”
เขาบีบปากเธอ เพราะคิดว่าเธอเม ้มปากใส่เขาด้วยความไม่พอใจ
แสนล ้านจ้องหน้าเขา อยู่ใกล ้จอมพญาเหนื่อยทัง้ กายเหนื่อยทัง้ ใจ
แต่เธอก็มคี วามสุขมาก
ความเหนื่อยเกิดขึ้นจากการที่หญิงสาวต้องพยายามปกปิ ด
ความรูส้ กึ ของตัวเอง ชายหนุ่มไม่รูห้ รอกว่า ขนาดเขาตะคอกใส่เธอ
แสนล ้านยังอยากยิ้มด้วยความดีใจทีไ่ ด้ยนิ เสียงตะคอกจากเขา
“อ่อยอั๋นอ๊ะ!”
แสนลา้ นพูดไม่ชดั เพราะถูกบีบปากเอาไว ้ จอมพญามอง
ปากสีชมพูทห่ี อ่ เข ้าหากัน เพราะเขาบีบแก้มเธอ ชายหนุ่มคุกคามเธอ
ได้อย่างง่ายดาย
เทียบกันแล ้วแสนล ้านตัวเล็กนิดเดียว ในขณะทีเ่ ขาตัวใหญ่
เหมือนยักษ์ไม่มผี ดิ กล ้ามแน่นทัง้ ตัว เนื้อตัวแข็งกระด้างเหมือนหิน
มือ แข็ง เหมือ นคีม เขาแตะต้อ งแสนล า้ นแต่ ล ะครัง้ จอมพญา
ไม่เบามือเลย แต่หญิงสาวก็ชอบให ้เขาจับ
เธอต้อ งกระตุน้ ให เ้ ขารัด เธอแน่ น ขึ้น ด้ว ยการยกขาขึ้น
พยายามจะถีบเขา แล ้วก็ได้ผล จอมพญายกตัวหญิงสาวลอยขึ้น
จากพื้นทันที ชายหนุ่ มปล่อยมือจากแก้มเธอ เพือ่ ช้อนมือเขา้ กับ
บัน้ ท ้ายของหญิงสาว ยกตัวเธอขึ้นมาเกาะอยู่บนตัวเขา
“อีตาบ ้าเลียม! ฉันจะตก!”
“ผอมแห ้งแรงน้อยเหมือนมีแต่กระดูกฉันไม่ทำ� ตกหรอกน่า”
ชายหนุ่ มอุม้ เธอท่านัน้ เดินไปยังหอ้ งครัว แสนลา้ นวางมือ
ลงบนบ่ากว ้าง แกล ้งทุบไปสองทีเพือ่ ความสมจริงในการแสดงออก
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แบบไม่เต็มใจ ส่วนในใจของเธอน่ ะเหรอ หญิงสาวอยากใหเ้ ขา
อุม้ เธอนานๆ กอดเธอนานๆ ใกล้ชดิ กับเธออีกให ้นานทีส่ ุด
“จะพาฉันไปไหน”
“ไปท�ำกับข ้าว ฉันหิว ถ ้าฉันไม่ได้กนิ ข ้าวภายในสามสิบนาที
ฉันจะอาละวาด”
“ขูเ่ ก่ง ดุเก่ง เป็ นหมาหรือไง”
“ถ ้าฉันเป็ นหมา เธอก็เป็ นหมา เราคือหมาตัวผูก้ บั หมาตัวเมีย
ดีไหม”
“ดีกบั ผีน่ะสิ!”
แสนลา้ นมองค้อนชายหนุ่ ม เถียงกับจอมพญา แสนลา้ น
ไม่เคยชนะ มีแต่แพ้กับแพ้ นอกจากแพ ้ทางแรงกาย ก็ยงั แพ้ใจเขา
อีกต่างหาก
“ไม่ดกี อ็ ย่าเปรียบคนอืน่ เป็ นหมาสิยายเซ่อ”
แสนล ้านถลึงตาใส่เขา จอมพญาวางเธอให้นงั่ ลงบนเคาน์เตอร์
เตรียมอาหาร สองแขนเขาวางคร่อมทับเรือนกายของเธอ แลว้ ก็
เบียดร่างสูงใหญ่เข ้าไประหว่างขาเรียวสวย
“ตัวใหญ่เป็ นยักษ์ เบียดมาท�ำไมเนี่ย”
แสนล ้านทุบอกเขา แล ้วก็สะบัดมือเร่าๆ ต้องท�ำเป็ นดุด่าเขา
ทัง้ ทีใ่ จจริงอยากจะเหนี่ยวคอเขา รัง้ ร่างหนาให ้มาใกล ้มากกว่านี้
“ตัวทัง้ ใหญ่ทงั้ แข็ง”
“ตรงไหนบ ้างทีแ่ ข็ง”
จอมพญาก้มหน้าลงไปหา แสนลา้ นยกมือขึ้นหยิกแก้มเขา
จับยืดออกจากกัน ชายหนุ่มสะบัดหน้าหนีมอื นุ่ม
“ทะลึง่ !”
“เธอคิดลึกอะไรล่ะถึงมาโวยวายว่าฉันทะลึง่ ”
“นายพูดให้คดิ ไม่ใช่หรือไง”
26 หวนรักเพื่อนสนิท

“เธอคิดลึกจริงสินะ”
แสนลา้ นแยกเขี้ยวใส่เขา จอมพญาคงไม่เคยเห็นเธอเป็ น
ผู ้หญิงหรอก ชวนคุยแต่ละเรื่อง มีแต่เรื่องดีๆ ทัง้ นัน้
“ฉันเป็ นผู ้หญิงนะ ชวนคุยเรื่องอะไรเนี่ย”
เธอฟาดมือลงบนต้นแขนของเขา จอมพญาไม่สะเทือน แรง
เท่ามด ท�ำเขาเจ็บไม่ได้หรอก หญิงสาวมองเขาแล ้วก็ถอนหายใจ
“ถอนหายใจใส่หน้าฉันท�ำไม”
“ถอยไป จะท�ำอะไรให้กนิ หิวไม่ใช่หรือไง”
“อารมณ์ดหี รือยัง”
“เกี่ยวอะไรกับอารมณ์”
“ขืนเธออารมณ์ไม่ดี ใส่ยาพิษลงในข ้าวให้ฉนั กินท�ำยังไง”
“จัดงานศพสิ”
“ถ ้าฉันเป็ นผี ฉันจะมาเอาเธอไปอยู่ดว้ ย”
“ไม่ตอ้ งมาย่ะ จะกินข ้าวหรือไม่กนิ ”
“กินสิ”
“อุม้ ฉันลงไปด้วย เดีย๋ วต่อยหน้าเขียว”
แสนล ้านทิ้งท ้ายเหมือนไม่พอใจ จอมพญาจับเอวเธอ ยกลงมา
จากเคาน์เตอร์เตรียมอาหาร วางหญิงสาวลงบนพื้น แล ้วก็เดินไป
ทิ้งตัวนอนลงบนโซฟา เขานอนรออาหาร ในขณะทีแ่ สนล ้านก็ตอ้ ง
รีบจัดการเตรียมอาหารให ้คนเอาแต่ใจ

“ดิ๊กๆ มากินข ้าวเร็ว”

แสนลา้ นใช้ล้ นิ ดันเพดานปาก ท�ำเสียงเหมือนก�ำลังเลี้ยง
เจ้าตูบแสนรู ้ เพือ่ เรียกจอมพญามารับประทานอาหาร
“เธอเรียกใคร”
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จอมพญาหันหน้ามาจากจอทีวี อาการหน้างอของเขาท�ำให ้
เธอคิดถึงเจ้าตู บยามที่มนั หู ตงั้ แลว้ ก็รู้สึกขบขันจนต้องหัวเราะ
ออกมา
“หัวเราะใคร”
“เรื่องของฉัน ฉันจะหัวเราะแล ้วใครจะท�ำไม”
“เธอหัวเราะฉันใช่ไหม”
“ไม่รไู้ ม่ช้ ”ี
“งัน้ อีกหนึ่งค�ำถาม ดิก๊ ๆ เนี่ย เธอเรียกหมาใช่ไหม”
“เออ ฉันเรียกหมา”
จอมพญามองคนทีล่ อยหน้าลอยตาตอบเขา เรียกเขาแบบนัน้
ยังไม่พอ ยังกลา้ มาหัวเราะข�ำเขาอีกแน่ ะ ชายหนุ่ มลุกพรวดขึ้น
เขาดันแขนกับขอบพนักพิงของโซฟา ยกตัวลอยขา้ มโซฟาอย่าง
ง่ายดาย แสนล ้านตกใจ คิดจะวิง่ หนีกไ็ ปไม่ทนั แล ้ว
“อีตาบ ้าเลียม!”
หญิงสาวท�ำได้แค่หนั หลัง ชายหนุ่ มก็เขา้ ถึงตัว เขารัดแขน
กับเอวเธอ แล ้วก็ยกตัวหญิงสาวลอยขึ้นจากพื้น แสนล ้านสะบัดขา
ดิ้นเร่าๆ แต่กไ็ ปไหนไม่ได้
“คนเนรคุณ! ฉันท�ำกับข ้าวให ้นายกินนะ”
“บุญคุณส่วนบุญคุณ โทษก็ส่วนโทษ”
“โทษบ ้าอะไรฮะ!”
“เธอเรียกฉันดิก๊ ๆ เป็ นหมาเลย แล ้วก็ยงั หัวเราะฉันด้วย”
“ใส่รา้ ย ไหนหลักฐาน”
“จับแก้ผ ้าท�ำโทษดีไหม”
แสนล ้านตาโต เขาจะจับเธอแก้ผา้ อยากจะบอกใหเ้ ขารู้ว่า
แก้อย่างเดียวเธอจะโกรธนะ ต้องท�ำอย่างอืน่ ด้วย เธอถึงจะไม่โกรธ
“ไม่ดยี ่ะ! ฉันขอโทษก็ได้”
28 หวนรักเพื่อนสนิท

“ไม่ยกโทษให้”
“ว ้าย! อีตาเลียม! อีตาบ ้า!”
“นี่แน่ะ ปากจัดดีนกั ”
จอมพญายกตัวเธอขึ้นกลางอากาศ เขาแข็งแรงมาก ขนาด
จับร่ างของแสนลา้ นพลิกหันกลับมา แลว้ ก็จบั เอวเธอทัง้ สองขา้ ง
ชูแขนขึ้นสูง
“เลียม ฉันกลัวตก!”
“นี่คอื การท�ำโทษ”
“ไอ้คนบ ้าพลัง”
“หน้าตาก็ดี ปากเนี่ยเหมือนเห่าได้”
“เห่ากับผีน่ะสิ! ฉันไม่ใช่หมา”
“เธอบอกว่าฉันเป็ นหมา เราคุยกันรู เ้ รื่อง ก็แสดงว่าเราน่ ะ
ต่างคนต่างหมา พ่อหมา แม่หมา แล ้วก็ผสมพันธุม์ ลี ูกหมา ดีไหม”
“ไอ้บ ้า ผสมพันธุอ์ ะไร ปล่อยฉันลงนะ!”
“ไม่ปล่อยโว ้ย”
นอกจากไม่ปล่อย จอมพญายังยกเธอขึ้นลงเหมือนเขาก�ำลัง
ออกก�ำลังกายยกเวต แสนล ้านเกร็งไปทัง้ ตัวเพราะกลัวเขาท�ำเธอ
ร่วงกระแทกพื้น
“ไม่เอาแล ้ว ฉันกลัว!”
“พูดกับฉันดีๆ”
“พูดว่าอะไรเล่า กรีด๊ !”
แสนลา้ นหวีดร้อง เมือ่ ชายหนุ่ มท�ำท่าจะโยนเธอ หญิงสาว
ดิ้นสุดตัว แต่ก็ทำ� อะไรเขาไม่ได้ จอมพญามองคนทีด่ ้ นิ จนเหนื่อย
แล ้วเลิกคิ้ว
“พีเ่ ลียมขา”
“ผีบ ้าเลียมน่ะสิ”
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“พีเ่ ลียมขา เรียกดีๆ”
“พีเ่ ลียมขา”
จะเอากี่ขา หวานกว่านี้กย็ งั ได้ ถ ้าหากเขายอมเปลีย่ นสถานะ
ใหเ้ ธอ จากเพือ่ นสนิทเป็ นคนรักของเขา หรือจะเป็ นเมียเขาไปเลย
แสนล ้านก็ยนิ ดี
“ไม่เรียกไม่ปล่อยนะ”
“ไหนบอกหิวข ้าวไง”
“ฉันรอได้”
แสนล ้านแยกเขี้ยวใส่เขา ขอให้ได้แกล ้งเธอเถอะ จอมพญา
อดทนได้ทุกเรื่องนั่นแหละ หญิงสาวหน้ามุ่ย แลว้ ก็ถอนหายใจ
ออกมา
“ก็ได้ พีเ่ ลียมขา พอใจหรือยัง”
“พีเ่ ลียมขา ปล่อยดิก๊ ดิก๊ น้อยลงได้แล ้วค่ะ”
“ไอ้บ ้า! ฉันไม่ใช่หมานะ”
“เร็วเข ้า อุตส่าห์ให ้เป็ นดิก๊ ดิก๊ น้อยแล ้วนะ”
“งัน้ นายก็เป็ นดิก๊ ดิก๊ ใหญ่น่ะสิ”
“ฉันนะใหญ่อยู่แล ้ว ใหญ่ทงั้ ตัว”
“ทะลึง่ !”
“ขี้บน่ จริง เดีย๋ วเจอดุก๊ ดุก๊ ”
“อะไรของนาย”
“ดุก๊ ดุก๊ ตัวใหญ่เบิ้มใต้กางเกงของฉันไง”
รอยยิ้มตรงมุมปากของจอมพญาท�ำใหแ้ สนลา้ นเลือกที่จะ
ถลึงตาใส่เขาแทน ดูอตี าบ ้านี่เถอะ คงไม่เคยเห็นเธอเป็ นผู ้หญิงจริงๆ
นั่นแหละ
“ไอ้ดุก๊ ดุก๊ อันเท่าไม้จ้ มิ ฟันสุดส�ำส่อนน่ะเหรอ”
“อย่าดู ถูกกันน้า ดุก๊ ดุก๊ เกือบเท่าแขนเธอเลยนะ และต้อง
30 หวนรักเพื่อนสนิท

เรียกว่าดุก๊ ดุก๊ เนื้อหอมต่างหาก”
“เลิกชวนฉันพูดเรื่องทุเรศเสียที นายนี่มนั ทะลึง่ ชะมัด ในหัว
มีแต่เรื่องลามกหรือไง”
เขาพูดใหเ้ ธอคิดมาก ยิ่งคิดก็ย่งิ เกิดอาการครั่นเนื้อครั่นตัว
จอมพญาไม่รูห้ รอกว่า เขาท�ำให ้เธออยากปลุกปล�ำ้ เขาให้ส้นิ เรื่อง
“ดิก๊ ดิก๊ น้อยพูดกับพีเ่ ลียมขาดีๆ สิ”
“พีเ่ ลียมขา กรุณาปล่อยดิก๊ ดิก๊ น้อยลงด้วยค่ะ”
“ก็แค่น้ ี”
จอมพญาวางเธอลงบนพื้น หญิงสาวมองค้อนเขา แลว้ ก็
จัดเสื้อผา้ ของตัวเองเล็กน้อย ถา้ รู ว้ ่าเขาจะมา เธอจะใส่ชุดให้โป๊
กว่าชุดปกติ ดูส!ิ มาไม่บอกไม่กล่าวเลยเตรียมตัวไม่ทนั เลย
“รอให้ถงึ ทีฉนั ก่อนเถอะ”
“อาฆาตแค้นอะไรจ๊ะดิก๊ ดิก๊ น้อย”
จอมพญาพาดล�ำแขนโอบบ่าเธอ แสนลา้ นหันไปมองเขา
ต้องใช้แรงใจอย่างมากในการท�ำตาดุใส่เขา แล ้วก็จกิ นิ้วลงบนหลังมือ
ของชายหนุ่ม
“แขนหนักเหมือนหิน”
“หิวข ้าว”
“ก็ไปกินสิ ท�ำให ้แล ้ว”
“ไปด้วยกัน”
แสนล ้านต้องเดินไปกับจอมพญา โดยมีแขนเขาพาดบ่าอยู่
แบบนัน้ บนโต๊ะรับประทานอาหารมีผดั เผ็ดเนื้อ แล ้วก็ตม้ ย�ำน�ำ้ ข ้น
จอมพญาชอบรับประทานอาหารรสจัด และอาหารง่ายๆ ไม่ตอ้ ง
หรูหรา อาหารฝรัง่ เขาไม่ชอบ บ่นว่าจืด ไม่ถกู ปาก จะยอมรับประทาน
ก็ต่อเมือ่ ต้องไปต่างประเทศเท่านัน้ แต่ถ ้าเป็ นอาหารประเภทห่อหมก
น�ำ้ พริก ผักต้ม หรือผัดเผ็ดเขาจะชอบมาก ข ้าวสวยหรือข ้าวเหนียว
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จอมพญาก็รบั ประทานได้หมดไม่เกี่ยง แต่ทไ่ี ม่ค่อยชอบคือขนมปัง
“นัง่ ลง จะรินน�ำ้ ให ้ ยังไม่ได้เตรียมน�ำ้ เลย” แสนล ้านออกค�ำสัง่
คราวนี้จอมพญานั่งลงแต่โดยดี ข ้าวหอมมะลิรอ้ นๆ ส่งกลิน่ หอม
ท�ำใหเ้ ขาน�ำ้ ลายสอ ชายหนุ่ มนั่งลงอย่างว่าง่าย รอแสนล ้านรินน�ำ้
ใส่แก้ว แล ้วก็ยกมาวางบนโต๊ะ
“อยากกินห่อหมกปลาช่อน”
“พรุ่งนี้จะท�ำให้กนิ ”
“ห่อหมกปลาหมึกเผ็ดๆ ด้วย”
“เรื่องมากชะมัด พรุ่งนี้จะท�ำให้กนิ สองอย่างเลย”
“ใส่ผกั เยอะๆ นะ”
พอเธอตามใจ จอมพญาก็เ อีย งศี ร ษะไปวางบนแขนของ
คนที่ยืนอยู่ขา้ งเก้าอี้ตวั ที่เขานั่งอยู่ แสนลา้ นรักเขา เขาอ้อนนิด
อ้อนหน่อย หญิงสาวก็ใจอ่อนยวบแล ้ว
“ข ้าวเหนียวด้วยไหม”
“ก็ดสี ิ ห่อหมกกินกับข ้าวเหนียวอร่อยทีส่ ุด”
“หิวไม่ใช่เหรอ รีบกินสิ”
แสนลา้ นยื่นมือไปจับช้อนสอ้ มยกขึ้นเสนอใหเ้ ขาจับเอาไว ้
จอมพญายกศีรษะทีเ่ ขาเอนไปซบแขนเธอขึ้นแล ้วก็รบั ช้อนส ้อมจาก
แสนล ้าน
“ไม่อม่ิ ก็บอกนะ จะท�ำให ้อีก”
“เธอก็กนิ ด้วยกันสิ”
“รูแ้ ล ้วน่า กินไปก่อน ฉันไปรินน�ำ้ ส ้มให้ตวั เองก่อน”
แสนล า้ นเดิน ไปริ น น�ำ้ ส ม้ คัน้ ใส่ แ ก้ว เธอชอบดื่ม น�ำ้ ส ม้
จึงมักจะคัน้ ติดตูเ้ ย็นเอาไวเ้ สมอ หญิงสาวเดินกลับไปนั่งบนเก้าอี้
ตรงข ้ามกับจอมพญา
“รสมือเธอนี่เด็ด อร่อยถูกปาก”
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“ฉันก็ทำ� ได้แค่อาหารทีน่ ายชอบกินนั่นแหละ ใช้ฉนั ท�ำบ่อยๆ
ท�ำไปมันก็ชนิ ”
“ก็ดกี บั ปากท ้องฉันไง”
แสนลา้ นไม่ชอบอาหารรสจัด ทว่าตัง้ แต่ รู้จกั กับจอมพญา
เธอก็ตอ้ งฝึ กท�ำอาหารเพือ่ ดึงความสนใจจากเขา ดึงให ้เขานึกถึงเธอ
ใกล้ชดิ กับเธอ และก็อาหารอีกนัน่ แหละทีท่ ำ� ให ้เขากับเธอได้ใกล้กนั
มากขึ้น ท�ำไปชิมไป แสนลา้ นก็คุน้ กับอาหารรสจัดที่จอมพญา
ชื่นชอบ
“จะค้างกี่คนื ”
“สองสามคืน”
“จริงเหรอ”
แสนล ้านเผลอตัวยิ้มให ้เขา เธอดีใจทีเ่ ขาจะอยูก่ บั เธอหลายคืน
หน่อย จอมพญาเข ้ากรุงเทพฯ ก็จะมาค้างทีค่ อนโดฯ ของแสนล ้าน
แต่ส่วนมากก็เป็ นค้างแค่คืนเดียว ท�ำธุ ระเสร็จชายหนุ่ มก็จะกลับ
ทันที พอได้ยนิ ว่าเขาจะอยู่หลายวัน แสนล ้านก็ดใี จ
“ยิ้มสยอง มีแผนจะใช้งานฉันอีกน่ะสิ”
เธอยิ้มดีใจ อีตาบา้ เลียมก็พูดว่าเธอยิ้มสยอง แลว้ แบบนี้
เมื่อไรแสนลา้ นจะรวบรวมความกลา้ แลว้ บอกจอมพญาว่าชอบ
ได้เสียที
‘ท�ำเราเสียความมั่นใจหมด’
นับครัง้ ไม่ถว้ นที่เธออยากบอกเขา ว่าเธอรักเขาเหลือเกิน
รัก มากและไม่ อ ยากเป็ นเพื่ อ นกับ เขาแล ว้ แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณา
ถึงสถานการณ์ของเธอกับเขา ถา้ หากเธอบอกจอมพญาว่าเกลียด
เขาคงเชื่อมากกว่าเธอบอกว่ารักเป็ นแน่
“มาสามวันมาท�ำอะไร”
“เรื่องงานน่ะสิ”
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จอมพญามักใส่เสื้อผา้ เก่าๆ เสื้อยืดเก่าๆ กางเกงยีนส์เก่าๆ
ชายหนุ่ มชอบมาก แสนลา้ นชอบค่ อนแคะว่าเขาเหมือนพนักงาน
ท�ำความสะอาดเรือ เด็กดูแลเรือในบริษทั ของเขายังดูดกี ว่าเขามาก
แต่ จ อมพญาเป็ น นัก ธุ ร กิ จ เขาเป็ น เจ้า ของบริ ษ ทั น�ำ เข า้
เรือยอช์ตอยู่ท่ภี ูเก็ต ท�ำธุ รกิจล่องเรือ และยังเป็ นเจ้าของบริษทั
ผลิตเรือที่ตงั้ อยู่ในประเทศกาดิเซีย นอกจากนี้ชายหนุ่ มยังลงทุน
ในเหมืองทอง ซึง่ เหมืองใหญ่ทเ่ี ขาเป็ นเจ้าของอยูใ่ นประเทศกาดิเซีย
ด้ว ยเหตุ ผ ลทางการค้า ผลประโยชน์ท างภาษี ซึ่ ง เอื้ อ
ผลประโยชน์ใหธ้ ุ รกิจของเขา จะเรียกว่าธุ รกิจหลักของจอมพญา
อยู่ในประเทศกาดิเซียก็ไม่ผดิ นัก
ชื่ อ เต็ ม ของเขาคื อ จอมพญา เลีย ม โคลตัน เมื่อ ต้อ ง
แนะน�ำตัว เขามักบอกสัน้ ๆ ว่าตัวเองเป็ นลู กครึ่งไทย-อเมริกนั
แต่รายละเอียดเรือ่ งสายเลือด เจอรัล โคลตัน เป็ นลูกครึง่ อเมริกนั กาดิเซีย ซึง่ ก็เป็ นการกรุยเสน้ ทางธุรกิจใหแ้ ก่จอมพญาในประเทศ
กาดิเซีย
“ตอบให้มนั ชัดเจนหน่อยได้ไหม ถ ้าต้องใส่สูทจะได้เตรียมให้”
“ไม่รูห้ น้าทีห่ รือไง ฉันมาท�ำงานก็ตอ้ งใส่สูทสิ”
แสนล า้ นนึ ก อยากหยิก จอมพญาขึ้น มา หญิ ง สาวได้ ร บั
ค�ำแนะน�ำจากหอมละมุน ใหด้ ู แลชายหนุ่ มเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว
ของเขาด้วย เป็ นแผนการแทรกแซงเข ้าไปในชีวติ ท�ำให ้เขาขาดเธอ
ไม่ได้ การทีจ่ อมพญามาค้างกับแสนล ้านเป็ นประจ�ำ ท�ำให้ในตูเสื้ ้อผ ้า
มีของใช้จำ� เป็ นของเขา
สู ท ธุ ร กิ จ ชุ ด ล�ำ ลอง และของจิ ป าถะที่ค่ อ ยๆ เพิ่ม ขึ้น
ในคอนโดฯ แสนลา้ นตามระยะเวลาที่ทงั้ คู่ รู้จกั กัน ก่ อนรู้จกั กับ
แสนล ้าน จอมพญาก็เดินทางแบบนี้ แต่เขาเลือกพักโรงแรม และ
ต้องมีกระเป๋ ามาด้วยทุกครัง้ ทีเ่ ข ้ากรุงเทพฯ
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ในช่วงสองสามปี ทผ่ี ่านมา คอนโดฯ ของแสนล ้านกลายเป็ น
ที่พกั ของเขา เสื้อผา้ และของจ�ำเป็ นอยู่ท่นี ่ี แมก้ ระทั่งหอ้ งท�ำงาน
แสนล ้านก็ตกแต่งใหม่ให ้เป็ นห ้องท�ำงานทีม่ โี ต๊ะท�ำงานของจอมพญา
อยู่ในนัน้ ด้วย เพือ่ ความสะดวกเวลาเขามากรุงเทพฯ
“ปากนี่นะ พูดจาไม่น่าดู แลเลย” แสนลา้ นค้อนส่งให ้ แต่
จอมพญาไม่สนใจ เพราะถึงเธอจะบ่น หญิงสาวก็ดูแลเขาอยู่ดี

จ อมพญาใส่กางเกงขาสัน้ ตัวเดียวนอนอ่านหนังสืออยู่

บนเตียง ในขณะที่แสนลา้ นเปิ ดตูเ้ สื้อผา้ แลว้ ก็เลือกชุดส�ำหรับ
ใส่ ท ำ� งานของเขาในวัน พรุ่ ง นี้ อ อกมาเตรีย มไว ้ สภาพปกติข อง
จอมพญา ถา้ หากใหเ้ ขาใส่เสื้อผา้ แบบขาดวิ่น เก่ าๆ ไปท�ำงาน
พนักงานของเขาจะต้องตกใจกับสภาพของท่านรองเป็ นแน่
แสนล ้านเปลีย่ นใส่กางเกงขาสัน้ กับเสื้อยืดตัวโคร่ง หญิงสาว
มัดรวบผมยาวประบ่าไว ้ด้านหลัง เธอจะปล่อยผมเฉพาะตอนท�ำงาน
เท่านัน้ ถ ้าหากอยู่บ ้านแสนล ้านมักจะมัดรวบมันเอาไว ้
หญิงสาวเคยคิดจะปล่อยใหผ้ มยาวเหมือนกับหอมละมุน
แต่กร็ สู้ กึ ว่าดูแลล�ำบาก เลยเลือกตัดให ้ยาวประบ่า เพือ่ ให้มดั ได้ด้วย
ถ ้าหากสัน้ เกินไป มัดไม่ได้ แสนล ้านก็จะร�ำคาญผมตัวเอง
“ชุดแขวนไว ้ตรงนี้นะ”
แสนล ้านจัดเตรียมชุดและแขวนไว ้ตรงราวบริเวณผนัง เธอ
จัดไว้ให ้เขาเรียบร้อยทัง้ เสื้อเชิ้ต เสื้อสูทตัวนอก กางเกงและเนกไท
“ตอนเช้ามาช่วยแต่งตัวด้วย”
“ตกลงฉันเป็ นนางทาสจริงๆ ใช่ไหม”
“แลกกัน ไง ตอนอยู่ ภูเ ก็ ต เธอไปที่โ น่ น ฉัน เป็ น นายทาส
ตอนนี้เธอก็เป็ นนางทาส ถือว่าเราหายกัน ไม่ตดิ ค้าง”
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แสนลา้ นจัดเตรียมเสื้อผา้ ใหเ้ ขา แลว้ ก็เดินไปหยุดยืนขา้ ง
เตียงนอน เธอมองส�ำรวจจอมพญา ก่อนจะยกมือขึ้นเท ้าเอว
“เตรียมบ่นอะไรอีก”
“รู้ได้ไงว่าจะบ่น”
“ก็เธอเท ้าเอว”
จอมพญารูจ้ กั แสนล ้านดี เธอยกมือขึ้นเท ้าเอวแบบนี้ ถ ้าไม่ใช่
เพราะก�ำลังปะทะฝี ปากกับเขา ก็เพราะหญิงสาวเตรียมบ่นเขา ตอนนี้
เธอกับเขาไม่ได้มปี ากเสียงกัน ก็คงต้องเป็ นเรื่องบ่นไม่ใช่เรื่องอืน่
“รูด้ นี กั นะ ผมยาวมากแล ้วนะ”
“คิดเหมือนกัน”
“แล ้วท�ำไมไม่ไปตัด”
แสนลา้ นอยากจะดึงหู เขานักเชียว จอมพญามีเรื่องใหเ้ ธอ
พร�ำ่ บ่นได้อยู่เรื่อย แต่แสนล ้านก็ละสายตาจากเขาไม่ได้ นอกจาก
ละสายตาไม่ได้ ก็ยงั ละหัวใจไปจากเขาไม่ได้อกี ต่างหาก
“รอให ้เธอตัดให้”
“นายจะใช้ฉนั ทุกอย่างเลยหรือไงฮะ!”
“ก็เธอตัดผมได้น่ี ตัดดีดว้ ย ไม่ตอ้ งเสียเงินอีกต่างหาก”
“อีตาจอมงก”
“ต้องเรียกว่าใช้เงินเป็ น”
จอมพญายักคิ้วให ้เธอ หญิงสาวยืน่ มือไปหาเขา แต่ชายหนุ่ม
ก็นอนมองมือเธอนิ่งเฉย ไม่ได้ยน่ื มือมาจับมือเธอ
“ยังจะนอนนิ่งอีก ถ้าจะให้ตัดผมให้ก็ลุกมา”
“ขออ่านหนังสือก่อน”
“อย่าเรื่องมาก ลุกขึ้นมา”
“อีกนิดหนึ่ง จะจบแล ้วเนี่ย”
“รอแป๊ บนะ ฉันไปหาไม ้เรียวก่อน”
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“ยายโหด!”
จอมพญาควา้ มือแสนลา้ นเอาไวท้ นั ที เมื่อมือใหญ่ กุมจับ
มือเธอ หญิงสาวก็หวั ใจอุ่นวาบ แต่เธอต้องเก็บอาการให้มดิ ชิด
“ลุกก็ได้”
“งัน้ ก็ลกุ มา ดูสิ หนวดก็เฟิ้ มเป็ นโจรห ้าร้อยเชียว”
“โกนหนวดให ้ด้วย”
“ก็ลกุ มาสิ”
แสนล ้านแสร้งถอนหายใจดังๆ หญิงสาวยกมือขึ้นแทรกเข ้าไป
พันกับเส ้นผมของเขา เมือ่ ชายหนุ่มลุกขึ้นนั่ง
“ผมก็สวยดีหรอก แต่ชอบปล่อยยาวกระเซอะกระเซิง”
“ฉันเป็ นคนง่ายๆ”
“ใจก็งา่ ย”
“เข ้าเรื่องอีกแล ้ว จะบ่นฉันเรื่องส�ำส่อนอีกหรือไง”
“ก็หรือไม่จริง”
“ช่วงนี้ฉนั ยุ่ง มีเวลาไปส�ำส่อนทีไ่ หน”
แสนล ้านซ่อนยิ้มเมือ่ ได้ยนิ แบบนัน้ เนื้อตัวเขา เธอก็แอบหวง
ไม่อยากให ้ผู ้หญิงคนอืน่ ใกล้ชดิ แต่กย็ งั จนปัญญาทีจ่ ะห้ามจอมพญา
“ลุกขึ้นไปตัดผมในห ้องน�ำ้ กัน”
“อุม้ หน่อย”
“ตัวเป็ นยักษ์ ใครจะอุม้ ไหว ว ้าย!”
“งัน้ ฉันอุม้ เธอเองก็ได้”
จอมพญากระโดดลงจากเตีย ง ย่ อ ตัว ลงแล ว้ ก็ย กเอาตัว
แสนลา้ นขึ้นอุม้ หญิงสาวรีบกอดคอเขา เพราะจอมพญาพาเธอ
วิง่ เข ้าไปในหอ้ งน�ำ้ อีตาบ ้าเลียม! ชอบท�ำใหเ้ ธอตกใจอยู่เรื่อย แต่
แสนล ้านก็ไม่เคยโกรธเขาจริงจังได้เสียที
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2

แอบคิดไม่ซื่อ

“อยู่น่ิงๆ ถ ้าผมไม่เท่ากันโทษฉันไม่ได้นะ”

แสนลา้ นใช้กรรไกรเล็มผมใหจ้ อมพญา ไม่ใช่ แค่ กรรไกร
อุปกรณ์สำ� หรับตัดผมผู ้ชาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ทเ่ี กีย่ วกับการตัดผม
แสนล ้านก็มคี รบ เพราะต้องติดเอาไว ้คอยดูแลเรือ่ งผมให ้จอมพญา
เรื่องหนวดเธอก็มที กุ อย่างทีต่ อ้ งการใช้พร้อมสมบูรณ์
หญิงสาวจัดการเรือ่ งผมให ้ชายหนุ่มเสร็จแล ้วก็ต่อด้วยหนวด
ของเขา จอมพญาไม่ชอบให ้หน้าตัวเองเกลี้ยงเกลา การโกนหนวด
ใหเ้ ขา ต้องโกนใหห้ ลงเหลือแนวเครารอบกรามแกร่งเอาไว ้ ใช้งาน
ฟรี งานท�ำยาก แต่แสนล ้านก็เต็มใจท�ำให ้เขา
‘หล่อมาก!’
แสนล ้านมองคนทีห่ ลับตา เงยหน้าให ้เธอจัดการกับหนวดเครา
ของเขา หญิงสาวใจสัน่ ไปหมด แต่กต็ อ้ งรีบกลบเกลือ่ นความหวาน
ในดวงตา
“ค่อยเป็ นผู ้เป็ นคนขึ้นมาหน่อย เสร็จแล ้ว”
38 หวนรักเพื่อนสนิท

แสนล า้ นบอกเสีย งห ว้ น แล ว้ ก็ห มุน ตัว หัน ไปจัด การเก็บ
อุปกรณ์ทเ่ี ธอรื้อออกมาใช้งาน จอมพญาลืมตาแล ้วก็ลกุ ขึ้นจากเก้าอี้
ทีน่ ั่งอยู่ ชายหนุ่มเดินไปหยุดยืนข ้างกายแสนล ้าน และส่องกระจก
มองส�ำรวจตัวเอง
“ฝี มือ เธอนี่ ดีไ ม่เ ปลี่ย น พอๆ กับ ฝี ป าก เสีย ยัง ไงก็ เ สีย
เหมือนเดิม”
“ไอ้บ ้าเลียม!”
แสนล า้ นหัน ไปแยกเขี้ย วใส่ เ ขา จอมพญายกมือ ขึ้น ลู บ
แนวกรามของเขา คางบึกบึนทีเ่ คยมีหนวดเครายาวกว่าปกติ ตอนนี้
ถูกตัดแต่งเรียบร้อย เส ้นผมของเขาก็เช่นกัน
“ท�ำคุณบูชาโทษแท ้ๆ รูง้ ้แี กล ้งท�ำมีดบาดคอก็ดหี รอก”
“ฉันตายขึ้นมา ฉันจะตามมาหลอกเธอ เอาเธอไปอยู่ดว้ ย”
“ฉันอยากอยู่กบั นายตายละ”
หญิง สาวจิ้ม นิ้ ว ลงบนแผ่ น อกของชายหนุ่ ม แล ว้ ก็ ห นั ไป
เก็บของต่อ แสนล ้านเก็บทุกอย่างเป็ นระเบียบ เรียกได้วา่ จัดข ้าวของ
ในคอนโดฯ ใหเ้ ป็ นระเบียบ เป็ นหมวดหมู่ จะหยิบจับมาใช้งาน
ก็งา่ ยดาย
“ไม่อยากอยู่ดว้ ยกันจริงอะ”
จอมพญาพาดล�ำแขนโอบไหล่แสนล ้าน หญิงสาวมองค้อนเขา
ผ่านกระจก แล ้วก็รบี ก้มหน้าท�ำท่าเก็บของ ขืนไม่รบี ก้มหน้าหลบ
คงได้เผลอตัวยิ้มให ้เขาเห็นเป็ นแน่
“อยากอยู่ดว้ ยกันหน่อยสิ”
ชายหนุ่ มเขย่าแขนที่พาดโอบไหล่เธอ แสนล ้านใจเต้นตุม๊ ๆ
ต่ อมๆ ชอบเขาแต่ ตอ้ งเก็บอาการ อยากเขินก็เขินได้ไม่เต็มที่!
การแอบรักเพือ่ นสนิทเป็ นเรื่องทรมานเหลือเกิน
แขนขา้ งหนึ่งเขาพาดกอดเธอ ตามองกระจก มือก็ลูบคาง
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ตัวเองไปด้วย จอมพญาไม่ได้สำ� นึกเลยสักนิดว่าเขาเปลือยท่อนบน
ทัง้ ตัวมีแค่ กางเกงขาสัน้ ตัวเดียว แต่ กลับยืนกอดเธอเหมือนยืน
กอดเพือ่ นผู ้ชาย
“พรุ่งนี้ช่วงบ่าย งานคงเสร็จ”
“แล ้วยังไง มีนดั กับใครอีกล่ะ”
“นัดอะไร”
“น้องนุ่น น้องแดง น้องแตง น้องสมหมาย น้องทนถึก น้อง…”
“พอเลย บรรดาน้องๆ อะไรของเธอ ทีพ่ ดู มาฉันไม่รจู้ กั สักคน”
จอมพญาเคาะหลังมือลงบนศี รษะของแสนล า้ น รู ว้ ่าเธอ
ประชดเขาเรื่องบรรดาผู ้หญิงของเขาทีผ่ ่านมาแล ้วก็ผ่านออกไปจาก
ชีวติ เขาเหมือนสายลม
“ฮึ! หมั่นไส้”
“พูดเองแล ้วก็โมโหเอง พรุ่งนี้ฉนั ว่างนะ”
“แล ้วยังไงยะ ว่างแล ้วมาบอกท�ำไม”
“เผือ่ เธออยากไปไหน ฉันให้โอกาสแล ้วนะ ค่าจ้างทีต่ ดั ผม
โกนหนวดให ้ ไม่อยากไปไหนก็ดเี หมือนกัน ฉันจะกลับมานอน”
จอมพญาเดินออกไปจากหอ้ งน�ำ้ แสนลา้ นหันไปมองเขา
หมายความว่าพรุ่งนี้เธอสามารถชวนเขาไปไหนก็ได้อย่างนัน้ เหรอ
“เดีย๋ วสิ! เลียม เลียม!”
“ง่วง ขอนอนเล่นสักตื่นก็แล ้วกัน”
“นอนได้ยงั ไง เดีย๋ วก็คำ� ่ แล ้ว ก็ตอ้ งเข ้านอนอีก”
“อยากนอน ฉันนอนตอนไหนฉันก็หลับ”
จอมพญาตอบอย่างไม่ใส่ใจ เขาเดินพน้ จากประตูหอ้ งน�ำ้
ไปแล ้ว แสนล ้านรีบเก็บทุกอย่าง พอหันไปมองตรงประตูก็ย้ มิ อยู่
คนเดียว
“อีตาบ ้า พอจะท�ำตัวน่ารักก็ทำ� ได้น่ี”
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แสนลา้ นหันไปเก็บของต่ อแลว้ ก็ย้ ิมไปด้วย หญิงสาวเช็ด
ความสะอาดก่อนเก็บจึงต้องเสียเวลาไม่นอ้ ย กระทั่งคนทีอ่ อกไป
จากห ้องน�ำ้ แล ้วเดินกลับมาอีกรอบ
“จะเก็บถึงชาติไหน”
หญิงสาวสะดุง้ จากทีเ่ ก็บไปยิ้มเขินไปอยู่คนเดียว ก็หนั ไป
มองจอมพญาทีย่ นื คนเดียวก็เกือบเต็มประตู
“มีอะไรอีก”
“ออกมาได้แล ้ว”
แสนล า้ นท�ำ ตาดุ ใ ส่ เ ขา แล ว้ ก็ เ ดิน ตามจอมพญาออกไป
ชายหนุ่มเดินไปทิ้งตัวนั่งลงบนโซฟา แล ้วก็กวักมือเรียกเธอ
“เรียกท�ำไม”
“นวดให ้หน่อย”
“นายนี่มนั !”
แสนล ้านกระฟัดกระเฟี ยดเดินเข ้าไปหาเขา เธอนัง่ ลงบนโซฟา
จอมพญาเบี่ยงตัวหันหลังใหห้ ญิงสาวและก็แตะมือลงบนบ่าของ
ตัวเอง
“ปวดเมือ่ ยอะไรนักหนา”
“ตกเรือ”
“อะไรนะ!”
แสนล า้ นขยับ ตัว ขึ้น ไปคุ ก เข่ า บนโซฟาอยู่ ด า้ นหลัง ของ
จอมพญา หญิงสาวจับตัวเขาหันมาหาเธอ แล ว้ ก็กวาดสายตา
มองส�ำรวจ
“อีตาบ ้า! ตกเรือแล ้วให ้นวดจะไม่ยง่ิ ช�ำ้ หรือไง”
“ตกไม่สูงหรอก ไม่เจ็บ”
“ตัวโตเป็ นยักษ์ ไหนบอกแข็งแรงมาก ปล่อยให้ตวั เองตกเรือ
ได้ไง”
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“เธอเคยได้ยนิ ค�ำว่าอุบตั เิ หตุไหม”
จอมพญาจับมือของหญิงสาววางลงบนบ่า แสนล ้านนิ่วหน้า
ใส่เขา จอมพญาหันหลังให ้เธอ รอรับการปรนนิบตั ิ หญิงสาวก็เริ่ม
นวดบ่าให ้เขา
“เจ็บหรือเปล่า”
“แรงเท่านี้จะเจ็บอะไร ไม่ระคายผิว”
“ลืมไปนายมันหนังหนา”
แสนลา้ นบีบนวดคอบ่าไหล่ใหช้ ายหนุ่ ม ถึงปากเธอจะบ่น
แต่เรือ่ งปรนนิบตั จิ อมพญาคือเรือ่ งทีเ่ ธอเต็มใจท�ำ แสนล ้านดูแลเขา
แบบนี้จนเขาเคยตัวไปแล ้ว
หญิงสาวท�ำไปก็มคี วามสุขไปด้วย เธอท�ำตามค�ำแนะน�ำจาก
หอมละมุน เข ้าไปเป็ นส่วนหนึ่งในชีวติ ของจอมพญาอย่างแนบเนียน
อย่างน้อยก็ไม่มเี พือ่ นผู ้หญิงคนไหนของเขาทีเ่ ขาแวะมาค้างทีค่ อนโดฯ
ด้วยเหมือนกับแวะมาค้างกับเธอ
“นวดดีๆ อย่ามัวแต่บน่ ”
“ฉันจะบ่น นายจะท�ำไม”
“หนวกหูน่ะสิ”
“ไม่รูล้ ะ ใช้งานฉันหนักขนาดนี้ พรุ่งนี้พาฉันไปดูหนังด้วย”
“เออ อยากไปไหนก็ได้ ตามใจเธอ ยกเว ้นไปตาย ฉันไม่ไป
ด้วยนะ”
“ไปตาย นายไปคนเดียวเถอะ ปากเนี่ยนะ น่าตีจริงๆ”
แสนล ้านบ่นอุบ พูดออกมาแต่ละค�ำ หาความโรแมนติกไม่เจอ
บางครัง้ เธอยังนึกสงสัย หากเธอสามารถเอาชนะใจเขาได้ ตอน
อยู่ดว้ ยกันจะตีกนั แบบนี้เหมือนเดิมหรือเปล่า
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“เธอนี่นวดเก่ง”

จอมพญาหลับตาเคลิ้มท�ำหน้าสบายแบบสุดๆ แสนล ้านแอบ
อมยิ้ม เธอต้องเหนื่อยไปเรียนนวดกับหอมละมุนทีร่ า้ นหอมละมุน
สปาของเพือ่ นรัก หอมละมุนก็สนับสนุนเพือ่ นแบบสุดๆ ส่งหมอนวด
ฝี มอื ดีของร้านมาสอนแสนล ้านแบบไม่หวงวิชา
“ใช้งานฉันได้กช็ มเลยนะ”
“ชมจริง นวดดีกช็ ม น�ำ้ มันนวดก็หอม”
“ของร้านหอมละมุน”
“ร้านหอมละมุนของคุณหอมคนสวยน่ะเหรอ”
“ใช่ เพือ่ นฉันน่ ะสวยเหมือนนางฟ้ า ส่วนจอมมารแบบนาย
ไม่ตอ้ งถามหาเพือ่ นฉันให ้หอมต้องแปดเปื้ อนหรอก”
แสนล ้านว่าเข ้าให ้ หญิงสาวไม่ได้หงึ หวง ทราบว่าจอมพญา
ไม่ได้ชอบละมุน แต่กช็ น่ื ชมตามประสาผู ้ชายทีช่ อบมองผู ้หญิงสวย
ส่วนหอมละมุนยิ่งแลว้ ใหญ่ รายนัน้ น่ ะมีรกั ปักใจใหแ้ ก่ คุณอสู ร
คนดีคนเดียวและคนเดิมไม่เปลีย่ น
“ฉันมีอะไรดีในสายตาของเธอบ ้าง”
เยอะแยะ! แต่ แ สนล า้ นไม่ ต อบให จ้ อมพญาได้ใ จหรอก
หญิง สาวนวดคลึง ต้น คอให ช้ ายหนุ่ ม เทน�ำ้ มัน นวดกลิ่น หอม
แสนสบายเติมลงไป แล ้วก็นวดไปพร้อมกัน
“ไม่รคู้ ดิ ไม่ออก”
แสนลา้ นเฉไฉ หญิงสาวก้มหน้าก้มตานวดใหเ้ ขา ไม่รู้สกึ
เหนื่อย เพราะอยากปรนนิบตั ดิ ูแลเขาให้ได้รบั ความสะดวกสบาย
ทีส่ ุด
“ฉันมีดเี ยอะแยะ เธอตาถั่วเอง”
“คนอะไรชมตัวเอง”
“ฉันมีดี ฉันก็ชมตัวเองได้”
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แสนลา้ นกรีดนิ้วลงไปตามแผ่นหลังของชายหนุ่ ม เป็ นการ
นวดผ่อนคลายเบื้องต้นให ้แก่จอมพญา แต่นวดแค่น้ เี ขาก็สบายมาก
แล ้ว
“วันมะรืนหยุดอยู่บ ้านกัน”
“อะไรอีก นายมาทีไร ฉันไม่ค่อยได้ทำ� งานเลย”
“เธอจะท�ำอะไรนักหนา ท�ำมากเดีย๋ วเครียดตาย”
“บอกตัวเองเถอะย่ะ”
แสนล ้านน่ะท�ำงานหนักในช่วงเปิ ดร้านเท่านัน้ ตอนนี้กจิ การ
ของเธอด�ำเนินไปได้ดี สิ่งที่ตอ้ งท�ำคือการกระตุน้ แผนการตลาด
และจะยุ่งมากเป็ นพิเศษก็ช่วงออกคอลเลกชั่นใหม่ประจ�ำปี
แสนลา้ นท�ำเสื้อผา้ แนวแฟชั่นก็จริง แต่ หญิงสาวไม่ได้ใส่
ความแฟชั่นใส่ลงไปในเสื้อผา้ มากจนเกินไป เสื้อผา้ ของเธอจะต้อง
สวมใส่ได้ตลอดปี แม ้จะมีช่วงทีต่ อ้ งตามเทรนด์ แต่ก็ตอ้ งมีความ
เป็ นชิกติ าอยู่ในงาน นั่นก็คอื ความอ่อนหวานและเสน่หแ์ บบผู ้หญิง
การออกแบบเสื้อผ ้า แสนล ้านจะท�ำเองคนเดียว แล ้วส่งงาน
ต่อใหพ้ นักงานของเธอจัดการดู แล หญิงสาวดันตัวเองขึ้นมาเป็ น
ผูบ้ ริหารและดีไซเนอร์ของแบรนด์ จากตอนแรกทีต่ อ้ งท�ำทุกอย่าง
ด้วยตัวเอง ก็มกี ารปรับเปลีย่ นไปเรื่อยๆ จนได้จดุ ทีเ่ หมาะสม
แสนล ้านไม่ได้ท่มุ เทกับงานจนชีวติ ส่วนตัวขาดสีสนั เธอกับ
หอมละมุนมีวถิ กี ารด�ำเนินชีวติ ทีค่ ล ้ายคลึงกัน คือใหค้ วามส�ำคัญ
กับเรื่องส่วนตัว แล ้วค่อยตามด้วยเรื่องงาน แสนล ้านจึงสามารถ
จัดสรรเวลาให ้แก่จอมพญาได้เสมอ
“ฉันลู กคนเดียว พ่อแม่ก็กิจการเยอะแยะ ไหนจะฝั่งพ่อ
ไหนจะฝัง่ แม่ ท�ำคนเดียวงกๆ ถ ้ามีลูกคงช่วยได้ อยากมีลูกสักโหล”
“ผู ้หญิงโทรมตายพอดี”
“ฉันจะได้มเี วลาพักผ่อนไง แล ้วลูกฉันก็จะมีเวลาพักผ่อนด้วย
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มีพน่ี อ้ งช่วยกันท�ำงาน”
จอมพญาเอนตัวไปด้านหลัง พอเขาท�ำแบบนี้แสนล ้านก็นวด
ให ้เขาไม่ได้ เพราะชายหนุ่มพิงมาหาเธอทัง้ ตัว
“อะไรอีก แล ้วจะนวดยังไงเนี่ย”
“วันมะรืนค่อยนวดต่อ หยุดอยู่บ ้านกัน อยากนวดสบายๆ”
“ฉันต้องหยุดงานมาปรนนิบตั นิ ายหรือไง”
“หยุดได้ไหมล่ะ”
เขาเงยหน้าขึ้นมองเธอ ศีรษะของจอมพญาเกยอยูบ่ นทรวงอก
ของแสนล ้าน เธอวาบหวามในอก แต่เขาคงไม่รสู้ กึ อะไร
“ขอคิดดูก่อน”
“เล่นตัวชะมัด”
“นายก็ได้ดั่งใจทุกที ท�ำมาบ่น”
แสนล ้านจิ้มนิ้วลงบนหน้าผากของชายหนุ่ม จอมพญามองเธอ
ด้วยสายตาคมทีม่ เี สน่หเ์ ย้ายวนอย่างประหลาด แต่แสนล ้านก็ตอ้ ง
ท�ำใจดีสูเ้ สือ เสือจ้องมา เธอต้องจ้องตอบ เดีย๋ วเสือมันจะรู้ตวั ว่า
เธอน่ะแอบคิดเกินเลยมากกว่าเพือ่ นไปถึงไหนต่อไหน
“วันมะรืนวันของฉัน พรุ่งนี้วนั ของเธอ ช่วงบ่ายฉันใหเ้ ธอ
เต็มทีเ่ ลย”
“ขอให ้จริงเถอะ นวดขมับหน่อยไหม บ่นปวดหัวไม่ใช่หรือไง”
“นวดก็ด”ี
เขาพิงศีรษะกับอกเธอ แสนล ้านคล ้องแขนกับไหล่กว ้าง แล ้ว
อีกมือก็นวดคลึงศีรษะให ้ชายหนุ่ม ในเมือ่ จอมพญาอยากนวดท่านี้
เธอก็ไม่อยากขัด เพราะเธอชอบถึงเนื้อถึงตัวกับเขาอยู่แล ้ว

ข้าวเหนียวต้องแช่ไวข้ า้ มคืน เอาหวดใส่หมอ้ นึ่ง แล ้วก็น่ึง
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ข ้าวเหนียวจนสุก เมือ่ ข ้าวสุกแล ้ว ก็เทข ้าวออกจากหวดใส่ถาดไม ้
ต่อด้วยการใช้ไม้พายท�ำการ ‘ส่ายข ้าว’ เพือ่ กระจายความร้อนให้ทั่ว
ท�ำใหข้ ้าวเหนียวนุ่มน่ารับประทาน ข ้าวเหนียวร้อนๆ ส่งกลิน่ หอม
ยั่วน�ำ้ ลายคนทีเ่ ดินตามกลิน่ อาหารเช้าออกมาจากห ้องนอน
จอมพญาชอบรับประทานข ้าวเหนียวมาก แสนล ้านก็ไปเรียน
การนึ่งข ้าวเหนียวจากสามพีข่ องหอมละมุน ซึง่ ก็คอื ส ้มฉุน มะขาม
และคะน้า ซึ่งเป็ นคนรับใช้ใกล้ชิด คอยดู แลหอมละมุน สามพี่
ของหอมละมุนสอนกลเม็ดเคล็ดลับไม่หวงความรู ้
ส�ำหรับแสนล ้าน เธอท�ำเรื่องทีไ่ ม่คุน้ เคยได้อย่างมีความสุข
จนกลายเป็ นความคล่องแคล่วก็เพราะจอมพญา หญิงสาวอยาก
ดูแลเขา ก็มคี วามมานะพยายาม ในเมือ่ ท�ำได้แล ้ว นอกจากท�ำให ้
จอมพญารับประทาน เมื่อกลับบา้ นไปรวมตัวกันในครอบครัว
หญิงสาวก็ทำ� ใหค้ นในครอบครัวของเธอลองชิมดู แต่อาหารรสจัด
คนในครอบครัวของเธอไม่ค่อยสันทัดสักเท่าไร จึงต้องลดความเผ็ด
ลงมากกว่าครึ่ง
แสนล า้ นง่ว นอยู่ ใ นครัว จนไม่ ท นั รู้ต วั ว่ า จอมพญามายืน
มองเธอตัง้ นานแลว้ หญิงสาวใส่ขา้ วเหนียวลงในกระติบ แลว้ ก็
หันไปเปิ ดฝาซึ้ง ทีม่ กี ระทงห่อหมกปลาช่อนเรียงกันอยู่
ตัวห่อหมกแสนล ้านก็ทำ� อย่างพิถพี ถิ นั ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการล ้าง
ท�ำความสะอาดปลา เลาะก้างอย่างประณีตทีส่ ดุ เพือ่ ไม่ให ้หลงเหลือ
ก้างในเนื้อปลา แล ้วก็ล ้างเนื้อปลาด้วยเกลือและน�ำ้ ส ้มสายชู
น�ำ้ พริกแกงก็ใส่กะทิ เครือ่ งปรุงรส แล ้วก็ใส่ไข่เป็ ด ตามด้วย
เนื้อปลาลงไปคลุกเคลา้ ผสมทุกอย่างจนเขา้ กันดี ก็ตกั ใส่ลงใน
กระทงใบตองทีก่ ลัดด้วยไม้จ้ มิ ฟัน แสนล ้านใช้กะหล�ำ่ ปลีหั่นฝอย
กับโหระพารองด้านล่างกระทงเพราะจอมพญาชอบ หญิงสาวเอา
ความชอบของเขาเป็ นหลักในการท�ำอาหาร
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ตัก เนื้ อ ปลาคลุ ก น�ำ้ พริก แกงและเครื่อ งปรุ ง ลงในกระทง
นึ่งจนสุก แลว้ ก็ราดด้วยน�ำ้ กะทิท่ีผสมแป้ งขา้ วเจ้าเคี่ยวไฟอ่อน
จนสุก เพิม่ ความหอมด้วยใบมะกรูดหัน่ ฝอย ตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้า
สีแดงเพือ่ ความสวยงาม
แสนล ้านมองผลงานของตัวเองอย่างประทับใจ รสชาติของ
ห่อหมกปลาช่อนที่จอมพญาติดใจนักหนา มีความหอมพริกแกง
เผ็ดในเนื้อปลาจากการปรุงรสชาติอย่างพิถพี ถิ นั ผสมกับความเค็ม
นิดๆ ของเกลือ เข ้ากันกับความมันของกะทิ
ห่ อ หมกปลาช่ อ นนี่ แ สนล า้ นชอบรับ ประทานกับ ข า้ วสวย
แต่จอมพญาชอบขา้ วเหนียว แต่ตอ้ งขา้ วเหนียวร้อนๆ เขาถึงจะ
เจริญอาหารมากเป็ นพิเศษ แสนลา้ นตื่นตัง้ แต่ ตีส่ี อาบน�ำ้ เสร็จ
เรียบร้อยก็มาเตรียมท�ำอาหารให ้เขาก่อน
“หอมจัง”
หญิ ง สาวหัน ไปมองจอมพญาแล ว้ ก็ ช้ ี มือ ให เ้ ขาไปนั่ ง รอ
ทีโ่ ต๊ะรับประทานอาหาร เธอจัดเรียงกระทงห่อหมกใส่จาน แล ้วก็
ยกไปวางบนโต๊ะ
“ตอนเช้ากินห่อหมกปลาช่ อนกับขา้ วเหนียวนะ ตอนเย็น
ค่อยกินห่อหมกปลาหมึก โอเคไหม”
“ไม่มปี ญ
ั หา”
หญิงสาววางกระติบลงบนโต๊ะ ส่วนตัวเองก็ตกั ข ้าวสวยไปวาง
จอมพญารับประทานอย่างเอร็ดอร่อย เขาเป็ นคนตัวใหญ่ กินเยอะ
แต่กไ็ ม่เคยเห็นเขาอ้วนเสียที คงเพราะจอมพญาท�ำกิจกรรมกลางแจ้ง
ชื่นชอบการใช้แรงงานจนการกินไม่ทำ� ใหเ้ ขาต้องเดือดร้อนเรื่อง
น�ำ้ หนัก
“รสชาติดเี หมือนเดิม หอม มัน เผ็ด เค็มนิดๆ กลมกล่อม
มาก”
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ได้รบั ค�ำชมจากจอมพญานับว่าเป็ นเรื่องดี เพราะถา้ หากเขา
ไม่ชอบชายหนุ่มก็จะติตรงๆ เธอเคยท�ำอาหารฝรัง่ ให ้เขารับประทาน
เหมือ นกัน จอมพญาก็ บ่ น ว่ า จื ด สนิ ท ไม่ ไ ด้ร สชาติ แต่ เ ขา
ก็รบั ประทานทุกอย่างจนหมด
จอมพญาใหค้ วามส�ำคัญกับอาหาร เขาไม่กินทิ้งกินขวา้ ง
อร่อยหรือไม่อร่อยก็ต ้องจัดการเขมือบให ้หมด ไม่ให ้เหลือ ความคิด
ของเขาหลายอย่ า งท�ำ ให แ้ สนล า้ นทึ่ง เพราะจอมพญาคือ คนที่
เกิดมาบนกองเงินกองทอง แต่เขากลับใช้ชีวติ อย่างใหค้ ุณค่ ากับ
ทุกสิง่ รอบตัว
“ข ้าวเนีย่ นะ ชาวนาท�ำนาแทบตายกว่าจะได้มา กินทิ้งกินขว ้าง
ไม่ละอายชาวนาบ ้างหรือไง”
แสนลา้ นเคยถูกเขาดุครัง้ เดียว เธอก็จำ� ได้แม่น ว่าจะต้อง
ไม่กนิ เหลือใหเ้ ขาเห็นเป็ นอันขาด หรือถ ้าหากไปรับประทานอาหาร
ด้วยกัน แลว้ คิดว่าจะกินไม่หมด ก็ใหบ้ อกเขา จอมพญาจะเป็ น
คนรับผิดชอบส่วนทีเ่ หลือของเธอจนหมด
จอมพญาชอบรับประทานอาหารไทย ชอบผลไม้ไทย ขนมไทย
เขาก็ชอบมาก จอมพญาเรียนโรงเรียนไทยแค่พออ่านออกเขียนได้
ก็ตอ้ งไปเรียนทีต่ ่างประเทศจนเรียนจบมหาวิทยาลัย แต่แสนล ้าน
ก็ไม่เคยเห็นเขามีปญ
ั หากับการรับประทานอาหารไทย
“รอบนี้อยู่หลายวันนี่ เดีย๋ วจะท�ำขนมถ ้วยให้กนิ ด้วย”
“วันนี้เลยไหม”
“วันนี้ทำ� กับข ้าวก็แทบสลบแล ้ว พรุ่งนี้ค่อยกิน”
“ไม่มปี ญ
ั หา เรือ่ งกิน ฉันรอได้ อยากกินขนมอะไรนะ หยกๆ
อะไรนะทีเ่ ธอเคยท�ำให้กนิ ”
“หยกมณี”
“นั่นแหละ ท�ำให้กนิ ด้วย”
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จอมพญาสัง่ แล ้วก็รบั ประทานห่อหมกของเขาอย่างเอร็ดอร่อย
ห่อหมกปลาช่อน แสนลา้ นท�ำไวห้ า้ กระทง จอมพญารับประทาน
คนเดียวไปสีก่ ระทง ส่วนอีกหนึ่งกระทงเป็ นของแสนล ้าน หญิงสาว
เห็ น เขาเจริ ญ อาหาร เธอก็ มีค วามสุ ข ข า้ วเหนี ย วชายหนุ่ ม
ก็รบั ประทานไปครึ่งกระติบ เหลือไว้อกี ครึ่งส�ำหรับอุ่นรับประทาน
มื้อเย็น
“อิม่ มาก”
“ไม่อม่ิ ก็ไม่มใี ห้กนิ แล ้ว ห่อหมกหมดเกลี้ยง”
หญิงสาวเก็บล ้างจานชาม เสร็จเรียบร้อยก็เข ้าไปเปลีย่ นเสื้อผ ้า
เพือ่ เตรียมตัวไปท�ำงาน

“รถกระบะฝุ่นเขรอะของนายไปไหน ไม่เห็นขับมาเลย”

จอมพญามีรถกระบะฝุ่นเขรอะที่ขบั มาจอดที่น่ีบ่อยๆ แต่
ระยะนี้ แ สนล า้ นไม่เ ห็น จอมพญาขับ มัน มาที่ค อนโดฯ ของเธอ
หรือจะจอดลืมไว้ทอ่ี อฟฟิ ศของเขา
“แม่สั่งให้ท้งิ บอกว่ามันเน่า”
“สมควร ไม่ดูแลมันเลยนี่”
“รถซื้อมาใช้งาน จะต้องดูแลอะไรมากมาย มีนำ�้ มัน ขับได้
ไม่จอดตายกลางทางก็พอแล ้ว”
จอมพญาหันไปมองแสนลา้ นที่กม้ หน้าลงมัดเชือกบริเวณ
เอวของเธอ นลิน โคลตัน บ่นยาวเหยียดเรื่องรถของเขา จอมพญา
เลยตัดปัญหาด้วยการส่งรถคันนัน้ ไปใช้งานที่ภูเก็ตแทน เพราะ
รถของเขาทีภ่ เู ก็ต ซึง่ เป็ นรถใช้งานก็สภาพนี้ทงั้ นัน้
เขารับปากกับมารดาว่าจะหารถคันใหม่มาใช้แทน ให ้สมฐานะ
ผู บ้ ริหารเมื่ออยู่กรุงเทพฯ แต่ พอมารดาบินกลับอเมริกาไปแลว้
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จอมพญาก็น่ิงเฉยเรื่องรถ
“วันนี้ไปท�ำงานยังไง”
“เรียกแท็กซีก่ ไ็ ด้ รถแท็กซีเ่ ยอะแยะ รถไฟฟ้ าก็ได้”
“เอารถฉันไปใช้กแ็ ล ้วกัน ไปส่งฉันด้วย”
“อยากใช้งานฉันละสิ”
“ไม่ได้หรือไง”
แสนลา้ นลอยหน้าลอยตาใส่จอมพญา หญิงสาวเดินเขา้ ไป
หาเขา แลว้ ก็ควา้ เอากุญแจรถเดินไปยื่นใหช้ ายหนุ่ ม จอมพญา
รับเอาไว ้ แล ้วก็ลกุ ขึ้นยืน
“กระโปรงนี่สนั้ อีกนิดจะเห็นกางเกงในแล ้วนะ”
ชายหนุ่ มพิจารณากระโปรงของแสนลา้ นอยู่ครู่ หนึ่ง เดรส
ทีเ่ ธอใส่มนั ก็สวยดี ท่อนบนแขนยาว คอวี แต่พอท่อนล่างกลับสัน้
มองเห็นต้นขา
“เวอร์ ยาวเกือบคลุมเข่า”
“เข่าเธออยู่ตรงนี้หรือไง”
จอมพญาตะปบมือ ลงบนต้น ขาของแสนล า้ น หญิ ง สาว
ลอยหน้าใส่เขา ตัง้ ใจใส่สนั้ กว่าปกติก็เฉพาะวันทีจ่ อมพญาอยู่ดว้ ย
นั่นแหละ เผือ่ เขาจะมองเห็นบ ้างว่าเธอน่ะทัง้ สวยและเซ็กซี่
“อีตาบ ้า เข่าอยูต่ รงนี้แล ้วจะเดินยังไง ฉันเซฟตัวเองหรอกน่า
มีกางเกงขาสัน้ ข ้างใน”
“เหรอ กางเกงขาสัน้ หรือกางเกงใน”
“นายเป็ นอะไรกับกางเกงในของฉันมากหรือเปล่าเนี่ย กางเกง
ขาสัน้ นี่ไง”
แสนลา้ นดึงกระโปรงขึ้นใหเ้ ขามองเห็นขอบกางเกงขาสัน้
ทีห่ ญิงสาวสวมไว ้ข ้างใน เธอมองหน้าเขา จอมพญาก้มลงมองเฉยๆ
ไม่มอี าการหวั่นไหวใดๆ เกิดขึ้นเลย
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‘เห็นฉันเป็ นผู ้หญิงบ ้างหรือเปล่าเนีย่ ’
แสนล ้านบ่นในใจ แต่ภายนอก เธอต้องท�ำตัวเฉยชา เหมือน
ว่าไม่ได้รู้สกึ อะไรกับการที่ตอ้ งถกกระโปรงใหเ้ ขาดู กางเกงขา้ งใน
แบบนี้
“แล ้วไป”
“เรื่องมาก”
แสนล ้านย่นจมูกใส่เขา หญิงสาวยืน่ มือไปคว ้ากระเป๋ าขึ้นมา
คล ้องเข ้ากับล�ำแขนของเธอ แล ้วก็มองส�ำรวจจอมพญา
“ยืนนิ่งๆ ก่อน จะดูวา่ เสื้อผ ้าเรียบร้อยดีไหม”
“ต่อให้ฉนั ใส่กางเกงขาสัน้ ตัวเดียวไปท�ำงาน ก็ไม่มใี ครกล ้า
ว่าฉันหรอก”
“นายจะถูกแด๊ดดี้ปลดจากต�ำแหน่งน่ะสิ”
แสนล ้านว่าเข ้าให ้ จอมพญาจะยอมแต่งตัวดีๆ ก็เฉพาะตอน
เข ้าบริษทั ในกรุงเทพฯ หรือตอนไปตรวจงานทีต่ ่างประเทศเท่านัน้
แต่ถ ้าหากเป็ นการเข ้าเหมือง จอมพญาจะชอบมาก เพราะเขาสามารถ
ท�ำตัวมอมแมมแบบทีเ่ ขาชอบได้อย่างเต็มที่
แสนล า้ นยัง ไม่ เ คยไปเหมือ งทองที่ป ระเทศกาดิ เ ซีย กับ
ชายหนุ่ม แต่รวู้ า่ เขาชอบมาก ก็เพราะไปทีไร หญิงสาวจะสั่งให ้เขา
ถ่ายรูปส่งมาใหด้ ู จอมพญาชอบบ่นว่าเธอท�ำตัวเหมือนแม่ แต่เขา
ก็ยอมท�ำตามค�ำสั่งของเธอ
เรื่องคลุกฝุ่นคลุกโคลนเหมือนจะท�ำใหช้ ายหนุ่ มมีความสุข
มากเป็ นพิเศษ แสนลา้ นก็ได้แต่ทำ� ใจ ถา้ หากเธอมีโอกาสได้เป็ น
ภรรยาของเขา ก็คงต้องปล่อยตามใจเขา และก็ดูแลสุขภาพของเขา
ด้วยเรื่องอาหารการกินแทน ถ ้าหากร่างกายแข็งแรง จะไปคลุกฝุ่น
คลุกเชื้อโรคอะไรก็ตามสบาย
แสนลา้ นคิดเองแลว้ ก็เขินเอง เธอเคยปรึกษาหอมละมุน
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เพือ่ นสาวคนสวยก็บอกว่าการวางแผนล่วงหน้าไม่ผดิ เพราะเป็ น
การวางแผนเพือ่ คนทีเ่ รารัก เมือ่ ถึงเวลาจะได้ท�ำตามแผนการได้ทนั ที
ไม่ตอ้ งเก้อเขินหรือเสียเวลาขบคิด
แสนล า้ นนึ ก ข�ำ เหมื อ นกัน เธอให ก้ � ำ ลัง ใจหอมละมุ น
หอมละมุนก็ใหก้ ำ� ลังใจเธอ ต่างฝ่ ายต่างสนับสนุ นกันอย่างเต็มที่
แสนลา้ นกับหอมละมุนทราบว่าบางครัง้ พวกเธอก็ทำ� ตัวเพอ้ เจ้อ
แต่การเพ ้อเจ้อของพวกเธอก็ไม่ได้ทำ� ให้ใครเดือดร้อน
“ไปกันหรือยัง”
“ไปสิ แล ้วนายจะไปรับฉันกี่โมง”
“ประชุมเสร็จไม่เกินบ่ายสองหรอก เสร็จแล ้วจะรีบไป”
“โอเค ดีมาก ตัง้ ใจท�ำงานนะจ๊ะ”
แสนล ้านท�ำเหมือนพูดเล่น ยกมือขึ้นลูบแก้มเขาเบาๆ เธอ
ท�ำเหมือนหยอกล ้อกับเพือ่ น แต่ใจจริงน่ะดีใจทีไ่ ด้ทาบมือลวนลาม
แก้มเขา ถ ้าหากต้องแอบชอบเขานานไปกว่านี้ โดยไม่มอี ะไรคืบหน้า
แสนล ้านอาจหา้ มตัวเองไม่ได้ ลงมือปลุกปล�ำ้ เขาเสียเอง หญิงสาว
คิดกับตัวเองอย่างข�ำๆ แต่ยงั ไม่ได้คดิ จะท�ำจริง

“พอนั่ง กระโปรงก็เลือ่ นแทบจะขึ้นไปกองทีเ่ อว”

“เวอร์แล ้ว รัง้ ขึ้นมานิดเดียว”
จอมพญาหัน ไปมองหญิง สาวข า้ งกาย เขาวางมือ ลงบน
ชายกระโปรงของเธอ ลองกระตุกยิกๆ ดึงมันลงมา แต่มนั ก็ได้
แค่นนั้
“จะดึงท�ำไมเนี่ย”
“แต่งตัวแบบนี้แม่ไม่วา่ เหรอ”
“นายนั่นแหละว่าฉันอยู่คนเดียว หาเรื่องเก่ง”
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แสนลา้ นยกมือขึ้นดึงแก้มสาก จอมพญาปัดมือเธอออก
แล ้วก็ทำ� ตาดุปรามเธอ แต่หญิงสาวก็ลอยหน้าใส่เขาอย่างไม่เกรงกลัว
“ถ ้าจะไปข ้างนอก เอาผ ้าคลุมออกไปด้วย”
“รูแ้ ล ้ว มันจะเห็นอะไร กางเกงขาสัน้ ก็ใส่ ถึงเห็นฉันก็ไม่แคร์
หรอก แค่เห็นเอาไปไม่ได้เสียหน่อย”
“มีนำ�้ ใจกว ้างขวางเนอะ อวดโชว์ไปเรื่อย”
“มีดกี ต็ อ้ งโชว์ส”ิ
“เก็บไว้ก็คงไม่เน่า”
“อีตาบ ้า! ปากจัด”
แสนล ้านมองค้อนเขา จอมพญาไม่ชอบให ้เธอแต่งตัวเปิ ดเผย
มากนัก เธอจับได้เอง แต่กไ็ ม่ได้คดิ ว่าเขาหึงหวงอะไร คงเป็ นห่วง
ตามประสาเพื่อนผู ช้ ายที่ห่วงใยเพื่อนผู ห้ ญิง ถึง แม้ว่าแสนลา้ น
พร้อ มที่จ ะคิด เข า้ ข า้ งตัว เองอยู่ แ ล ว้ เพราะเธอแอบรัก เขา แต่
หญิงสาวก็คอยเตือนตัวเองว่าหา้ มคิดอะไรที่จะท�ำใหเ้ ธอเขา้ ขา้ ง
ตัวเองจนสุดกู่
“ฉันพูดเรื่องจริง”
“อยู่ในคอนโดฯ ฉันใส่สนั้ กว่านี้ไม่เห็นบ่น”
“ก็ไม่ได้ออกไปอวดใครนี่”
“ปัญหาเยอะนักนะ เป็ นเพือ่ นหรือเป็ นผัว”
แสนล ้านตัดสินใจทิ้งระเบิด จอมพญาหรี่ตามองเธอ อาการ
แบบนัน้ ของเขาท�ำให ้แสนล ้านรูว้ า่ ชายหนุ่มไม่พอใจ
“ล ้อเล่นน่า เอาเถอะ ฉันจะระวังตัว โอเคนะ”
เธอเอนตัวเขา้ ไปหาเขา กอดรัดแขนเขา คลอเคลียแก้ม
กับล�ำแขนออดอ้อนเสียหน่อย ท่านี้จำ� มาจากหอมละมุนเลยนะเนี่ย
เพราะเพือ่ นสาวมักจะอ้อนไอศู รย์แบบนี้ แล ้วก็ดูเหมือนจะได้ผล
จอมพญาไม่พดู อะไรอีก แต่หนั ไปขับรถออกจากช่องจอด แสนล ้าน
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ดึงตัวกลับมานั่งทีเ่ ดิม เธอหันหน้ามองออกไปนอกกระจกรถยนต์
คราวหน้าจะใส่ให้สนั้ กว่านี้อกี เพือ่ เรียกร้องความสนใจจากเขา
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3

หวนรัก

จอมพญาเข ้าไปทีบ่ ริษทั เขามีประชุมตัง้ แต่เช้า ในห ้องประชุม

ก็เสมือนทะเลเพลิงของการต่อสู ้ ต้องใช้มนั สมอง ไหวพริบ ห�ำ้ หั่น
กันเพื่อผลประกอบการของบริษทั เมื่อประชุมเสร็จ เขาถึงกับ
ถอนหายใจ แล ้วก็หน้าตูมเพราะความเหน็ดเหนื่อย
“หน้าบูดบึ้ง ทัง้ ที่การประชุมก็ได้ขอ้ สรุปที่นายพอใจไม่ใช่
หรือไง”
ธนดล ด�ำรงต�ำแหน่ งระดับผูบ้ ริหาร นอกจากนี้เขายังเป็ น
ญาติทางฝ่ ายแม่กบั จอมพญาด้วย เป็ นกึ่งญาติก่งึ เพือ่ นทีร่ จู้ กั กันมา
ตัง้ แต่เด็ก
“เหนื่อยฉิบ”
จอมพญาบ่น ออกมา ธนดลยิ้ม บางเบา เขาอายุ ม ากกว่า
จอมพญาสองปี และในฐานะเจ้า นาย ธนดลเคารพจอมพญา
ในเรื่องการท�ำงาน
“พูดให ้เพราะหน่อยท่านรอง”
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“จะเอาเพราะขนาดไหนวะ ไปดีกว่า”
“เย็นนี้ไปดืม่ ด้วยกันไหม”
“ไม่วา่ ง จะออกไปข ้างนอก นัดแสนเอาไว้”
“คุณแสนล ้านคนสวยน่ะเหรอ”
“เดีย๋ วเตะปากแตก”
จอมพญาชี้ห น้า ธนดล อีก ฝ่ ายเคยเจอแสนล า้ นครัง้ หรือ
สองครัง้ เท่านัน้ แต่ทกุ ครัง้ ทีพ่ ูดถึงแสนล ้าน เป็ นต้องลงทา้ ยด้วย
ค�ำว่า ‘คนสวย’ ตลอด
“ชมก็ไม่ได้เหรอวะ”
“ไหนบอกต้องพูดเพราะ ห ้ามหยาบคายไง”
จอมพญาตอบกลับธนดล ญาติผพู้ อ่ี ยากจะไล่เตะมันนักเชียว
แต่ขนื ท�ำแบบนัน้ จอมพญาอาจใช้ความเป็ นท่านรองประธานของ
บริษทั ไล่เขาออกก็ได้
“ใครกวนก่อน”
“นายไง พอพูดถึงแสนหน่อย ท�ำเสียงเล็กเสียงน้อย ตาวิบวับ”
“คุณแสนลา้ นคนสวยเธอโสดไม่ใช่หรือไง ทัง้ สวย ทัง้ โสด
ทัง้ รวย ผู ้หญิงในฝันเลยนะ”
“ฝันอย่างเดียวน่ะได้”
“หวงเหรอ หวงในสถานะอะไร หวงแบบเพือ่ นหวงเพือ่ น?”
“สาระแน”
จอมพญาว่าเขา้ ใหแ้ ล ้วก็เดินออกมาจากหอ้ งประชุม ธนดล
มองตามญาติผู ้น้องแล ้วก็ส่ายหน้าช้าๆ แต่เรื่องความห่ามเถือ่ นของ
จอมพญา มันเป็ นนิสยั ของจอมพญาทีธ่ นดลชินแล ้ว

“ไม่ตอ้ งตาม”
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จอมพญาออกค�ำสั่งกับโชกุล ผูช้ ่วยส่วนตัว หรือจะเรียกว่า
เป็ นเลขาฯ ส่วนตัวของเขาก็ได้ โชกุลเป็ นคนประสานงาน ดู แล
ความต้องการของจอมพญา และรับค�ำสั่งเรื่องงานจากเขาเพื่อ
น�ำไปถ่ายทอดต่อ
ถ ้าหากจอมพญาอยูท่ ป่ี ระเทศไทย โชกุลก็จะอยูท่ ป่ี ระเทศไทย
จอมพญาไปต่ างประเทศ โชกุลก็ตามไปด้วย ความภาคภูมิใจ
ของโชกุลก็คือการได้ทำ� งานร่วมกับจอมพญา ถึงแมเ้ จ้านายหนุ่ ม
จะแสดงอาการร�ำคาญเขาบ่อยๆ ก็ตาม
“ท่านรองครับ”
“ไม่ตอ้ งเรียกโว ้ย”
จอมพญาชี้หน้าโชกุล ผูช้ ่วยของเขาแต่งตัวเนี้ยบตัง้ แต่หวั
จดเท ้า ผมหวีเรียบ ชุดสูททีโ่ ชกุลเลือกสวมคือชุดสีนำ�้ เงิน เสื้อนอก
ฟิ ตรัด กางเกงฟิ ตพอกัน ไม่รูม้ นั จะฟิ ตอะไรนักหนา แต่โดยรวม
ก็เข ้ากับบุคลิกของโชกุลแบบแปลกๆ นั่นแหละ
“ท่านรองไม่ตอ้ งการให ้คุณโชตามไปรับใช้ท่านรองเหรอครับ”
“ไม่ตอ้ ง ท�ำงานไป”
“แล ้วท่านรองจะไปไหนเหรอครับ”
“ไปหาแสน”
“คุณแสนอาจจะต้องการให ้คุณโชรับใช้นะครับท่านรอง”
“คิดว่าคงไม่ตอ้ งการ”
จอมพญาตอบแทนแสนล ้าน ซึง่ อันทีจ่ ริงแสนล ้านกับโชกุลนัน้
คุยกันถูกคอมาก เจอหน้ากันเป็ นต้องร้องกรีด๊ ทักทายกันจนจอมพญา
แสบแก้วหู
“ท่านรองครับ”
“เลิกเรียกฉันเสียที ห ้ามตาม ขืนตามมาจะอัดให ้น่วม”
“ครับท่านรอง ไม่ตามครับ คุณโชเชื่อฟังครับ”
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จอมพญาส่ายหน้า มีญาติแบบธนดลก็ปวดประสาท มีลูกน้อง
ก็ประหลาดชอบกล โชกุลมีความสุขทีไ่ ด้รบั ใช้เขามาก แต่จอมพญา
ไม่ตอ้ งการใช้งานโชกุลตลอดเวลา เขาต้องการความเป็ นส่วนตัว
มากกว่า
“ห ้ามแอบตาม จับได้ไล่ออก”
ชายหนุ่ มเดินไปขา้ งหน้าสองก้าว ก่อนจะหยุดเดิน เขาหัน
กลับไปหาโชกุล ยกมือขึ้นท�ำท่าเชือดคอ เป็ นการข่มขู่ โชกุลรีบ
พยักหน้าตอบรับทันที
“ไม่ตามครับท่านรอง คุณโชสัญญาครับ”
จอมพญาถอนหายใจ แล ้วก็หมุนตัวเดินไปทีล่ ฟิ ต์ เมือ่ ลงไป
ถึงลานจอดรถ เขาก็เดินไปยังรถยนต์ของแสนล ้านทีจ่ อดอยู่

จอมพญาเดินผ่านประตูเข ้าไปในร้านชิกติ า ลูกค้าภายในร้าน

ทีก่ ำ� ลังเลือกเสื้อผ ้าอยูต่ ่างหันมามองเขาเป็ นตาเดียว ในชุดสูทธุรกิจ
ผมทีต่ ดั ใหม่ หนวดทีแ่ สนล ้านจัดการโกนให ้เรียบร้อย เขาหล่อเหลา
แบบคมเขม้ บุคลิกดุดนั ของเขาจะเรียกว่าเป็ นเสน่ หอ์ นั ร้อนแรง
ก็ได้ ชายหนุ่ มไม่สนใจใครเลย เขากวาดสายตามองหาพนักงาน
ของร้านชิกติ า
“แสนอยู่ชนั้ บนใช่ไหมครับ ขึ้นไปหาได้ไหม”
“สวัสดีค่ะคุณจอมพญา คุณแสนอยู่ชนั้ บนค่ะ มีสั่งไว ้แล ้วว่า
ถ ้าคุณจอมพญามาถึงให้ข้นึ ไปชัน้ บนได้เลยค่ะ”
“โอเคครับ”
พนักงานในร้านชิกติ าทุกคนรูจ้ กั จอมพญา กับคนอืน่ ชายหนุ่ม
ก็ สุ ภ าพด้ว ย ไม่ใ ช่ ว่า เขาจะขวางโลกท�ำ ตัว หยาบคายใส่ ทุก คน
พนักงานเดินไปส่งเขาทีล่ ฟิ ต์
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“ผมขึ้นไปเองครับ ขอบคุณ”
ชายหนุ่มกดเลือกชัน้ สาม ลิฟต์พาเขาขึ้นไปยังชัน้ ท�ำงานของ
แสนล ้าน ชายหนุ่ มชื่นชมแสนล ้านในเรื่องการท�ำธุ รกิจ หญิงสาว
เลือกท�ำธุรกิจทีเ่ ธอชอบ เริ่มต้นจากศูนย์ ท�ำงานอย่างหนัก และก็
ท�ำให้ชกิ ติ าเติบโตขึ้นมาเหมือนทุกวันนี้จนได้
แต่ แสนลา้ นก็ไม่เคยอวดอ้างว่าเธอเก่ งกาจ หญิงสาวบอก
กับเขาอย่างตรงไปตรงมา เธอประสบความส�ำเร็จได้แบบนี้ ส่วนหนึ่ง
ก็เพราะได้รบั โอกาสจากครอบครัว แสนลา้ นได้รบั เงินลงทุนจาก
ทีบ่ ้าน ท�ำให ้เธอมีตน้ ทุนในการลงทุน
ในขณะที่ห ลายคนที่มีค วามฝัน เหมือ นกับ เธอ ไม่ ไ ด้ มี
เงินลงทุนเหมือนที่แสนลา้ นมี เมือ่ ได้รบั เงินลงทุนจากครอบครัว
แสนลา้ นก็ตงั้ ใจที่จะหาเงินคืนใหแ้ ก่ บดิ า และเธอก็คืนเงินลงทุน
ทีย่ มื มาจากบิดาจนครบถ ้วนแล ้ว
เธอเป็ นคนมีความคิด หนักเอาเบาสู ้ และไม่เคยมีปญ
ั หา
เมือ่ เขาชวนเธอไปเทีย่ วด้วยกัน แสนล ้านบอบบางไปทัง้ ตัว ผิวขาว
ผุดผ่อง รู ปร่ างบอบบาง น่ าจะเป็ นคนเรื่องมาก ดีแต่ สวย แต่
หญิงสาวไม่ได้เป็ นแบบนัน้ เลยสักนิด
เธอไม่ใช่ คุณหนู ท่ีทำ� อะไรไม่เป็ น หญิงสาวท�ำงานบา้ นได้
ท�ำอาหารอร่ อย และก็สามารถเที่ยวแบบเรียบง่ายกับจอมพญา
แบบมีความสุขด้วย เธอสนุกกับการท่องเทีย่ วร่วมกับเขา ไม่ตดิ หรู
แต่ ก็มขี องแบรนด์เนมใช้ ของถูกเธอก็ใช้ได้ ถา้ หากเป็ นเสื้อผา้
แสนล ้านเน้นใช้เสื้อผ ้าจากแบรนด์ของตัวเองเป็ นส่วนใหญ่
จอมพญาเดินออกจากลิฟต์ และก็ตรงไปที่หอ้ งท�ำงานของ
แสนล ้าน ชายหนุ่มเปิ ดประตูเข ้าไปในห ้อง เมือ่ เข ้าไปในส่วนท�ำงาน
ก็จะมองเห็นห ้องท�ำงานของแสนล ้าน บนชัน้ ทีส่ ามตกแต่งด้วยสีขาว
เพือ่ ความสบายตา จากกระจกหอ้ งท�ำงานมองเขา้ ไปเห็นแสนล ้าน
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คุยกับพนักงานอยู่ จอมพญาก็เลยไม่เข ้าไปรบกวน แต่เลือกนั่งรอ
ทีโ่ ซฟาแทน
เขาทิ้ง ตัว นั่ ง ลง เอนตัว ไปพิง ศี ร ษะกับ พนัก พิง ของโซฟา
แลว้ ก็หลับตาลง ชายหนุ่ มได้ยนิ เสียงคนเคลือ่ นไหว แต่ก็อยาก
พักสายตาก่อน กระทัง่ มือนุ่มของแสนล ้านวางลงบนหน้าผากของเขา
แล ้วก็ปดั เส ้นผมของชายหนุ่มทีย่ ุ่งเหยิงให ้เข ้าที่
“เหนื่อยเหรอ”
“นิดหน่อย”
เขาตอบแบบไม่ยอมลืมตา แสนลา้ นลูบแก้มชายหนุ่ มเล่น
หลายปี ก่ อ น เธอเคยคิ ด จะเลิก รัก เลิก ชอบเขาเหมื อ นกัน
คิดหลายครัง้ แต่กต็ ดั ใจไม่ได้สกั ครัง้ ทุกครัง้ ก็หวนกลับมาแอบรัก
เขาเหมือนเดิม จนตอนนี้แสนลา้ นก็ชินกับการต้องแอบรัก แต่
ถึงจะชิน ก็ใช่วา่ เธอจะมีเป้ าหมายแค่การแอบเท่านัน้ แต่เธอต้องการ
เป็ นผู ้หญิงของเขาอย่างเปิ ดเผย และต้องการให ้เขาเป็ นผู ้ชายของเธอ
อย่างเปิ ดเผยเช่นกัน
แสนล ้านก็เหมือนกับหอมละมุน รอเวลาให้ตวั เองเข ้มแข็งขึ้น
มากกว่านี้ ให้หวั ใจพร้อมส�ำหรับค�ำตอบทุกรู ปแบบ แมก้ ระทั่ง
การสู ญเสีย เมือ่ ถึงเวลานัน้ แสนลา้ นก็จะตัดสินใจสื่อความรู้สกึ
ออกไป และยอมรับทุกอย่าง ถึงแม้ว่าจอมพญาอาจจะไม่พอใจ
และเลือกทีจ่ ะหันหลังให ้เธอก็ตาม
“ล ้างหน้าหน่อยไหม”
“ก็ดสี ”ิ
เขาลืมตาขึ้น แล ้วก็ขยับตัว แสนล ้านรอจนชายหนุ่มลุกขึ้นยืน
ก็เดินน�ำเขา้ ไปในหอ้ งท�ำงาน เธอเดินไปที่โต๊ะด้านหลัง แลว้ ก็ถอื
ถุงผ ้ามาวางบนโต๊ะท�ำงาน
“เปลีย่ นเสื้อผ ้าไหม ฉันเอาชุดมาให ้เปลีย่ นด้วย”
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“เยีย่ ม! ร�ำคาญชุดนี้ชะมัด”
“เข ้าไปเปลีย่ นในห ้องน�ำ้ !”
แสนลา้ นเสียงดัง เพราะเธอบอกใหเ้ ปลี่ยนชุด จอมพญา
ก็ทำ� ท่าจะถอดเสื้อนอกออกจากตัวทันที ชายหนุ่มหยุดมือ
“ร้องเหมือนไม่เคยเห็นไปได้ ฉันใส่กางเกงในตัวเดียวเดินร่อน
ในคอนโดฯ ออกจะบ่อย”
“เผื่อลูกน้องฉันขึ้นมา เดีย๋ วใจแตกกันพอดี เขา้ ไปเปลีย่ น
ในห ้องน�ำ้ จะได้ออกไปข ้างนอกด้วยกัน”
“ไปก็ได้”
ชุดล�ำลองทีแ่ สนล ้านเตรียมมาให ้เขาคือเสื้อยืดกับกางเกงยีนส์
จอมพญาเขา้ ไปเปลีย่ นชุดในหอ้ งน�ำ้ แล ้วก็หอบเอาเสื้อผา้ ชุดเดิม
ออกมา
“แบบนี้ค่อยสบายตัวหน่อย”
“ส่งมาเลย ฉันจัดการเอง”
แสนล ้านรับถุงผ ้ากับเสื้อผ ้าจากเขา แล ้วก็จดั การพับใส่ถงุ ผ ้า
ใหเ้ รียบร้อย เมือ่ กลับไปถึงคอนโดฯ แลว้ เธอจะได้ส่งร้านซักรีด
หญิงสาวคว ้ากระเป๋ ามาถือ จอมพญาเข ้าไปยืนข ้างๆ แล ้วก็พาดแขน
โอบไหล่เธอ แกล ้งทิ้งน�ำ้ หนักลงบนล�ำแขนแข็งแรงของเขา แสนล ้าน
ทราบว่าเขาแกลง้ แต่เธอจะไม่บอกเขาหรอกว่าเธอชอบมากที่เขา
แกล ้งเธอแบบนี้ ไม่ได้รู้สกึ ร�ำคาญเลยสักนิด ทีส่ ะบัดสะบิ้งใส่เขา
คือการเสแสร้งล ้วนๆ

“ตัว๋ หนังอะไรวะ แพงฉิบ สามสีพ่ นั แปดสิบถึงร้อยไม่มี

หรือไง”
ปากบ่ น แต่ ก็ ค วัก เงิน จ่ า ย แสนล า้ นเลือ กโรงหนัง สุ ด หรู
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ราคาตั๋วสูงกว่าโรงหนังทั่วไป ถึงเงินสามสีพ่ นั จะไม่มาก หากเทียบ
กับทรัพย์สนิ ของจอมพญา แต่ เขาก็คิดว่ามันแพง เมื่อเทียบกับ
การดูหนัง
“มีแต่ไม่ดู มีปญ
ั หาไหม ไม่ได้จ่ายเอง อยากดูแพงๆ อยากดู
ต้องได้ดู”
แสนลา้ นเกาะแขนเขา แลว้ ก็ยดื ตัวขึ้นแลบลิ้นใส่ชายหนุ่ ม
จอมพญาเคาะตัว๋ หนังลงบนศีรษะเธอ ปากบ่นแต่กย็ อมตามใจ
“เออ ยายไฮโซ”
“ไฮโซแบบฉลาด ไฮโซแบบเงินในกระเป๋ าอยู่ครบ”
แสนล า้ นยัง ไม่ ว ายกวนประสาทเขา จอมพญาส่ า ยหน้า
มหาเศรษฐีหมืน่ ล ้านแบบเขา บ่นงึมง�ำเพราะค่าตัว๋ หนังแพง แสนล ้าน
นึกเอ็นดูเขาเหมือนกัน
‘คนพึง่ พาได้ เท่ทสี ่ ดุ !’
จอมพญาท�ำใหเ้ ธอรู้สกึ ว่าเขาพึง่ พาได้ ชายหนุ่ มไม่อวดอ้าง
ถึงทรัพย์สนิ ทีเ่ ขามี รวยจะตาย แต่ก็ทำ� งานงกๆ โดยไม่มปี ญ
ั หา
ว่าธุรกิจทีร่ บั ช่วงต่อคือธุรกิจของครอบครัว แสนล ้านเคยถามเขาว่า
ชอบหรือไม่ชอบ ชายหนุ่มก็ตอบกลับมาด้วยค�ำตอบน่าประทับใจ
“ชอบไม่ชอบก็ตอ้ งรักษาไว ้ บรรพบุรุษฉันสร้างมา มีข ้าวกิน
ทุกวันนี้กเ็ พราะธุรกิจของครอบครัว  จะมาดัดจริตไม่อยากท�ำไม่ได้”
จอมพญารู ห้ น้า ที่ข องตัว เอง และก็ใช้ชีวิต แบบคนทั่ ว ไป
เขาไม่ขบั รถหรู ทั้งทีอ่ ยากจะมีรถหรูสกั กี่คนั ก็ได้ เขาเลือกทีจ่ ะใช้
รถทีเ่ ขาชอบ ถ ้าหากต้องออกงาน พบปะนักธุรกิจ ก็ใช้รถของบริษทั
ซึง่ มีรถส�ำหรับผู ้บริหารอยู่แล ้ว
เขาใช้ชีวติ ส่วนตัวในแบบที่เขาต้องการ ไม่ตอ้ งมีพธิ ีรีตอง
ไม่ตอ้ งหรู หราอยู่ตลอดเวลา ชายหนุ่ มเคยเปรยใหเ้ ธอฟัง อดีต
แฟนสาวของเขาทุกคนรับชีวติ ในส่วนทีไ่ ม่ใช่นกั ธุรกิจของเขาไม่ได้
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จอมพญาใช้ชวี ติ ส่วนตัวผิดจากทีพ่ วกเธอคาดเอาไว ้
ในขณะทีพ่ วกเธอคาดหวังถึงความหรูหรา เพือ่ เอาไว ้อวดอ้าง
คนในสังคม ชีวติ ส่วนตัวของจอมพญาคือความเรียบง่าย เขาเคย
คบผูห้ ญิงในสถานะคนรักสามคน ทุกคนจบความสัมพันธ์กบั เขา
ด้วยเหตุผลเดียวกัน จอมพญาก็เลยเลิกคบหากับเพศตรงข ้ามจริงจัง
ด้วยเหตุผล...
‘ร�ำคาญ!’
เขาท�ำงานหนัก ยังต้องมาหัวหมุนเพราะคนรัก หาความสุข
ในชีวติ ไม่ได้ และพวกเธอก็หาความสุขจากเขาได้แค่เรื่องบนเตียง
เพราะเรื่องนอกเตียงก็เหมือนจะไปกันไม่ได้ จึงต้องจบลงทีต่ ่างคน
ต่างไป มีคนรักแล ้วเหนื่อย จอมพญาก็อยู่แบบหนุ่มโสดแอบโฉด
ไปวันๆ ดีกว่า
“เดีย๋ วพาไปคลุกฝุ่นคลุกโคลนทีเ่ หมือง”
“กล ้าหรือเปล่าเถอะ”
“ท�ำไมจะต้องไม่กล ้า”
“กลัวจะซ่อนใครไว ้น่ะสิ คงไม่กล ้าพาฉันไปหรอก”
“เลอะเทอะ ฉันเปิ ดเผย ไม่เคยซ่อน ชั่วคราวก็คือชั่วคราว
เธอย�ำ้ บ่ อ ยเหลือ เกิ น นะเรื่ อ งพวกนี้ ฉัน ไม่ ได้มีเ ซ็ก ส์ม าเป็ น ปี
แล ้วมัง้ ”
“อีตาเลียม”
แสนล ้านยกมือขึ้นปิ ดปากเขา มองซา้ ยขวาด้วยเกรงว่าจะมี
คนอื่นมาได้ยนิ จอมพญาอ้าปากงับนิ้วเธอ แสนล ้านก็เลยต้องรีบ
ดึงมือออกห่างจากปากเขา
“พูดบ ้าอะไรเนี่ย”
“พูดให ้เธอสบายใจว่าฉันไม่ได้ใช้งานดุก๊ ดุก๊ มานานแล ้ว”
“หุบปากเลยนะ”
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“เธอเริ่มก่อนนะ”
“ฉันก็หยุดแล ้วไง”
“จะเป็ น เมนส์ห รือ เปล่า อารมณ์ข้ ึน ๆ ลงๆ แต่ ป กติเ ธอ
เป็ น เมนส์ก ลางเดือ นนี่ ประมาณวัน ที่สิบ สี่สิบ ห า้ นี่ ม นั เลยมา
แล ้วนะ”
“รูด้ นี กั นะ!”
“ฉัน จ�ำ ได้ เธอเคยเลือ ดทะลัก เดือ ดร้อ นฉัน ต้อ งไปซื้อ
ผา้ อนามัยให ้ และเธอก็ชอบบ่นปวดทอ้ งประมาณเนี้ย บ่นบ่อยๆ
ฉันก็จำ� ได้ส”ิ
“พอแล ้ว หยุดพูด”
แสนล ้านถลึงตาใส่เขา จอมพญามันคงไม่คดิ ว่าเธอเป็ นผู ้หญิง
หรอก ถึงได้กลา้ พูดเรื่องแบบนี้กบั เธอหน้าตาเฉย ไม่มีอาการ
หวั่นไหวเลยสักนิด หญิงสาวมองค้อนชายหนุ่ม แล ้วก็ดงึ ตั๋วหนัง
จากมือเขามาถือไว ้
“เรื่องแบบนี้พดู ในทีส่ าธารณะได้เหรอ”
“ไม่มใี ครได้ยนิ นี่”
จอมพญาไหวไหล่ แสนล ้านจิ้มนิ้วลงบนแผ่นอกของชายหนุ่ม
แล ้วก็เงยหน้ามองเขาด้วยสายตาดุดนั แต่กแ็ อบอ่อนหวาน
“ท�ำตัวให้ดสี ”ิ
“ดีกว่านี้กพ็ ระแล ้ว”
ดู ปากมันสิ! หญิงสาวค้อนส่งใหช้ ายหนุ่ ม เธอควา้ มือเขา
มาจับ ท�ำท่าลากเขาเดินไปด้วยกัน จอมพญาก็ยอมใหล้ าก เขา
เดินตามเธอไปยังเล ้านจ์สำ� หรับลูกค้า ซึง่ เล ้านจ์หรูมไี ว ้บริการเฉพาะ
ลูกค้าทีซ่ ้อื ตัว๋ ดูภาพยนตร์ในราคาสูงแบบทีแ่ สนล ้านเลือกซื้อ หญิงสาว
พาเขาไปนั่งทีเ่ ก้าอี้ เป็ นคนจัดการสั่งอาหาร สั่งเครื่องดื่ม เพือ่ ให ้
เขาได้รบั ประทานก่อนเข ้าไปดูภาพยนตร์ โดยมีเหตุผลง่ายๆ ว่าเขา
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จะได้ไม่หวิ ในระหว่างทีเ่ ธอก�ำลังดืม่ ด�ำ่ กับภาพยนตร์ทเ่ี ธอเลือกดู

“ยกเตียงมาไว้ในโรงหนังก็เลยแพงสินะ”

จอมพญาพึมพ�ำออกมา ภายในโรงหนัง ทีน่ งั่ เป็ นส่วนตัวมาก
นอกจากเป็ นส่วนตัว แบ่งแยกกัน้ โซน ก็ยงั กวา้ งขวางเหมือนยก
เตี ย งนอนมาไว้ในโรงหนัง นอกจากนี้ ย งั สามารถปรับ ที่นั่ ง ได้
อีกต่างหาก
“นอนได้ไหม”
“นอนสิ นวดให้ไหม”
“จริงอะ”
“จริง ฉันพกน�ำ้ มันแบบไม่มกี ลิน่ มาด้วย หอมใหม้ ายังไม่ได้
เอาออกจากกระเป๋ า จะนวดต้นคอให ้ เอาไหมล่ะ”
“เอาสิ”
จอมพญาตอบรับ ทัน ที แสนล า้ นขยับ ตัว นั่ ง พิง กับ ที่พิง
จอมพญาคว�ำ่ หน้าลงบนตักของแสนล ้าน หญิงสาวก็สะบัดผา้ ห่ม
ทีม่ ใี ห้ผนื เดียวคลุมลงบนเรือนกายของเขา
“รอสักครู่นะ”
“ไม่มปี ญ
ั หา”
ชายหนุ่มหลับตาลง เขายอมพาแสนล ้านมาดูหนัง แต่ตวั เขา
ไม่ได้ชอบดูหนัง จอมพญาชอบนอนและชอบกินมากกว่า
“เหนื่อยขนาดนี้เชียว”
“ใช้สมองมากไปหน่อย ปกติไม่ค่อยได้ใช้สมอง ใช้แต่แรง”
“เหรอยะ”
แสนลา้ นวางมือลงบนล�ำคอของเขา หญิงสาวเปิ ดกระเป๋ า
แล ้วก็หยิบเอาขวดน�ำ้ มันขึ้นมา น�ำ้ มันนวดขวดนี้เป็ นแบบปราศจาก
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กลิน่ แสนล ้านหยิบติดกระเป๋ ามาด้วย โดยอ้างชื่อของหอมละมุน
เพือ่ ไม่ให ้จอมพญาผิดสังเกตว่าเธอเตรียมมาเพือ่ ดูแลเขา
ใช้นำ�้ มันนวดในที่สาธารณะก็ตอ้ งเกรงใจคนรอบขา้ งด้วย
น�ำ้ มันแบบไร้กลิน่ จึงเหมาะทีจ่ ะใส่กระเป๋ ามาด้วยเพือ่ เอาใจคนตัวโต
ที่นอนซบหน้าอยู่ กบั ตักของเธอ เห็นอาการหลับตาลง นิ่วหน้า
ของเขา ก็ทราบว่าเขาคงตึงเครียดไม่นอ้ ย
จอมพญามัก จะพู ด เหมือ นงานที่เ ขาท�ำ อยู่ ไ ม่ เ ครีย ด แต่
แสนล ้านก็รูว้ า่ มันเครียดมาก มูลค่าทางธุรกิจของเธอกับจอมพญา
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง จ�ำนวนลูกน้องก็ห่างกันอย่างเทียบไม่ได้
แสนล ้านท�ำงานก็ยงั เครียด แล ้วจอมพญาจะไม่เครียดได้อย่างไร
เมื่อไฟในโรงหนังหรี่ลง จอภาพยนตร์เริ่มฉาย แสนลา้ น
ก็ เ ทน�ำ้ มัน ลงบนล�ำ คอของจอมพญา แล ว้ ก็ น วดไปลู บ ไปด้ว ย
ชายหนุ่มนอนหลับ เธอก็นวดไปเรื่อยๆ ในขณะทีด่ วงตาก็มองไป
ยังจอภาพยนตร์สลับกับมองจอมพญาอย่างรักใคร่

อ อกจากโรงภาพยนตร์ แสนล า้ นก็ ช วนจอมพญาไป

ซูเปอร์มาร์เก็ต หญิงสาวต้องการวัตถุดบิ ทีจ่ ะท�ำอาหารใหเ้ ขา แล ้ว
ก็วตั ถุดบิ ส�ำหรับท�ำขนมในวันพรุ่งนี้ด ้วย จอมพญามีรายการอาหาร
และขนมที่อยากรับประทาน ถึงแสนลา้ นจะบ่น แต่ เธอก็ตงั้ ใจ
จะท�ำให ้เขาได้ดั่งใจก่อนเขาบินกลับภูเก็ต
“วันนี้ซ้อื กินก็ได้นะ”
จอมพญามองหญิงสาวขา้ งกาย เธอนวดใหเ้ ขาระหว่างการ
ดู ภาพยนตร์ หญิงสาวคงเหนื่อยเหมือนกัน เขาไม่อยากท�ำตัว
เอาแต่ใจ
“นายไม่ชอบอาหารซื้อนี่”
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“กินได้ กันตาย”
“ไม่ตอ้ งกันตายหรอกย่ะ เดีย๋ วท�ำให้กนิ ”
แสนล า้ นมองส�ำ รวจวัต ถุดิบ ที่ห ญิง สาวเลือ กซื้อ ยัง ขาด
วัตถุดบิ บางอย่าง แสนล ้านจะออกไปตลาดตอนเช้าวันพรุ่งนี้ เพือ่
ซื้อวัตถุดบิ ทีส่ ดใหม่มาใช้
“กินไม่หมดจะถูกดึงหู”
“ดุเหลือเกิน”
“ดุแล ้วเคยกลัวทีไ่ หน”
หญิงสาวหันไปมองเขา แลว้ ก็หยิบของวางใส่ตะกร้า ขอ้ ดี
ของจอมพญา หนึ่งในนัน้ ก็คือเขาไม่เคยใหเ้ ธอถือของหนักเลย
สักครัง้
เรื่องใช้แรงชายหนุ่ มอาสาท�ำให ้ มาซื้อของด้วยกัน รถเข็น
เขาเป็ นคนเข็น ค่าใช้จ่ายเขาก็เป็ นคนจ่าย และก็ยงั เป็ นคนถือทัง้ หมด
แสนล ้านได้รบั อนุญาตให ้ช่วยถือบ ้างนิดหน่อยเท่านัน้
“วันนี้กนิ อะไรง่ายๆ เนอะ”
“ไม่มปี ญ
ั หา”
“พรุ่งนี้ยงั ไงก็อยู่ดว้ ยกันทัง้ วันอยู่แล ้ว”
“ฉันกลับวันมะรืนนะ”
“ต้องไปส่งไหม”
“ต้องไปสิ”
แสนล ้านชอบช่วงเวลาทีไ่ ปรับเขามาจากสนามบิน แต่ไม่ชอบ
ช่วงเวลาที่ไปส่งจอมพญาสักเท่าไร เพราะเมือ่ เขากลับภูเก็ต เธอ
ก็คดิ ถึง
“เดือนหน้าฉันอาจจะไปภูเก็ตนะ”
“จะตามไปใช้งานฉันคืนเหรอไง”
“รูช้ ะตากรรมของตัวเองก็ดแี ล ้ว”
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แสนลา้ นข่มขู่ ใจจริงน่ ะ อยากไปใช้งานที่ไหน แต่ คิดถึง
จนอยากเห็นหน้าอยากใกล้ชดิ ต่างหาก

แสนล ้านเป็ นคนท�ำอะไรรวดเร็ว อาหารก็เช่นกัน หญิงสาว

ท�ำคนเดียวอย่างคล่องแคล่ว ห่อหมกปลาหมึก กับผัดกะเพราทะเล
ก็สง่ กลิน่ หอมยัว่ ยวนอยูบ่ นโต๊ะรับประทานอาหาร ข ้าวเหนียวทีเ่ หลือ
จากเมือ่ เช้าแสนล ้านก็นำ� มาอุ่นร้อน
ตอนอุ่นขา้ วเหนียว หญิงสาวน�ำขา้ วมาใส่หวดเหมือนเดิม
ในการอุ่น เสร็ จ แล ว้ ก็ น�ำ มาส่ า ยบนถาดไม ้ และจัด ใส่ ก ระติบ
ซึง่ ข ้างในรองด้วยผ ้าขาวบาง
เมื่อ ต้อ งท�ำ อาหาร เธอจะมัด รวบผม เสื้ อ ยื ด ตัว โคร่ ง
กางเกงขาสัน้ อวดเรียวขาสวย เป็ นภาพที่จอมพญาเห็นจนชินตา
แต่กางเกงขาสัน้ ระดับนี้ ถ ้าหากแสนล ้านคิดจะใส่มนั ออกไปข ้างนอก
ชายหนุ่มจะมีปญ
ั หาทันที
ในระหว่างทีท่ ำ� อาหารคาว แสนล ้านก็แบ่งเวลาท�ำของหวาน
ไปด้วย ตัวขนม เธอผสมแป้ งขา้ วเจ้า แป้ งทา้ วยายม่อม น�ำ้ ตาล
มะพร้าว แล ้วก็ใส่กะทิลงไป ตามด้วยน�ำ้ ใบเตยทีห่ ญิงสาวใช้วธิ ปี ั่น
กับน�ำ้ สะอาดแล ้วก็กรองด้วยผ ้าขาวบาง
“หิวหรือยัง มาสิ”
หญิงสาวส่งเสียงเรียกจอมพญา พอแสนลา้ นเรียก เขาก็
ลุกขึ้นเดินไปที่โต๊ะรับประทานอาหารทันที หญิงสาวตัง้ ซึ้งแลว้ ก็
วางเรียงถ ้วยตะไล เพือ่ อุ่นให้รอ้ นก่อนทีจ่ ะใส่ตวั ขนมถ ้วยลงไปนึ่ง
“วันนี้มขี นมถ ้วยด้วยเหรอ”
“ก็บอกแล ้วว่าจะท�ำให้กนิ ”
แสนลา้ นตอบแลว้ ก็หนั ไปกรองตัวขนมที่ผสมกันเสร็จแลว้
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อีก ครัง้ เพื่อ ให ข้ นมมีค วามเนี ย นที่สุ ด เมื่อ ใส่ ล งในถ ว้ ยตะไล
เพือ่ นึ่ง
จอมพญาเตรียมน�ำ้ ดืม่ แล ้วก็ตกั ข ้าวสวยใส่จานไว้ให้แสนล ้าน
เพราะรูว้ า่ หญิงสาวชอบรับประทานข ้าวสวยมากกว่าข ้าวเหนียว
แสนลา้ นมองเขาที่ไม่ลมื เตรียมน�ำ้ กับขา้ วเผื่อเธอ แลว้ ก็
ยิ้มอ่อนโยน เธอหันไปหยอดแป้ งลงในถ ้วยตะไล แล ้วก็ปิดฝาเพือ่
นึ่งขนมชัน้ แรกให ้สุกก่อน
“วันนี้ใช้กะทิสำ� เร็จนะ”
“เธอท�ำอะไรก็อร่อย”
จอมพญานั่ ง รอไม่ ย อมรับ ประทานอาหารก่ อ นแสนล า้ น
หญิงสาวเตรียมส่วนทีเ่ ป็ นหน้ากะทิของขนมถ ้วย เธอใช้แป้ งข ้าวเจ้า
น�ำ้ ตาลทราย และเกลือ คนใหแ้ ตกตัว แลว้ ก็เติมน�ำ้ กะทิลงไป
คนให ้ทุกอย่างละลายเป็ นเนื้อเดียวกัน
“หิวก็กนิ สิ”
“รอเธอก่อน ฉันเป็ นคนดี”
“น่าหมั่นไส ้ตรงชมตัวเองเนี่ยแหละ”
แสนลา้ นเดินไปที่โต๊ะรับประทานอาหาร เธอนั่งลง แลว้ ก็
ตักห่อหมกใส่จานใหจ้ อมพญา นั่งรับประทานอาหารกับเขา แล ้วก็
ลุกขึ้นไปมองขนมด้วย หญิงสาวเปิ ดฝาเมื่อตัวแป้ งใสสุกดีแลว้
ก่อนจะหยอดกะทิราดหน้าทีเ่ ตรียมไว ้ลงไป แล ้วก็ปิดฝานึ่งต่อ
“กินเมือ่ ไรก็อร่อย”
“ขอให ้จริงเถอะ”
“จริงสิ”
จอมพญายืนยัน แสนล ้านท�ำอาหารทีเ่ ขาชอบได้รสทีเ่ ขาชอบ
อีก เหมือ นกัน แต่ ห ญิง สาวก็อ อกตัว ว่า เธอไม่ไ ด้ทำ� ได้ทุก อย่ า ง
ท�ำอาหารได้แค่บางอย่างเท่านัน้ แสนลา้ นไม่ได้ขยายความว่าเธอ
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ท�ำได้เฉพาะอาหารทีจ่ อมพญาชอบเป็ นส่วนใหญ่
“เธอท�ำได้ยงั ไง”
“เรียนท�ำกับหอม แล ้วก็เอามาปรับจนได้รสทีน่ ายชอบ”
“น่ารักทีส่ ุด”
จอมพญายื่นหน้าขา้ มโต๊ะมาชมเธอ แสนลา้ นยกมือขึ้นดีด
หน้าผากเขา และชายหนุ่มก็ดงึ ใบหน้ากลับ ใจจริงอยากจูบหน้าผาก
เขามากกว่า แต่กลัวชายหนุ่มตกใจ
“ชมเพราะได้ใช้งานฉันน่ะสิ ฉันลุกไปดูขนมสักครู่”
แสนล า้ นลุ ก ขึ้น ไปดู ข นม ขนมถ ว้ ยรอบแรกของเธอสุ ก
เรียบร้อยแล ้ว แสนล ้านก็คบี ถ ้วยตะไลขึ้นมา แล ้วน�ำไปวางเรียงกัน
บนตะแกรงเพือ่ พักให ้เย็น
หญิงสาววางถว้ ยตะไลรอบใหม่ลงไป เพื่อเตรียมนึ่งขนม
อีกรอบ เพราะวัตถุดิบที่เธอเตรียมไวต้ อ้ งนึ่งสองรอบถึงจะหมด
พอดี นอกจากนี้จำ� นวนขนมถ ้วยแค่รอบแรกคงไม่พอทีจ่ ะใส่ลงไป
ในกระเพาะของจอมพญา
“หอมมาก”
“จะได้กนิ แล ้ว พอใจแล ้วใช่ไหม”
“พอใจมาก ฉันถึงชอบมาหาเธอไง”
แสนล ้านไม่ได้พูดตอบโต้กบั เขา หญิงสาวไม่รูว้ า่ จะพูดอะไรดี
ถึงจะไม่เกิดพิรุธ เธอท�ำทุกอย่างก็เพื่อใหเ้ ขามีความสุ ขที่ได้อยู่
กับเธอ แล ้วมันก็เห็นผลแล ้วสินะ แสนล ้านท�ำไม่ใช่เพราะฝื นตัวเอง
ด้วย เธอก็มคี วามสุขทีไ่ ด้ทำ�
“น�ำ้ ในแก้วเธอหมดแล ้ว ฉันรินให้”
จอมพญาลุกขึ้นไปเปิ ดตูเ้ ย็น หยิบขวดน�ำ้ มารินน�ำ้ เติมใส่แก้ว
ให แ้ สนล า้ น ความสุ ข ของเธอมัน เกิ ด ขึ้น เพราะเขาไม่ ใ ช่ ผู ช้ าย
เห็นแก่ตวั เอาแต่รบั ฝ่ ายเดียว แสนล ้านดูแลเขา จอมพญาก็ดูแลเธอ
70 หวนรักเพื่อนสนิท

เช่ นกัน นอกจากนี้ชายหนุ่ มยังท�ำตามที่เธอเรียกร้องหลายเรื่อง
แม ้เขาจะบ่นว่าไร้สาระ หรือไม่เห็นด้วยนัก แต่แสนล ้านก็จะได้ดงั่ ใจ
ในเรื่องที่ตอ้ งการเป็ นส่วนใหญ่ เมื่ออิ่มอาหาร แสนลา้ นก็แคะ
ขนมถว้ ย จัดเรียงใส่จาน แลว้ ก็ส่งใหจ้ อมพญารับประทาน เธอ
กินไปสองถ ้วย ส่วนทีเ่ หลือจอมพญารับผิดชอบจนหมด

กัณฑ์กนิษฐ์ 71

