1
“อีกแก้วนะหนูพมิ ” พิมทิภามองแก้วไวน์ทถ่ี กู ยืน่ มาตรงหน้า

พลางถอนหายใจออกมาด้วยความอึดอัด ก่อนหญิงสาวจะปฏิเสธ
ออกไป เพราะรูส้ กึ มึนศีรษะจนมองทุกอย่างลายตาไปหมด
“พอแลว้ ค่ ะ พิมดื่มต่ อไม่ไหวแลว้ จริงๆ” พิมทิภาปฏิเสธ
แม ้เคยดืม่ มาบ ้าง แต่นั่นก็แค่ดม่ื พอเป็ นพิธี ไม่ใช่ดม่ื ช็อตต่อช็อต
แบบนี้
“น้องพิมดืม่ ไปแค่ไม่กแ่ี ก้วเองไม่ใช่เหรอคะ ดืม่ อีกนิดเถอะค่ะ
ไม่งนั้ เสี่ยเสียใจแย่เลย” พิมทิภาหันไปมองคนพูด แสงระวีเป็ น
นางแบบรุ่นพี่ เคยเจอกันตามงานเดินแบบไม่กค่ี รัง้ ทว่าจูๆ่ แสงระวี
ก็โทรศัพท์มาหา ชวนเธอออกมารับประทานอาหาร พิมทิภาตอบ
ตกลงด้วยความเกรงใจ พอถึงวันนัดแสงระวีก็ขบั รถมารับเธอ
ถึงทีบ่ ้าน เมือ่ ไปถึงร้าน แสงระวีก็แนะน�ำใหเ้ ธอรู้จกั กับเสีย่ สุรพล
บอกว่าเขาคือผู้ใหญ่ท่แี สงระวีเคารพนับถือ หลังจากรับประทาน
อาหารกันเสร็จเรียบร้อย เสีย่ สุรพลก็พาเธอกับแสงระวีมาดืม่ กันต่อ
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ทีไ่ นต์คลับแห่งหนึ่ง คอยคะยัน้ คะยอให ้เธอดืม่ ไวน์ ถ ้ารูว้ า่ มาแล ้ว
ต้องเจอกับเหตุการณ์ชวนอึดอัดแบบนี้ เธอคงปฏิเสธไม่มาตัง้ แต่
ทีแรก
“ไม่ตอ้ งไปบังคับหนู พมิ หรอกหนู แสง หนู พมิ คงเห็นเราเป็ น
คนอืน่ เลยไม่กล ้าสนุกด้วยแบบนี้” เสีย่ สุรพลหันมาพูดกับแสงระวี
“น้องพิมเห็นพีเ่ ป็ นคนอื่นเหรอคะ พีค่ ิดว่าเราสนิทสนมกัน
เสียอีก ทีแ่ ท้พก่ี ค็ ดิ ไปเองคนเดียว น่าน้อยใจจัง” แสงระวีทำ� เสียง
เศร้า สีหน้าแสดงความน้อยใจ พิมทิภาท�ำหน้าไม่ถูกเมือ่ อีกฝ่ าย
อ้า งว่า สนิ ท สนมกับ เธอ เอาจริง ๆ เธอกับ แสงระวีเ ป็ น แค่ รุ่ น พี่
รุ่นน้องทีเ่ จอกันตามงานเดินแบบหรือถ่ายแบบด้วยกันเป็ นบางครัง้
จะเรียกว่าสนิทสนมกันก็คงไม่ถูกนัก แต่กระนัน้ หญิงสาวก็ไม่คิด
จะค้าน ได้แต่ปฏิเสธออกไป
“ไม่ใช่ อย่างนัน้ นะคะพี่แสง” พิมทิภาถอนหายใจ ก่ อนจะ
เอ่ยขึ้นว่า “ก็ได้ค่ะ แต่ขอแก้วนี้เป็ นแก้วสุดทา้ ยนะคะ” พิมทิภา
ต่อรอง ถ ้าขืนดืม่ อีกต่อไป เธอคิดว่าตัวเองคงเมาจนหาทางกลับบ ้าน
ไม่ถกู แน่ๆ
“ถา้ มันเป็ นการฝื นใจน้องพิมมากเกินไป น้องพิมไม่ตอ้ งดื่ม
ก็ได้นะคะ”
“เอามาเถอะค่ะ พิมจะดืม่ ” พิมทิภาบอก พลางยืน่ มือไปรับ
แก้วไวน์มาดื่มเพื่อตัดปัญหา โดยไม่ทนั สังเกตเห็นสายตาของ
แสงระวีกบั เสีย่ สุรพลทีต่ ่างสบตากันอย่างมีความหมาย เมือ่ จัดการ
เครื่องดืม่ ในมือเรียบร้อยแล ้ว พิมทิภาก็ขอตัวไปเข ้าห ้องน�ำ้
“พิมขอตัวไปเข ้าห ้องน�ำ้ ก่อนนะคะ”
“ให้พไ่ี ปเป็ นเพือ่ นไหมคะ” แสงระวีเสนอตัว
“ไม่เป็ นไรค่ ะ พิมไปเองได้” พิมทิภาปฏิเสธ ที่น่ีเป็ นคลับ
ชัน้ สูง แบ่งโซนลูกค้าอย่างชัดเจน ตรงทีพ่ วกเธอนั่งก็เป็ นโซนของ
6 เพลิงพยศรักจอมมาร

ลู ก ค้า วีไ อพี ซึ่ง แยกห่ า งจากโซนอื่น ๆ แถมยัง มีพ นัก งานคอย
ตรวจตราดูแลอยู่ตลอดเวลา ถือว่าปลอดภัยในระดับหนึ่ง
“งัน้ ก็…ระวังตัวด้วยนะคะ” แสงระวีเอ่ยด้วยท่าทีเป็ นห่วง
เป็ นใย พิมทิภายิ้มรับ ก่อนจะเดินออกไป
“น้องพิมคงถูกใจเสีย่ มากสินะคะ มองไม่วางตาเลย”
คล ้อยหลังพิมทิภา แสงระวีก็หนั ไปเอ่ยกับคนทีน่ ั่งตรงขา้ ม
ใบหน้าของหญิงสาวเต็มไปด้วยรอยยิ้มเมือ่ เห็นเสีย่ สุรพลมองตาม
ร่ างของพิมทิภาไปจนลับตา ไม่ตอ้ งบอกก็รูว้ ่าอีกฝ่ ายพึงพอใจ
กับพิมทิภามากแค่ไหน
“ทีส่ ุดเลย”
“ได้ยนิ แบบนี้แสงก็ดใี จ ว่าแต่คงไม่มปี ญ
ั หามาถึงแสงหรอก
นะคะ”
“ถา้ มีปญ
ั หาเกิดขึ้นเสี่ยรับผิดชอบเอง ขอบใจหนู แสงมาก
ทีพ่ าหนู พมิ มาหาเสีย่ ”
“แสงต่ างหากล่ะคะที่ตอ้ งกราบขอบคุณที่เสี่ยลดเงินต้นให ้
แถมยังไม่เอาดอกเบี้ยอีก แต่ ว่า ไวน์แก้วนัน้ เสี่ยคงไม่ได้ใส่ยา
ลงไปเยอะหรอกใช่ไหมคะ” ประโยคหลังเอ่ยถามด้วยความกังวล
“ไม่หรอก ยานั่นเสี่ยเพิ่งได้มา เป็ นยาตัวใหม่ คนอื่นหรือ
แมแ้ ต่ หนู พิมจะเขา้ ใจแค่ ว่าตัวเองเมา ถา้ คืนนี้หนู พิมท�ำใหเ้ สี่ย
มีความสุข หนี้ทงั้ หมด เสีย่ ยกให ้หนู แสงก็ยงั ได้” แสงระวีย้มิ ออกมา
เมือ่ ได้ยนิ เช่นนัน้ หญิงสาวรีบขยับตัวไปนั่งข ้างๆ เสีย่ สุรพล
“แสงกราบขอบพระคุณเสีย่ มากๆ เลยนะคะ แค่ลดดอกเบี้ย
ให้ก็ดใี จมากแลว้ ” แสงระวีกม้ กราบลงบนอกของเสี่ยสุรพลด้วย
ความดีใจ ไม่เสียแรงทีห่ ลอกล่อพิมทิภาออกมา
“เล็ก น้อ ยน่ า หนู แ สง เทีย บกับ ความสุ ข ที่ห นู ห ามาให เ้ สี่ย
มันคุม้ ยิง่ กว่าคุม้ ” เสีย่ สุรพลบอก พร้อมกับหัวเราะออกมาเบาๆ
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“แสงรับรองว่าคุม้ ค่าแน่นอนค่ะ ยังไงเสีย่ ก็อย่าท�ำอะไรรุนแรง
นักนะคะ ที่สำ� คัญอย่าใหเ้ ดือดร้อนมาถึงแสง” แสงระวีบอกกับ
เสี่ยสุรพล เธออุตส่าห์วางแผนหลอกล่อใหพ้ มิ ทิภาออกมา หาก
แผนการล ้มเหลวเธอก็จะซวยไปด้วย แสงระวีไม่อยากจะท�ำเช่นนี้
แต่เพราะหนี้สนิ ทีเ่ พิม่ พูนไม่ลดลงท�ำให ้เธอจ�ำเป็ นต้องท�ำ
“ไม่ตอ้ งห่วงหรอกน่า เสีย่ มีวธิ จี ดั การ รับรองหนู พมิ ไม่กล ้า
เอาเรื่องเสีย่ กับหนู แสงแน่นอน”
“ได้ยินอย่างนี้แสงก็เบาใจ” แสงระวีลอบกลืนน�ำ้ ลายเมื่อ
ได้สบตากับอีกฝ่ าย พอจะรูม้ าบา้ งว่าเสีย่ สุรพลมีวธิ ีจดั การผูห้ ญิง
ที่ต วั เองหลอกล่ อ ให ส้ งบปากสงบค�ำ ได้ด ว้ ยวิธี ไ หน ไม่ มีใ คร
อยากเห็นตัวเองลงในเว็บลับเฉพาะนัน่ หรอก เสีย่ สุรพลกับแสงระวี
ต่ างยิ้มให้กนั สีหน้าของเสี่ยสุรพลเต็มไปด้วยความหื่นกระหาย
รอเวลาทีจ่ ะจัดการเหยือ่ อย่างพิมทิภาอย่างใจเย็น

“ท�ำไมไปเขา้ หอ้ งน�ำ้ นานจังคะ พีก่ ำ� ลังจะออกไปตามอยู่

พอดี” แสงระวีเอ่ยถาม เมือ่ เห็นพิมทิภาเดินเข ้ามา
“พิมรู้สึก มึน หัว จัง เลยค่ ะ พี่แ สง เรากลับ กัน เลยไหมคะ”
พิมทิภายอมเสียมารยาท อาการมึนศีรษะทีเ่ กิดขึ้นท�ำใหห้ ญิงสาว
คิดว่าตัวเองคงถูกแอลกอฮอล์เล่นงานเขา้ ใหแ้ ลว้ จึงขอตัวไปเขา้
หอ้ งน�ำ้ เพือ่ ล ้างหน้าล ้างตา แต่อาการมันก็ไม่ดขี ้นึ เมือ่ เห็นท่าทาง
ไม่สู ้ดีของพิมทิภา แสงระวีกย็ ้ มิ ออกมา
“กลับก็กลับ เสีย่ คะ แสงว่าเรากลับกันดีกว่า น้องพิมดูจะ
ไม่ไหวแล ้ว”
“โอเค หนู แสงพาหนู พมิ ไปทีร่ ถก่อนแล ้วกัน เสีย่ เคลียร์บลิ
เสร็จแล ้วจะตามไป” เมือ่ ได้รบั สัญญาณทีแ่ สงระวีสง่ มาให ้ เสีย่ สุรพล
ก็หนั ไปสั่งลูกน้องให้จดั การค่าอาหารและเครื่องดื่ม แล ้วเดินตาม
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แสงระวีทป่ี ระคองพิมทิภาออกไปก่อนหน้านัน้
เมื่อพากันเดินออกมาหน้าผับ เสียงโทรศัพท์ของแสงระวี
ก็ดงั ขึ้น หญิงสาวหยิบโทรศัพท์ออกจากกระเป๋ า เมือ่ เห็นชื่อของ
คนทีโ่ ทร.เข ้ามาก็กดรับสาย ก่อนสบถเสียงดังออกมา
“อะไรนะ! ให ้ตายสิ รูแ้ ล ้ว จะไปเดีย๋ วนี้แหละ”
“เกิด อะไรขึ้น เหรอคะพี่แ สง” พิม ทิภ าเอ่ ย ถามเสีย งแผ่ ว
หลังแสงระวีเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋ าตัวเองเรียบร้อยแล ้ว
“นั่นสิ มีใครเป็ นอะไรหรือเปล่า” เสีย่ สุรพลถามขึ้นบ ้าง
“แฟนแสงน่ ะสิคะเสี่ย ไปกินเหลา้ กับเพื่อน เมาอาละวาด
มีเรือ่ งชกต่อยกับลูกค้าคนอืน่ ตอนนี้ถกู จับไปทีส่ ถานีตำ� รวจแล ้วค่ะ”
แสงระวีบอกด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
“แบบนี้กแ็ ย่ส”ิ
“แย่มาก ๆ เลยค่ ะเสี่ย นี่แสงก็เตือนหลายครัง้ หลายหน
แล ้วนะคะ ว่าอย่าดื่มเยอะ เมาทีไรเป็ นแบบนี้ทกุ ที” แสงระวีทำ� ที
เหนื่อยหน่ าย พลางเอ่ยถามเสี่ยสุ รพลเพื่อขอค�ำปรึกษา สีหน้า
เต็มไปด้วยความว ้าวุน่
“แสงจะท�ำยังไงดีคะ เสี่ยว่าแสงไปส่งน้องพิมก่ อนดีไหม
แล ้วค่อยไปประกันตัวแฟนที่โรงพัก แต่ถา้ ไม่รีบไปประกันตัวเขา
ออกมา แฟนแสงต้องโกรธแสงแน่ ๆ”
“พี่แสงไปหาแฟนเถอะค่ ะ เดีย๋ วพิมเรียกแท็กซี่กลับบา้ น
เองได้” สีหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลของแสงระวีทำ� ให้พมิ ทิภา
ตัดสินใจเสีย่ งเรียกแท็กซีก่ ลับบ ้านด้วยตัวเอง แม้จะรูส้ กึ มึนศีรษะ
และภายในกายร้อนรุ่มแปลก ๆ แต่ถ ้าจะใหแ้ สงระวีไปส่งเธอแล ้ว
ย้อนกลับไปหาแฟนที่สถานีตำ� รวจ เธอคิดว่าเป็ นการสร้างภาระ
ให้กบั แสงระวีมากจนเกินไป
“ได้ย งั ไงคะ ยังไงพี่ก็ไม่ยอมใหน้ อ้ งพิมนั่งแท็กซี่กลับไป
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คนเดียวเด็ดขาด สมัยนี้ไว้ใจใครได้ท่ีไหน” แสงระวีหนั มาดุใส่
อย่างไม่เห็นด้วย หากปล่อยให้พมิ ทิภากลับเอง แผนทีอ่ ตุ ส่าห์วางไว ้
ก็เสียหมดพอดีน่ะสิ
“พิมโทร.ให้พเ่ี จสซีม่ ารับก็ได้นะคะ” พิมทิภาเอ่ยถึงผู้จดั การ
ส่วนตัวและเป็ นคนผลักดันใหเ้ ธอท�ำงานด้านนี้ และคงจะดีกว่า
หากขวัญ ลลิล ซึ่ง เป็ น เพื่อ นสนิ ท ของเธออยู่ ท่ีบ า้ น ทว่ า ตอนนี้
ขวัญลลิลเดินทางไปเยีย่ มลุงกับป้ าทีต่ ่างจังหวัด
“ป่ านนี้พเ่ี จสซีค่ งหลับไปแล ้วมัง้ คะ อย่าโทร.ไปรบกวนเลยค่ะ”
“แต่วา่ …”
“เอาอย่ า งนี้ ดีไ หม เดีย๋ วเสี่ย ไปส่ ง หนู พิม ให เ้ อง หนู แ สง
ไปหาแฟนจะได้ไม่ตอ้ งห่วงหนู พมิ ไง” ขณะทีพ่ มิ ทิภาสองจิตสองใจ
เสีย่ สุรพลก็เอ่ยอาสา แสงระวีพยักหน้าอย่างเห็นดีดว้ ย
“ดีค่ะเสีย่ ขอบคุณเสีย่ มากนะคะ แสงฝากน้องพิมด้วยนะคะ
ถ ้าให ้แสงขับรถไปกลับคงเสียเวลาน่าดู”
“ไม่เ ป็ น ไรค่ ะ พี่แ สง พิม ไม่อ ยากรบกวน พิม กลับ เองได้
ไม่ตอ้ งห่วง” พิมทิภาปฏิเสธออกไปในทันที
“ไม่เป็ นไรหนู พมิ เสีย่ เต็มใจ”
“น้องพิมอย่าปฏิเสธเลยนะคะ ให ้เสีย่ ไปส่งน่ะดีแล ้ว พีจ่ ะได้
สบายใจว่า น้อ งพิม ปลอดภัย ขืน ให น้ อ้ งพิม นั่ ง แท็ก ซี่ก ลับ บ า้ น
คนเดียว พี่ก็ตอ้ งห่วงหน้าพะวงหลังอีก ใหเ้ สี่ยไปส่งเถอะนะคะ
เชื่อพี”่ แสงระวีพดู โน้มน้าว ระหว่างนัน้ ก็สงั เกตอาการของพิมทิภา
ไปด้วย
“ก็ได้ค่ะ” พิมทิภาเอ่ยอย่างไม่มที างเลือก
“ดีมากค่ะ น้องพิมไม่ตอ้ งห่วงนะคะ เสีย่ ส่งน้องพิมถึงบา้ น
แน่ ๆ” แสงระวีบอกกับหญิงสาว ก่ อนจับพิมทิภายัดเขา้ ไปในรถ
ของเสีย่ สุรพลทีม่ ารอรับ
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“แสงขอให ้เสีย่ มีความสุขมากๆ นะคะ แล ้วอย่าลืมเรื่องทีเ่ รา
คุยกันไว ้ล่ะ” แสงระวีหนั ไปพูดกับเสีย่ สุรพล
“แน่นอน เสีย่ ไม่ลมื ” เสีย่ สุรพลตอบ
“งัน้ แสงก็ขอให ้เสีย่ โชคดีนะคะ”
“ขอบใจ” เสี่ยสุรพลตอบกลับเพียงสัน้ ๆ ก่อนจะสอดตัว
ขึ้นไปนั่งบนรถ
‘ขอโทษนะน้องพิม พีไ่ ม่มที างเลือกจริงๆ’ แสงระวีเอ่ยขอโทษ
พิมทิภาอยู่ในใจ เธอไม่อยากจะท�ำอย่างนี้ หากไม่ใช่เพราะแฟน
ของเธอไปติดหนี้การพนัน แมจ้ ะน�ำเงินเก็บของตัวเองส่วนหนึ่ง
ไปใช้หนี้ให ้ แต่มนั ก็ไม่เพียงพอ แสงระวีจงึ จ�ำต้องบากหน้าไปกูเ้ งิน
จากเสีย่ สุรพลมา เมือ่ ถึงเวลาก็ไม่มเี งินไปใช้คนื เพราะแฟนเอาเงิน
ทัง้ หมดทีม่ ไี ปเล่นพนันจนหมด งานถ่ายแบบก็เริม่ น้อยลง เสีย่ สุรพล
จึง ยื่น ข อ้ เสนอให แ้ สงระวีห าผู ห้ ญิง มาให แ้ ละโชคร้า ยจึง ตกไป
ที่พิมทิภา ด้วยอิทธิพลที่เสี่ยสุ รพลมีอยู่ ในก�ำมือท�ำให แ้ สงระวี
ไม่มที างเลือกมากนัก นอกจากท�ำตามความต้องการของอีกฝ่ าย
หาไม่แล ้วเสีย่ สุรพลอาจส่งคนมาท�ำร้ายแสงระวีกบั แฟน เหมือนกับ
ที่ส่ ง ลู ก น้อ งไปท�ำ ร้า ยลู ก หนี้ ร ายอื่น ๆ แสงระวีไ ม่ อ ยากตกอยู่
ในสถานการณ์เช่ นนัน้ แสงระวีขบั รถออกจากตรงนัน้ ไม่คิดจะ
หันกลับไปมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ ้าง แสงระวีรูแ้ ค่วา่ ต้องเอาชีวติ
ของตัวเองให ้รอดก็เท่านัน้

“ปวดหัวมากเหรอจ๊ะหนูพมิ ” เสีย่ สุรพลเอ่ยถามหญิงสาว

แววตาของชายแก่ เ ต็ ม ไปด้ว ยความหื่น กระหาย ยามจ้อ งมอง
หญิงสาว ใบหน้าของพิมทิภาแดงซ่าน เหงือ่ เม็ดเล็กๆ เริม่ ผุดพราย
ขึ้นตามขมับ และปลายจมูกโด่งรัน้ ยาทีเ่ ขาแอบใส่ในเครือ่ งดืม่ ของ
หญิงสาวก�ำลังท�ำหน้าทีข่ องมันอย่างดีเยีย่ ม ยาตัวนี้เป็ นยาชนิดพิเศษ
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จะค่ อยๆ ออกฤทธิ์ คนรับยาตัวนี้เขา้ ไปจะเขา้ ใจว่าตัวเองอยู่ใน
อาการมึนเมา และเมื่อยาออกฤทธิ์อย่างเต็มที่ แมวเชื่องๆ ก็จะ
กลายเป็ นแมวยั่วสวาทดีๆ นี่เอง
“พิมไม่เป็ นไรค่ ะ” พิมทิภาตอบพลางขยับตัวออกห่างด้วย
ความอึดอัด ท�ำไมเธอถึงรูส้ กึ ร้อนวูบวาบไปหมดทัง้ ตัวแบบนี้
“เหงือ่ ออกเยอะเลย เดีย๋ วเสีย่ เช็ดหน้าให ้นะ” ว่าแล ้วก็ล ้วงมือ
เข ้าไปในกระเป๋ าเสื้อ ดึงผา้ เช็ดหน้าออกมา ตัง้ ใจจะซับหน้าให้กบั
หญิงสาว พิมทิภาขยับตัวหนี อาการร้อนรุ่มแปลกๆ ทีเ่ กิดขึ้นท�ำให ้
เธอรูส้ กึ ปวดร้าวไปทัง้ ตัว ใจกลางร่างเต้นเร่าอย่างทีไ่ ม่เคยเป็ น
เธอเป็ นอะไร ท�ำไมถึงรูส้ กึ แบบนี้ข้นึ มาได้
“อย่า! ไม่ตอ้ ง”
“อย่ า ดื้อ กับ เสี่ย สิจ๊ะ หนู พิม ดู ท่ า ว่ า หนู พิม จะไม่ ไ หวแล ว้
ให ้เสีย่ ดูแลหนู พมิ เถอะนะ เสีย่ รับรองว่าจะดูแลหนู ทงั้ คืน” เสีย่ สุรพล
ไม่สนใจเสียงเอ่ยหา้ มของหญิงสาว ร่างทว้ มของชายวัยหา้ สิบหกปี
ขยับ เข า้ ไปใกล ๆ้ จ้อ งมองใบหน้า แดงก�ำ่ ของเหยื่อ สาวอย่ า ง
หืน่ กระหาย ท่าทาง ค�ำพูด และแววตาของเสีย่ สุรพล ท�ำให้พมิ ทิภา
รูส้ กึ ตกใจจนเอ่ยถามเสียงสั่น
“หมายความว่ายังไง พวกคุณท�ำอะไรฉัน”
“ก็หมายความว่าคืนนี้ หนู พมิ คนสวยจะต้องเป็ นของเสี่ย
ยังไงล่ะจ๊ะ” ว่าแล ้วก็ดงึ ร่างของหญิงสาวเข ้าไปกอด พิมทิภากรีดร้อง
ใช้เรี่ยวแรงทีม่ อี ยู่นอ้ ยนิดขัดขืนด้วยความตกใจ
“อย่านะ ปล่อยฉันนะ”
“เอาเลย ดิ้นเยอะๆ เลยจ้ะ ยาจะได้ออกฤทธิ์ไวๆ เราจะได้
มีความสุขกันเร็วขึ้น” เสี่ยสุรพลเอ่ยขึ้น พลางหัวเราะอย่างสะใจ
ชอบนักละทีเ่ หยือ่ รูส้ กึ ตัวแบบนี้ มันท�ำให ้เขาฮึกเหิม อยากเอาชนะ
“ยะ…ยาอะไร”
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“ก็ยาทีจ่ ะท�ำให ้เสีย่ กับหนู พมิ มีความสุขด้วยกันยังไงล่ะ มามะ
เรามาหาความสุขกันในรถก่ อนดีกว่า เสี่ยไม่ไหวแลว้ อยากได้
หนู พมิ ใจจะขาดอยู่แล ้ว เดีย๋ วเสีย่ จะพาไปต่อทีโ่ รงแรมนะจ๊ะ หรือ
หนู พมิ อยากไปที่ไหน เสี่ยตามใจทุกอย่างเลย” แม่คุณเอ๊ย หน้า
ก็สวย หุ่นก็ดี แถมเนื้อตัวยังหอมกรุ่นกระตุน้ ความต้องการจน
อยากจัดการเสียตรงนี้ เสีย่ สุรพลแลบลิ้นเลียริมฝี ปาก กลืนน�ำ้ ลาย
ลงคอ จ้องหญิงสาวอย่างหืน่ กระหาย พิมทิภาตกใจกับค�ำพูดของ
เสี่ย สุ ร พล แสงระวีจ ะรู ห้ รื อ ไม่ ว่ า คนที่ต วั เองนับ ถือ กลายร่ า ง
เป็ นปี ศาจไปแลว้ หญิงสาวใช้แรงเฮือกสุดทา้ ยออกแรงผลักร่ าง
ของเสีย่ สุรพลจนหงายหลัง และอาศัยจังหวะนัน้ เปิ ดประตูรถแล ้ว
วิง่ หนีออกมา
“ไอ้พวกโง่ คนขึ้นมาบนรถแล ้วท�ำไมไม่ขบั ออกไปวะ ไปจับตัว
มาใหก้ ูเดีย๋ วนี้เลย” เสีย่ สุรพลสบถอย่างหัวเสีย ไม่คดิ เลยว่าเหยือ่
ที่แสงระวีหามาใหจ้ ะจัดการยากเย็น หรือยาที่ใส่ในไวน์จะน้อย
จนเกินไป ร่ างทว้ มขยับตัวลงจากรถ ตามลูกสมุนของตัวเองไป
ด้วยความโกรธจัด

พิมทิภาวิง่ หนีออกมาจนถึงหน้าถนน ความทรมานทีเ่ กิดขึ้น

ท�ำ ให เ้ กือ บจะล ม้ ลงอยู่ ห ลายครัง้ ขณะที่กำ� ลัง รวบรวมสติเ พื่อ
หาทางรอด จู่ๆ ก็ถูกกระชากแขนอย่างรุนแรง พิมทิภากรีดร้อง
ด้วยความตกใจ เมือ่ ถูกลูกน้องของเสีย่ สุรพลจับตัวเอาไว ้ หญิงสาว
พยายามดิ้นหนี แต่กลับถูกลูกน้องของเสี่ยสุรพลใช้กำ� ปัน้ ชกเขา้
ทีห่ น้าท ้อง ร่างบางทรุดตัวลงกับพื้นด้วยความจุกและเจ็บ
“ถา้ ไม่คิดหนี หนู พมิ คงไม่ตอ้ งเจ็บตัวแบบนี้หรอก เอาตัว
ไปทีร่ ถ”
พิมทิภาพยายามดิ้นรนขัดขืนร้องไหอ้ อกมาอย่างคนสิ้นหวัง
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หญิงสาวได้แต่ภาวนาให้ใครสักคนผ่านมาช่วย

รถยนต์สมรรถนะเยีย่ มแล่นมาตามท ้องถนนในช่วงกลางดึก

มุ่งหน้าไปยังบา้ นพักส่วนตัว คนขับนัน้ คือชายมาดเข้มผู้มดี วงตา
สีเขียวมรกต ส่วนคนทีน่ ั่งด้านข ้างคือเจ้านายหนุ่มของเขา ไคเซอร์
อิทธิพล แม็คไคน์ เจ้าของบริษทั ผลิตรถยนต์ชนั้ น�ำของสหรัฐอเมริกา
อย่าง แม็คไคน์มอเตอร์อินดรัสทรี จ�ำกัด ด้วยการบริหารงาน
ที่ชาญฉลาดบวกกับวิสยั ทัศน์กวา้ งไกล ท�ำใหร้ ถยนต์ท่ผี ลิตโดย
แม็คไคน์กรุป๊ เป็ นทีช่ น่ื ชอบของลูกค้า เพราะตอบโจทย์การใช้งานได้
อย่างดีเยีย่ ม ท�ำให้อตั ราการสั่งซื้อเพิม่ ขึ้นในทุกๆ ปี แม ้จะมีระบบ
การบริหารงานและสวัสดิการดีแค่ ไหน แต่ ก็ยงั มีคนบางจ�ำพวก
คิดหาผลประโยชน์เข ้ากระเป๋ าตัวเอง โดยไม่เกรงกลัวต่อความผิด
ไคเซอร์ได้รบั รายงานเกีย่ วกับการทุจริตในการสัง่ ซื้อชิ้นส่วนประกอบ
รถยนต์ ชายหนุ่ มจึงเดินทางมาที่ประเทศไทยซึ่งเป็ นหนึ่งในสาขา
ของแม็คไคน์กรุป๊ เพือ่ ตรวจสอบหาความจริง และจับตัวคนท�ำผิด
ได้ในทีส่ ุด
“เจ้านายจะให้ใครขึ้นมาท�ำต�ำแหน่ งนี้แทนคุณภุชงค์ครับ”
ปี เ ตอร์เ อ่ ย ถามเจ้า นายหนุ่ ม หลัง จากที่เ ขากับ ไคเซอร์ช่ ว ยกัน
ตรวจสอบ จนได้รวู้ า่ คนทีท่ จุ ริตในการสัง่ ซื้อชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
นัน้ ก็คือภุชงค์ ซึ่งเป็ นผู้จดั การโรงผลิตรถยนต์ของแม็คไคน์กรุป๊
ประจ�ำประเทศไทย ร่วมมือกับผู้จดั การฝ่ ายจัดซื้อ ปลอมแปลง
เอกสารในการสัง่ ซื้ออุปกรณ์ ไคเซอร์ตดั สินใจไล่ภชุ งค์กบั ผูจ้ ดั การ
คนนัน้ ออก พร้อมกับด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
“นายคิดว่าใครควรท�ำต�ำแหน่งนี้”
“คุณวัฒนาก็ดูไม่เลวนะครับ”
“ใช่ ไม่เลวเลยทีเดียว” ไคเซอร์พยักหน้าเห็นด้วยกับปี เตอร์
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วัฒนาคือผู้ช่วยฝ่ ายจัดซื้อทีเ่ ห็นความผิดปกติบางอย่างในเอกสาร
การสัง่ ซื้อ จึงน�ำเรือ่ งนัน้ ทัง้ หมดแจ้งกับเขาจนน�ำไปสูก่ ารหาหลักฐาน
เอาผิดกับอดีตผู้จดั การโรงงานอย่ างภุชงค์ ปี เตอร์ย้ ิมเล็กน้อย
เมือ่ ผู ้เป็ นนายเห็นด้วยกับตัวเอง
“พรุ่งนี้ผมจะแจ้งใหท้ กุ ฝ่ ายทราบนะครับ ว่าแต่ เสร็จงานนี้
แล ้ว เจ้านายจะไปหาคุณลูเฟี ยซทีไ่ ร่หรือเปล่าครับ” ปกติหลังจาก
ดูงานเสร็จสิ้นแล ้วเจ้านายของเขาจะเดินทางไปหาเพือ่ นสนิททุกครัง้
ชวนกันไปเทีย่ ว พักผ่อน ปลดปล่อยอารมณ์ตามประสาหนุ่มโสด
“คงไม่ ช่วงนี้หมอนั่นน่ าจะยุ่ง อีกอย่างฉันคิดว่าจะเปิ ดตัว
รถยนต์ร่นุ ใหม่ของเรา” ไคเซอร์ปฏิเสธพลางนึกไปถึงเพือ่ นสนิทอย่าง
ลูเฟี ยซ สงคราม มหัทนธาดา เจ้าของไร่อ ้อยและโรงงานผลิตน�ำ้ ตาล
รายใหญ่ของไทย เรื่องยุ่งทีเ่ ขาเอ่ยถึงก็ไม่เกี่ยวกับงานของเพือ่ นรัก
แต่อย่างใด แต่น่าจะเป็ นผู ้หญิงทีห่ มอนัน่ จับตัวมาเป็ นเชลยต่างหาก
ไม่คิด เลยว่า หมอนั่ น จะท�ำ ตัว เถื่อ นเช่ น นัน้ ไคเซอร์ย้ ิม ออกมา
เล็ก น้อ ย นึ ก ไปถึง ตอนที่โ ทรศัพ ท์ไ ปหาและเอ่ ย ถามเรื่อ งของ
หญิงสาวคนนัน้ หมอนัน่ ก็แสดงความเกรี้ยวกราดใส่เขาอย่างลืมตัว
“จะว่าไปแล ้ว เจ้านายกับคุณเฟี ยซ สมกับเป็ นเพือ่ นรักกัน
จริงๆ นะครับ”
“ยังไง”
“ก็ยงั ไม่แต่งงานด้วยกันทัง้ คู่ ทัง้ ๆ ที่อายุอานามก็ขนาดนี้
กันแล ้ว” ปี เตอร์หยอกเย้าผูเ้ ป็ นเจ้านาย ไคเซอร์ในวัยสามสิบหา้ ปี
มีดที งั้ ความหล่อและความสามารถ ด้านฐานะก็เพียบพร้อมเหมาะ
แก่การสร้างครอบครัวเป็ นทีส่ ุด
“อย่าลืมว่าแกก็อายุไล่เลีย่ กับฉัน” คนเป็ นเจ้านายย้อนกลับ
พูดอย่างกับว่าเขาแก่แล ้วอย่างนัน้ แหละ
“แหม...ผมไม่ว่างหาหรอกครับ แค่ดูแลเจ้านายก็หมดเวลา
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หาแล ้ว”
“แกจะบอกว่า ฉันใช้งานแกหนัก จนแกไม่มเี วลาไปหาเมีย
งัน้ สิ” ดวงสีนำ�้ ตาลเข ้มเหลือบมองลูกน้องคนสนิทด้วยความหมัน่ ไส ้
“อย่ากล่าวหากันแบบนัน้ สิครับเจ้านาย ผมหมายความว่า
เจ้านายน่าจะหาผู ้หญิงสักคนมาดูแลได้แล ้ว”
“ขี้เกียจจะดูแลฉัน บอกกันดีๆ ก็ได้”
“ไม่หรอกครับ ต่อใหผ้ มมีครอบครัว ผมก็ตอ้ งดูแลเจ้านาย
เหมือนเดิม”
“ฉันไม่คดิ จะใหแ้ กมาเป็ นคนคอยดูแลฉันตลอดไปหรอกนะ
ปี เตอร์ แกต้องออกไปใช้ชวี ติ มีอนาคตของตัวเอง”
“ไม่ทนั ไรเจ้านายก็คดิ จะปลดเกษียณผมซะแล ้ว ว่าแต่ทค่ี วงๆ
อยู่เนี่ย ไม่มสี กั คนทีใ่ ช่เลยเหรอครับ ตัง้ แต่เลิกกับคุณแองเจลิน่า
เจ้านายก็ไม่เคยควงใครสักคน” ปี เตอร์เอ่ยถึงคนรักเก่าของไคเซอร์
ตอนนี้แองเจลิน่าแต่งงานไปแล ้ว เหลือเจ้านายเขานี่แหละทีค่ รองตัว
เป็ นโสด สนุกกับกิจกรรมรื่นเริงแบบทีไ่ ม่ผูกมัดใคร
“เรือ่ งนัน้ แกไม่ต ้องห่วง เจอคนทีใ่ ช่เมือ่ ไร ฉันจับไม่ปล่อยแน่”
“ผมอยากรู้จงั ระหว่างเจ้านายกับคุณเฟี ยซ ใครจะสละโสด
ก่อนกัน”
“หมอนั่นอาจจะมีเมียก่อนฉันก็ได้ ใครจะรู”้
“คนทีไ่ ม่เคยสนใจผูห้ ญิงคนไหนอย่างคุณเฟี ยซเนี่ยนะครับ
อยากรูแ้ ล ้วสิ ผูห้ ญิงทีท่ ำ� ใหค้ ุณเฟี ยซสนใจได้จะเป็ นแบบไหนกัน”
ปี เตอร์เอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงตืน่ เต้น ไม่อยากจะเชือ่ ว่าคนทีเ่ อาแต่ทำ� งาน
ในไร่ ไม่เคยให ้ความสนใจกับเพศตรงข ้ามมากไปกว่างานในไร่ของ
ตัวเองอย่างลูเฟี ยซ จะหันมาให ้ความสนใจกับผู ้หญิงได้
“น้อยไปน่ ะสิ ว่ามันไม่สนใจผูห้ ญิง” ไคเซอร์บดิ ปากอย่าง
หยันๆ หมอนั่นมันเป็ นเสือซุ่ม ไม่ชอบท�ำอะไรประเจิดประเจ้อ
16 เพลิงพยศรักจอมมาร

ชอบกินเงียบๆ เว ้นแต่เชลยสาวทีจ่ บั ตัวมานัน่ แหละทีม่ นั ท�ำออกหน้า
ออกตา
“ก็ไม่ได้มเี ยอะเหมือนเจ้านายนี่ครับ” คนที่มรี ู ปสมบัติและ
ทรัพย์สมบัติอย่างไคเซอร์ เรียกผูห้ ญิงใหเ้ ขา้ มาหาได้ไม่ขาดสาย
แต่เจ้านายของเขาไม่คดิ จะลงหลักปักฐานกับใครง่ายๆ
“หุบปากแลว้ ขับรถไปเลยปี เตอร์” ไคเซอร์ทำ� เสียงเขม้ ใส่
ลูกน้องคนสนิท ก่อนจะเอนหลังพิงกับเบาะรถ หลับตาปิ ดบทสนทนา
ปี เตอร์ย้ ิมเล็กน้อยเมื่อถูกเจ้านายท�ำเสียงดุใส่พร้อมกับเหยียบ
คันเร่ง เพือ่ ให้ไปถึงปลายทางโดยเร็ว ทว่าจู่ๆ รถยนต์ทเ่ี คลือ่ นตัว
ด้วยความเร็วอย่างสม�ำ่ เสมอก็ลดความเร็วลง ท�ำใหค้ นที่กำ� ลัง
หลับตาอยู่เอ่ยปากถาม
“มีอะไร”
“ข ้างหน้า เหมือนก�ำลังจะมีเรื่องกันครับ” ค�ำตอบของลูกน้อง
คนสนิทท�ำให้ไคเซอร์ขยับตัวนั่งหลังตรง เพ่งมองออกไปนอกรถ
เห็นชายสองคนก�ำลังฉุดกระชากผูห้ ญิงคนหนึ่งอยู่รมิ ถนน กระทั่ง
หนึ่งในนัน้ ใช้กำ� ปัน้ ชกเข ้าไปทีห่ น้าท ้องของเธอ
“ดูเหมือนเธอก�ำลังแย่ เข ้าไปช่วยไหมครับ”
“ด่วนเลย” โดยปกติ ไคเซอร์ไม่ชอบยุ่งเรื่องของใคร ทว่า
เหตุการณ์ท่ีอยู่ตรงหน้า ท�ำใหช้ ายหนุ่ มไม่อาจมองขา้ มมันไปได้
พอสิ้นค�ำสั่งเจ้านาย ปี เตอร์ก็หนั หัวรถเขา้ จอดขา้ งทาง ก่อนที่เขา
และเจ้านายจะเปิ ดประตูลงจากรถเพือ่ ไปช่วยหญิงสาวคนนัน้
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2
“ปล่อยผูห้ ญิงซะ” เสียงดังขึ้นขัดจังหวะ ท�ำใหเ้ สีย่ สุรพล

กับลูกน้องหันกลับมามองทีม่ าของเสียงพร้อมๆ กัน พิมทิภาใจชื้น
เล็กน้อยที่มคี นเขา้ มาช่วย ขณะเดียวกันหญิงสาวรู้สกึ หวาดหวั่น
กลัวว่าตัวเองจะหนีเสือปะจระเข ้
“ช่วยฉันด้วย”
“มึงเข ้ามาเสือกท�ำไมไอ้ฝรั่ง วอนหาทีต่ ายหรือไง” เสีย่ สุรพล
ตะคอกถามด้วยความไม่พอใจ ทีม่ คี นเข ้ามาขัดจังหวะ
“ก็ไม่ได้อยากจะยุง่ เท่าไรนักหรอก เห็นพวกแกรุมรังแกผู ้หญิง
มันเลยอดเสือกไม่ได้จริงๆ” ไคเซอร์สวนกลับอย่างไม่เกรงกลัว
ชายหนุ่ ม ไม่แ ม แ้ ต่ จ ะหวาดหวั่ น กับ สายตากิน เลือ ดกิน เนื้ อ ของ
ชายตรงหน้า ทีก่ ำ� ลังมองมาด้วยแววตาถมึงทึง
“นี่มนั เรื่องของผัวเมีย คนนอกอย่างมึงไม่ตอ้ งเข ้ามาเสือก”
“เธอเป็ นเมียใคร” ไคเซอร์ยอ้ นถาม พลางชี้น้ ิวไปทีร่ ่างของ
เสีย่ สุรพลกับลูกน้อง “เมียแก หรือว่าเมียของแก”
18 เพลิงพยศรักจอมมาร

“จะเป็ น เมีย ใครก็ ไ ม่ เ กี่ ย วกับ พวกแกหรอกโว ย้ ถอยไป
ถ ้าไม่อยากเจ็บตัว” เสีย่ สุรพลตะโกนตอบกลับไป พลางส่งสายตา
เป็ นสัญญาณใหล้ ูกน้องของตัวเองจัดการกับไคเซอร์ ลูกน้องของ
เสี่ยสุ รพลเดินเขา้ มาประจันหน้ากับพวกเขาทัง้ คู่ ก่ อนจะแหวก
สาบเสื้อให้ทงั้ สองได้เห็นอาวุธบางอย่าง ทว่าทัง้ สองคนกลับยืน
นิ่งเฉย ไม่มที ่าทีเกรงกลัวแม ้แต่นอ้ ย
“ถา้ เธอเป็ นเมียพวกแกจริงๆ ฉันก็จะไม่ยุ่ง แต่ เท่าที่เห็น
พวกแกเล่นไม่ซอ่ื มากกว่า”
“หน็อย…ไอ้บ ้านี่ พูดภาษาคนไม่รูเ้ รื่อง จัดการพวกมันสิวะ”
เสีย่ สุรพลกระชากร่างของพิมทิภาเข ้าไปใกล้ตวั ก่อนหันไปสัง่ ลูกน้อง
ของตัวเองใหเ้ ข ้าไปจัดการกับคนทีเ่ ข ้ามาขัดขวาง เมือ่ สิ้นค�ำสั่งของ
ผูเ้ ป็ นนาย ลูกน้องของเสี่ยสุรพลก็เดินอาดๆ เขา้ หา ปี เตอร์เห็น
ดังนัน้ ก็เดินเขา้ ไปขวาง ไม่ใหพ้ วกมันเขา้ มาท�ำร้ายเจ้านายของเขา
แต่กลับถูกไคเซอร์ห ้ามไว ้
“ไม่ตอ้ ง ฉันจัดการเอง” ได้ยนิ ดังนัน้ ปี เตอร์จงึ ถอยออกมา
ยืน นิ่ ง อยู่ ก บั ที่ มองคนเดิน กร่ า งเข า้ มาหาเจ้า นายของเขาด้ว ย
สายตาเวทนา ในขณะทีไ่ คเซอร์ยงั คงยืนนิ่งอย่างไม่ทกุ ข์รอ้ น สงสัย
คงอยากหาทีร่ ะบายความเครียดทีส่ ะสมมาทัง้ วันแน่ๆ
ปี เตอร์มองชายคนนัน้ ปล่อยหมัด หวังชกเขา้ ที่ใบหน้าของ
ไคเซอร์ แต่ เ จ้า นายของเขาก็ ห ลบหลีก ไปได้อ ย่ า งฉิ ว เฉี ย ด
ขณะเดียวกันก็สวนหมัดอัดเขา้ ที่ใบหน้าของชายคนดังกล่าวจน
เสียท่าล ้มลง ยังไม่ทนั จะลุกขึ้นมาเอาคืนก็ถูกปลายเทา้ ในรองเทา้
หนังตวัดเข ้าทีป่ ลายคางจนล ้มลงไปอีกรอบ
“ไอ้บ ้าเอ๊ย ฝากไว ้ก่อนเถอะมึง” เสีย่ สุรพลสบถออกมาด้วย
ความคับแค้นใจ ทิ้งร่างของพิมทิภาลงกับพื้น เมือ่ เห็นว่าลูกสมุน
ของตัว เองถูก เล่น งานจนหมดท่ า ปื น ที่เ อาไว้ใช้ขู่ก็ ถูก ฝ่ ายนัน้
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ยึดเอาไปด้วย เสี่ยสุรพลวิง่ หนีไปที่รถโดยไม่สนใจว่าลูกน้องของ
ตัว เองจะเป็ น เช่ น ไร ลู ก น้อ งของเสี่ย สุ ร พลก็ ไ ด้แ ต่ ห อบสัง ขาร
อันบอบช�ำ้ วิง่ หนีตามเจ้านายไปติดๆ
หลังจัดการกับชายสองคนนัน้ ได้ ไคเซอร์ก็เดินเขา้ ไปหา
หญิงสาวที่ถูกทิ้งเอาไว ้ ดวงตาของชายหนุ่ มกวาดมองไปทั่วร่ าง
หญิง สาวอยู่ ใ นชุด เดรสกระโปรงสัน้ เหนื อ เข่ า เล็ก น้อ ย ก่ อ นที่
ชายหนุ่ ม จะยอบตัว นั่ ง ลงข า้ งๆ เพีย งแค่ ฝ่ ามือ ของเขาแตะเข า้
ทีไ่ หล่บอบบาง พิมทิภาก็สะดุงไปทั
้ ง้ ตัว หญิงสาวเงยหน้าขึ้น ใบหน้า
ของเธอแดงก�ำ่ แววตาเต็มไปด้วยความเย้ายวนอย่างไม่รู้สกึ ตัว
เมือ่ สบตากับชายตรงหน้า
“ช่ ว ยฉัน ด้ว ยนะคะ” พิม ทิภ ากระซิบ เสีย งแผ่ ว กัด ฟัน
พูดออกไปด้วยความทรมาน อาการบางอย่างก�ำลังเล่นงานเธอ
“ดู เ หมือ นว่ า เธอจะถู ก พวกมัน วางยา พาเธอไปหาหมอ
กันเถอะครับ” ปี เตอร์บอกกับเจ้านายหนุ่ ม เมือ่ ดู ลกั ษณะอาการ
ทีห่ ญิงสาวเป็ น ซึง่ เขาไม่แน่ใจว่าเธอถูกวางยาไปเยอะแค่ไหน
“ไม่ตอ้ ง! ฉันไม่อยากให้มเี รื่องวุน่ วาย ฉันจะพาเธอกลับไป
ที่บ า้ น” ไคเซอร์ป ฏิเ สธออกไปอย่ า งไม่ล งั เล เพราะถ า้ หากพา
หญิงสาวไปส่งโรงพยาบาลในสภาพนี้คงเกิดเรื่องวุ่นวาย และเขา
ก็ไม่พร้อมจะตอบค�ำถามซอกแซกของเหล่านางพยาบาล ทางออก
ที่ดีท่ีสุ ด คื อ พาหญิง สาวไปที่บ า้ น เขาพอมีวิธีจ ดั การกับ อาการ
ทีห่ ญิงสาวเป็ น
“เจ้านายจะพาเธอไปทีบ่ ้านจริงๆ เหรอครับ” ปี เตอร์เอ่ยถาม
ผู ้เป็ นนายอย่างไม่แน่ใจ
“ท�ำไม นายมีปญ
ั หาอะไร”
“เปล่าครับ มาครับ เดีย๋ วผมอุม้ เธอเอง” ปี เตอร์ปฏิเสธ
คนทีม่ ปี ญ
ั หาไม่น่าจะใช่เขาแล ้วละ แต่เป็ นเจ้านายของเขามากกว่า
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ปี เตอร์คิดในใจก่ อนจะขยับตัวเขา้ ไปอุม้ หญิงสาว แต่ถูกไคเซอร์
ปฏิเสธ
“ไม่ตอ้ ง ฉันอุม้ เอง นายไปเปิ ดประตูรถเถอะ” ได้ยนิ ดังนัน้
ปี เตอร์จงึ เดินไปทีร่ ถยนต์เพือ่ เปิ ดประตูอำ� นวยความสะดวกให้กบั
คนเป็ นเจ้านาย

“สวัสดีค่ะเสีย่ ทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมคะ” แสงระวีทก่ี ำ� ลัง

ขับรถยนต์มงุ่ หน้าไปยังคอนโดมิเนียมของตัวเองเอ่ยถามปลายสาย
ด้วยความแปลกใจ เมือ่ เสีย่ สุรพลโทรศัพท์มาหา หลังแยกจากกัน
ได้ไม่นาน
“เรียบร้อยบา้ อะไร เด็กของเธอมันหนีไปแลว้ ” เสี่ยสุรพล
ตะคอกกลับไปอย่างหงุดหงิดและหัวเสีย
“อะไรนะคะ น้องพิมไปไหน หนีไปได้ยงั ไง” แสงระวีเอ่ยถาม
ด้วยความตกใจ รีบเบีย่ งรถจอดข ้างถนน พิมทิภาจะหนีไปได้อย่างไร
ทัง้ ๆ ทีถ่ กู วางยาขนาดนัน้
“มีคนเสือกมาช่วยหนู พมิ ไปน่ ะสิ” เสีย่ สุรพลตอบกลับด้วย
ความโมโห ตัง้ ใจว่าคืนนี้จะหาความสุขกับเรือนร่างของพิมทิภาให ้
อิม่ หน�ำส�ำราญใจแท ้ๆ แต่กลับมีคนมาขวางเสียได้ มันน่าเจ็บใจนัก
“ใครคะ ต�ำ รวจเหรอ” แสงระวีห น้า ซีด คาดเดาด้ว ย
ความหวาดหวั่น
“ไม่ใช่ มันเป็ นใครก็ไม่รู ้ ถ ้ารูว้ า่ ไอ้พวกนัน้ มันเป็ นใคร ฉันจะ
สั่งลูกน้องให้ไปฆ่ามัน” เสีย่ สุรพลตอบเสียงห ้วนกลับมา หากคืนนี้
เขาใหล้ ูกน้องติดตามไปเยอะๆ อย่างทีเ่ คยท�ำ เรื่องทีว่ า่ คงไม่มวี นั
เกิดขึ้น
“ใจเย็นๆ ก่อนนะคะเสีย่ ”
“จะให้ฉันใจเย็นได้ย งั ไง ถ า้ ฉัน ไม่ไ ด้ห นู พิม เธอเตรีย ม
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ขุดหลุมฝังศพตัวเองได้เลยแสงระวี”
“อย่านะคะเสี่ย อย่าท�ำอะไรแสงเลยนะคะ แสงสัญญาว่า
จะพาน้องพิมไปหาเสีย่ ให้ได้ แต่ตอนนี้แสงขอเวลาก่อนนะคะ เรื่อง
เพิง่ เกิดขึ้น น้องพิมคงระวังตัวมากขึ้น รอให ้เรือ่ งนี้มนั เงียบไปก่อน
นะคะ” แสงระวีเอ่ยตะกุกตะกักด้วยความหวาดกลัว
“อย่าลืมนะว่า ถา้ ฉันไม่ได้หนู พมิ ชีวติ ของเธอจะไม่มวี นั
สงบสุขอีกต่อไป” เสีย่ สุรพลขูท่ ้งิ ท ้ายก่อนจะวางสาย ตอนนี้ใบหน้า
ของแสงระวีเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดและหวาดกลัว หากเธอ
หาเงินหรือพิมทิภาไปให ้เสีย่ สุรพลแทนการใช้หนี้ไม่ได้ ชีวติ ของเธอ
คงต้องจบสิ้นลงแน่ๆ
“พัง ! พัง หมดแล ว้ ฉัน จะท�ำ ยัง ไงต่ อ ไปดี ท�ำ ไมมัน เป็ น
แบบนี้วะ” แสงระวีอยากกรีดร้องออกมาดังๆ สู อ้ ุตส่าห์วางแผน
แต่ ทุก อย่ า งกลับ พัง ไม่ เ ป็ น ท่ า แล ว้ ทีน้ ี เ ธอจะท�ำ อย่ า งไรต่ อ ไป
แผนเดิมคงใช้ไม่ได้อกี แล ้ว

ไคเซอร์อมพิ
ุ ้ มทิภาเข ้ามาในบ ้าน เดิมทีบ ้านหลังนี้เป็ นบ ้านเก่า

ของมารดา หลังจากแต่ งงานท่านก็ยา้ ยไปอยู่อเมริกา ส่วนบา้ น
หลังนี้ ท่านก็หาคนมาดูแล พ่อและแม่ของเขาจะบินมาพักผ่อนกัน
ปี ละครัง้ ซึง่ ไคเซอร์ก็ใช้ทน่ี ่ีเป็ นทีพ่ กั ระหว่างมาดูงาน
“เดีย๋ วผมจะไปเรียกอิม่ ให ้มาช่วยดูเธอนะครับ” ปี เตอร์เอ่ยขึ้น
หลังจากเปิ ดประตูห ้องนอนให้กบั เจ้านาย
“ไม่ตอ้ ง ดึกมากแลว้ ฉันจัดการเองได้ นายไปพักเถอะ”
ไคเซอร์เหลือบมองนาฬกิ าก่อนปฏิเสธ ชายหนุ่ มมั่นใจว่าสามารถ
จัดการปัญหาทีอ่ ยู่ตรงหน้าได้ ปี เตอร์พยักหน้ารับกับการตัดสินใจ
ของเจ้านาย ชายหนุ่ มค้อมศีรษะให้ไคเซอร์เล็กน้อยก่ อนจะเดิน
ออกจากห ้อง ไม่ลมื ปิ ดและล็อกประตูให ้เรียบร้อย
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ปี เตอร์ออกไปแลว้ ไคเซอร์จงึ อุม้ หญิงสาวเขา้ ไปในหอ้ งน�ำ้
ชายหนุ่มวางร่างเธอลงบนพื้น อ้อมแขนแกร่งยังคงตระกองกอดเธอ
เอาไว ้ ขณะที่มืออีกขา้ งหนึ่งเอื้อมไปเปิ ดฝักบัว ใหส้ ายน�ำ้ ช่ วย
ผ่อนคลายอาการทีห่ ญิงสาวเป็ น
“ช่ วยด้วย ช่ วยฉันที ฉันทรมานเหลือเกิน” พิมทิภาเอ่ ย
เสียงสัน่ เครือ อาการร้อนวูบวาบท�ำให ้หญิงสาวรูส้ กึ ครัน่ เนื้อครัน่ ตัว
“ใจเย็น คนสวย น�ำ้ เย็นๆ จะท�ำให ้คุณรูส้ กึ ดีข้นึ ” ไคเซอร์บอก
ขณะจับ ร่ า งบางให้ ยืน นิ่ ง ๆ พร้อ มมองส�ำ รวจร่ า งในอ้อ มแขน
ดวงตาคมเข ม้ ไล่ส ายตาไปตามเสื้อ ผ า้ ที่เ ปี ย กชื้น ส่ ว นสู ง ของ
หญิงสาวน่าจะไม่เกินหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตร ดูผวิ เผินเหมือน
บอบบางแต่กลับซ่อนความอวบอิม่ เอาไว ้ ขณะก�ำลังคิดว่าจะจัดการ
กับ อาการของหญิง สาวต่ อ ไปอย่ า งไรดี ความคิ ด ของไคเซอร์
มีอนั ต้องหยุดชะงัก เมือ่ ฝ่ ามือเรียวเล็กนัน้ เริ่มไม่อยู่น่ิงเสียแล ้ว
“ช่ ว ยฉัน ด้ว ยนะคะ ฉัน ไม่ ไ หวแล ว้ ช่ ว ยฉัน ให ห้ ายจาก
ความทรมานนี้ทเี ถอะ ขอร้อง ช่วยฉันที” เสียงของพิมทิภาสั่นพร่า
มือเรียวเล็กลูบไล ้สะเปะสะปะไปตามเนื้อตัวของชายหนุ่ม

ลมหายใจของไคเซอร์สะดุดเล็กน้อย ความอดทนของเขา

ก�ำลังขาดสะบัน้ มือของหญิงสาวเลือ่ นลงต�ำ่ ชายหนุ่ มพยายาม
ดันร่างบางใหอ้ อกห่าง แต่ดูเหมือนพิมทิภาจะไม่ใหค้ วามร่วมมือ
หญิงสาวยังคงเบียดเนื้อตัวเขา้ หา ลู บไล้ฝ่ามือไปทั่วตัวของเขา
พลางยื่นหน้าจูบสะเปะสะปะไปทั่ว ไคเซอร์ตดั สินใจตวัดล�ำแขน
ดัน ร่ า งบางให แ้ นบชิด กับ อกกว า้ ง เรี ย วปากอุ่น จัด ทาบทับ บน
เรียวปากสั่นระริก บดเคล ้าจุมพิตเรียวปากนุ่ม สอดเรียวลิ้นเข ้าไป
ส�ำรวจภายใน เพียงเพือ่ ให ้หญิงสาวหายจากอาการทรมานทีเ่ ป็ นอยู่
แต่ความหอมหวานทีไ่ ด้รบั ท�ำให ้ชายหนุ่มลืมตัวไปชัว่ ขณะ ยิง่ หญิงสาว
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ขยับลิ้นโต้ตอบแบบไม่รู้ตวั ก็ย่งิ ท�ำใหช้ ายหนุ่ มหมดความอดทน
มือ หนาเลื่อ นขึ้น ไปจับ ท า้ ยทอย เพื่อ ที่จ ะมอบจุม พิตให้ก บั เธอ
ได้อย่างถนัด พิมทิภาถึงกับส�ำลักกับจุมพิตอันร้อนแรง หญิงสาว
สะบัด หน้า หนี รู้สึก ว่ า ลมหายใจของเธอถู ก ใครบางคนช่ ว งชิง
ครัง้ แล ้วครัง้ เล่า
ไคเซอร์ถอนเรียวปากออก มองร่ างในอ้อมแขน ใบหน้า
ของเธอแดงระเรื่อ หอบหายใจสะท า้ น อกนุ่ ม หยุ่ น ขยับ ขึ้น ลง
แนบกับอกกว ้างของเขา เรียวปากสัน่ ระริกราวกับเชิญชวน เพียงแค่
ได้ล้มิ รสชาติความหอมหวานจากเรียวปากอิม่ ความปรารถนาในกาย
ของเขาก็พงุ่ พรวดขึ้นถึงกับลืมข ้อจ�ำกัดของตัวเองไปจนหมดสิ้น
ไคเซอร์ถอดเสื้อผ ้าของเขาและเธอออกอย่างรวดเร็ว ก่อนจะ
ช้อ นอุม้ ร่ า งบางเดิน ออกจากห อ้ งน�ำ้ เขาวางร่ า งของเธอลงบน
เตียงกวา้ ง ก้มลงจุมพิตเรียวปากอวบอิ่มของเธออีกครัง้ มือหนา
ลู บ ไล้ ไ ปทั่ ว ร่ า งกลมกลึง ริ ม ฝี ปากของชายหนุ่ ม จุ ม พิต ไปทั่ ว
ใบหน้านุ่มและซอกคอหอมกรุ่น เรือ่ ยมาจนถึงทรวงอกอวบ สัมผัส
ความนุ่มหยุน่ ด้วยมือและปาก ตวัดลิ้นลงบนยอดอกดูดกลืนราวกับ
เป็ นอาหารหวานชัน้ เลิศ
“อื้อ!” พิมทิภาหลุดเสียงครางออกมา ร่างกายเต็มไปด้วย
ความทรมาน แผ่ น หลัง ของเธอแอ่ น ขึ้น หา เพื่อ ให้ใ ครคนนัน้
สัมผัสเธอมากกว่าเดิม หญิงสาวไม่เคยรู้สกึ ทรมานอย่างนี้มาก่อน
มันเป็ นความทรมานที่แฝงเร้นด้วยความปรารถนา รู้สึกราวกับ
อยู่ ใ นห ว้ งแห่ ง ความฝัน เป็ น ความฝัน ที่แ สนรัญ จวน จนต้อ ง
แอ่นร่างขึ้นหาให้ใครคนนัน้ สัมผัสเธอได้อย่างเต็มที่
ริมฝี ปากของไคเซอร์ไต่ไปตามผิวกายทีแ่ สนนุ่มลืน่ กลิน่ กาย
ของหญิงสาวกระตุน้ ความต้องการของเขาได้อย่างดีเยีย่ ม ชายหนุ่ม
หอบหายใจแรง ภายในอัดแน่ นไปด้วยความปรารถนา มือใหญ่
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สัมผัสความเรียบลืน่ จากผิวกายของหญิงสาว ไม่ว่ามือและปาก
ของเขาจะลากผ่านไปทีใ่ ดมันก็สร้างความทรมานให้กบั เธอ พิมทิภา
ดิ้นเร่าราวกับไฟแผดเผา ยิ่งตอนทีฝ่ ่ ามือของชายหนุ่ มเลือ่ นลงต�ำ่
สัมผัสกับความอ่อนนุ่มทีย่ งั ไม่เคยมีใครล่วงล�ำ้ พิมทิภาก็ยง่ิ สะท ้าน
ความรูส้ กึ บางอย่างแล่นพล่านทั่วสรรพางค์กาย
มือ และปากของไคเซอร์ย งั คงสร้า งความทรมานให้ ก บั
หญิงสาว เพียงแค่ ปลายนิ้วของเขาสัมผัสกับความอ่อนนุ่ มและ
คลึงเคล ้าเบาๆ ร่างกายของเธอก็เหมือนจะแตกซ่าน ความปรารถนา
แล่นพล่านไปทั่ว ก่ อนที่ปลายนิ้วของชายหนุ่ มจะสอดลึกเขา้ หา
ความฉ�ำ่ ชื้นคับแน่น
“เจ็บ! ฉันเจ็บ” หญิงสาวสะบัดใบหน้าไปมา เกร็งตัวด้วย
ความเจ็บ ปวด ขณะที่ไ คเซอร์ถึง กับ ตัว แข็ง ไปชั่ ว ขณะกับ สิ่ง ที่
ได้สมั ผัส
“บ ้าชะมัด” ไคเซอร์สบถออกมา นึกไม่ถงึ ว่าตัวเองจะเจอกับ
ผู ห้ ญิงที่หลีกเลี่ยงมาโดยตลอด ดวงตาของชายหนุ่ มหลุบมอง
คนทีอ่ ยู่เบื้องล่าง ชั่งใจว่าจะไปต่อหรือหยุดเพียงแค่น้ ี แต่สะโพก
ของหญิงสาวที่กระดกขึ้นเล็กน้อยนั่นท�ำให้ไคเซอร์ตดั สินใจที่จะ
ใช้วธิ ีน้ ีช่วยเธอ อย่างน้อยๆ มันก็ยงั รักษาความปลอดภัยให้กบั
เธอในระดับหนึ่งละนะ ชายหนุ่ มค่ อยๆ ขยับปลายนิ้วอย่างช้าๆ
ความคับแน่ นของหญิงสาวตอดรัดทันทีท่เี ขาขยับเขา้ ออก เสียง
กรีดร้องของเธอท�ำให ้เขาต้องเร่งจังหวะ ความเสียวสะท ้านน�ำพาให ้
พิมทิภาสั่นไปทัง้ กาย คลืน่ ความสุขเข ้าถาโถมจนปลดปล่อยความ
ต้องการออกมา
เมือ่ ทุกอย่างจบลง ไคเซอร์ตงั้ ใจถอยออกมาเพราะกลัวว่า
ตัวเองจะไม่สามารถควบคุมความต้องการของตัวเองได้ แต่พมิ ทิภา
กลับคว ้าตัวเขาเอาไว ้พลางเอ่ยวอนขอ
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“ฉันต้องการมากกว่านี้ ให้ฉนั อีก ได้โปรด” ไม่เพียงแค่
ค�ำอ้อนวอน แต่พมิ ทิภายังตามติดจุมพิต และมันก็ทำ� ความอดทน
ของไคเซอร์ส้นิ สุดลง ร่างสูงโน้มตัวลงไปหาหญิงสาว ดวงตาคมเข ้ม
มองใบหน้าแดงระเรื่อ ริมฝี ปากอิม่ เผยอเชิญชวน
“คุณเป็ นคนเรียกร้องมันเองนะคนสวย” เขาจะถอยอยู่แล ้ว
เชียว เธอหาเรื่องเองนะ ไคเซอร์เริ่มจูบเธออีกครัง้ ฝ่ ามือของเขา
ลูบไล้ไปทัว่ ร่างเปลือยเปล่าก่อนจะเคลือ่ นริมฝี ปากมาทีซ่ อกคอและ
ลาดไหล่บ อบบาง ทรวงอกขนาดพอดีมือ ของเธอถูก ชายหนุ่ ม
บีบเคลน้ และครอบครองมันด้วยริมฝี ปาก ก่ อนจะเอื้อมมือไป
ที่ล้ ิน ชัก หัว เตีย งหยิบ เครื่อ งป้ องกัน มาสวมใส่ เมื่อ ไม่ ส ามารถ
อดทนได้อกี ต่อไป
“เจ็บ!” พิมทิภาเอ่ยเสียงสัน่ สะอื้นสะบัดใบหน้าไปมา เกร็งตัว
ด้วยความเจ็บปวด ขณะที่ไคเซอร์ได้แต่ กดั ฟันฝื นตัวเองเอาไว ้
ดวงตาคู่คมหลุบมองคนใต้ร่างอย่างรูส้ กึ ผิด
“ผมขอโทษ”
“ไม่เอาแล ้ว เจ็บ”
“อยู่น่ิงๆ ทุกอย่างมันจะดีข้นึ ” ไคเซอร์ไม่แน่ ใจว่าหญิงสาว
ได้ยนิ ทีเ่ ขาบอกหรือไม่ แต่ชายหนุ่มก็ช่วยเธอด้วยการอยู่น่ิงๆ เพือ่
ใหห้ ญิงสาวได้ปรับตัว มือหนาปัดปอยผมออกจากใบหน้าของเธอ
ให ้อย่างอ่อนโยน แม ้ความคับแน่นจะท�ำให ้เขารูส้ กึ ทรมานจนอยาก
กระชัน้ กายเข ้าหาเธอมากแค่ไหน เขาก็ต ้องยัง้ ตัวเองเอาไว ้ ชายหนุ่ม
ก้มลงจูบเธอ มือหนาบีบเคล ้นฟอนเฟ้ นอกอวบเฝ้ าปลอบประโลม
เพือ่ ให ้เธอรูส้ กึ ผ่อนคลาย
“ช่วยฉันด้วยนะคะ” พิมทิภาวอนขอเสียงสะอื้น หญิงสาว
ขยับตัวเพือ่ ผ่อนคลายความอึดอัด ลืมตาขึ้นมาสบตากับเขาเพียง
เล็กน้อย ก่อนจะหลับตาลง ความคับแน่นของหญิงสาวท�ำให้ไคเซอร์
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ต้องกัดฟันแน่ น ถา้ ไม่เห็นว่าเธอยังสดใหม่ เขาสาบานได้เลยว่า
จะโจนจ้ว งเข า้ หาเธอแบบไม่ ย งั้ ตัว เองเอาไว แ้ บบนี้ แต่ แ ม่ คุ ณ
ช่างท�ำลายความตัง้ ใจของเขาเสียเหลือเกิน
“ผมไม่อยากให ้คุณเจ็บตัวไปมากกว่านี้” ไคเซอร์กม้ ลงกระซิบ
ขา้ งใบหู ค่ อยๆ เคลือ่ นสะโพกเขา้ หาจนได้ยินเสียงครวญคราง
ดัง แผ่ ว ออกมา ชายหนุ่ ม กัด ฟัน แน่ น ความอ่ อ นนุ่ ม ตอดรัด
เป็ นจังหวะราวกับต้อนรับเขา ชายหนุ่มขยับสะโพกเข ้าหาเธออย่าง
ช้า ๆ ก่ อ นจะเปลี่ย นเป็ น หนัก หน่ ว งเมื่อ หญิ ง สาวส่ ง สัญ ญาณ
บางอย่างออกมา จังหวะรักเริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆ ล�ำแขนเรียวเล็ก
ของพิมทิภาโอบกอดไปรอบร่ างกายที่ขยับเคลื่อนไหวอยู่บนร่ าง
ของเธอ มือเรียวลูบไล ้สะเปะสะปะเลยไปถึงสะโพกสอบ ปลายเล็บ
ของหญิงสาวจิกลงไปบนแผ่นหลังของชายหนุ่ม ระบายความเสียวซ่าน
จากการถูกกระแทกกระทัน้ อย่างหนักหน่ วง กรีดร้องเสียงหลง
ออกมาเมือ่ รู้สกึ ว่าร่างกายถูกโยนขึ้นไปบนทีส่ ูง เสียงกรีดร้องและ
เสียงครางหนักๆ ก็ดงั ประสานกัน สองร่างกระตุกเขา้ หากันด้วย
ความสุขสม เสียงครวญครางยังคงสอดประสานไปกับท่วงท�ำนองรัก
อีกหลายๆ ครัง้ ในค�ำ่ คืนนี้

พิมทิภารู้สึกตัวในช่วงสายของวันถัดมา มือเรียวยกขึ้น

กุม ศี ร ษะที่กำ� ลัง เต้น ตุบ ๆ หญิง สาวลืม ตาขึ้น มองไปรอบห อ้ ง
ก่อนจะลุกพรวดขึ้น เมือ่ บรรยากาศโดยรอบช่างไม่คนุ ้ ตาเอาเสียเลย
“ที่ไหนกัน” พิมทิภามองไปรอบหอ้ งด้วยความหวาดวิตก
พร้อมกับทบทวนเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นทัง้ หมด จ�ำได้ครัง้ สุดท ้ายว่าเธอ
ถูกคนของเสีย่ สุรพลจับตัวเอาไว ้หลังจากทีพ่ ยายามหนี เหตุการณ์
หลังจากนัน้ เธอก็จำ� อะไรไม่ได้เลย
“อย่าบอกนะว่า...” เมือ่ ตระหนักถึงความจริงพิมทิภาก็รอ้ งไห ้
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ออกมาอย่างอดสู เธอไม่ได้โง่จนดูไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง
บ ้าง ท�ำไมเรื่องแบบนี้ตอ้ งมาเกิดขึ้นกับเธอด้วย เธอจะท�ำอย่างไร
ต่ อไปดี สมองของเธอเต็มไปด้วยความสับสน เสียงในหอ้ งน�ำ้
ดังขึ้นท�ำให้พมิ ทิภารูว้ า่ ตัวเองไม่ได้อยู่เพียงล�ำพัง หญิงสาวกวาดตา
มองหาเสื้อ ผ า้ ด้ว ยความกระวนกระวาย หัน ไปมองด้ว ยความ
ตื่นตระหนก เมือ่ ประตูห ้องน�ำ้ ถูกเปิ ดออก
“ตืน่ แล ้วเหรอ” ไคเซอร์เอ่ยถาม ไม่สนใจท่าทางตืน่ ตะลึงของ
หญิงสาว เข ้าใจว่าเธอคงจะตกใจไม่นอ้ ยทีต่ ่นื มาเจอคนแปลกหน้า
อย่างเขา
“คุณเป็ นใคร” พิมทิภาเอ่ยถามเสียงสั่น มองผูช้ ายตรงหน้า
ด้วยความหวาดหวั่น
“เมื่อ คื น ผมผ่ า นไปเห็น คุ ณ ก�ำ ลัง ถู ก ผู ช้ ายสองคนฉุ ด อยู่
ข ้างถนน เลยเข ้าไปช่วยคุณไว ้ พวกมันวางยาคุณ แล ้วคุณกับผม
ก็…”
“หยุ ด! พอแลว้ ไม่ตอ้ งพูดอะไรทัง้ นัน้ ฉันไม่อยากฟัง”
พิมทิภายกมือปิ ดหู ก้มหน้าสะอื้นไห ้ สภาพของเธอตอนนี้ ม นั
เด่นชัดจนไม่จำ� เป็ นให ้เขาอธิบาย ไคเซอร์มองคนทีเ่ อาแต่กม้ หน้านิ่ง
ร้องไห ้เงียบๆ ไม่มเี สียงโวยวายอย่างทีค่ วรจะเป็ น
“ฉันอยากกลับบ ้าน” เป็ นนานกว่าพิมทิภาจะเอ่ยความต้องการ
ของตัวเองออกมา เธออยากออกไปจากตรงนี้ให ้เร็วทีส่ ุด
“ได้กลับแน่ แต่เราต้องคุยกันก่อน” ไคเซอร์บอกเสียงเรียบ
เขาต้องการตกลงบางอย่างกับหญิงสาวให้รู้เรื่องก่ อนที่จะปล่อย
ให ้เธอกลับไป
“เราไม่จำ� เป็ นต้องคุยอะไรกันทัง้ นัน้ ฉันจะไปจากทีน่ ่”ี ตอนนี้
พิมทิภาไม่อยากคุยอะไรกับใครทัง้ นัน้ สิง่ ทีห่ ญิงสาวต้องการตอนนี้
คือกลับไปตัง้ หลัก มือเรียวเล็กคว ้าผ ้านวมผืนใหญ่ข้นึ มาพันรอบตัว
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พร้อ มกับ ขยับ ตัว หนี ไ ปอีก ฝั่ ง เพีย งแค่ ป ลายเท า้ สัม ผัส กับ พื้น
ร่างของเธอก็โงนเงนจนต้องค่อยๆ นั่งลงบนเตียงอีกครัง้ ไคเซอร์
ยืน กอดอกมองหญิง สาวที่อ อกอาการพยศ พลางส่ า ยหัว ไปมา
ยืนแทบจะไม่ไหวยังท�ำอวดเก่ง ชายหนุ่มยิ้มเยาะเล็กน้อยก่อนจะ
เดินอ้อมไปหา แล ้วเอ่ยกับหญิงสาวด้วยน�ำ้ เสียงราบเรียบ
“บ ้านอยู่ไหน เดีย๋ วไปส่งให้”
“คุณไม่จำ� เป็ นต้องรู”้
“งัน้ ก็ไม่ตอ้ งไปไหน อยู่มนั ทีน่ ่ีแหละ”
“เอ๊ะ! คุณนี่”
“ก็บอกแล ้ว ว่าเราสองคนมีเรื่องต้องท�ำความเข ้าใจกัน”
“ฉัน จะกลับ บ า้ น” พิม ทิภ ายัง คงยืน ยัน เจตนาของตัว เอง
แต่ไคเซอร์ไม่คิดจะสนใจ ชายหนุ่ มเดินหายเขา้ ไปในหอ้ งแต่งตัว
พิมทิภามองตาม ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาไม้ไหน ระหว่างนัน้ ก็กวาดตา
หาเสื้อผา้ ของตัวเองไปด้วย แต่เธอหามันไม่เจอ ไม่นานชายหนุ่ม
ก็ออกมาด้วยสภาพทีเ่ รียบร้อย ในมือของเขาถือผ ้าขนหนู และเสื้อผ ้า
เอาไว ้ พิมทิภาผงะเล็กน้อยเมือ่ ชายหนุ่มมาหยุดยืนอยู่ใกล ้ๆ
“ไปอาบน�ำ้ ซะ เราจะได้มาคุยกัน” ชายหนุ่มบอกพลางยืน่ ชุด
ที่อยู่ในมือให ้ “ชุดของผมเอง ชุดของคุณมันเปี ยก เดีย๋ วใหค้ น
เอาไปซักให้” พิมทิภายืน่ มือไปรับอย่างหวาดกลัว ก่อนจะหมุนตัว
หันหลังเดินเขา้ ไปในหอ้ งน�ำ้ ไคเซอร์มองตามร่ างของหญิงสาว
ทีเ่ ดินหายเข ้าไปในหอ้ งน�ำ้ แล ้วเดินออกจากหอ้ งปล่อยใหห้ ญิงสาว
ได้ทำ� ธุระส่วนตัวเพียงล�ำพัง
พิมทิภามองใบหน้าไร้สสี นั ของตัวเองผ่านกระจกเงาบานใหญ่
เหตุการณ์เมือ่ คืนแมจ้ ะไม่ชดั เจนนัก แต่สคี ล�ำ้ ทีป่ รากฏบนทีน่ อน
สีขาว ร่องรอยบางอย่างปรากฏอยู่กลางกาย ท�ำใหเ้ ธอรูว้ ่าได้เสีย
สิง่ ส�ำคัญใหผ้ ูช้ ายแปลกหน้าคนนัน้ ไปแล ้ว แม ้จะสับสนและตกใจ
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กับเหตุการณ์ท่เี กิด แต่ส่งิ ที่ทำ� ได้ในตอนนี้คือตัง้ สติตวั เองเอาไว ้
ให ม้ ั่ น เรื่ อ งเกิ ด ขึ้น แล ว้ เสีย ใจไปความสาวของเธอมัน ก็ ค ง
ไม่กลับคืนมาเป็ นเหมือนเดิมแน่ๆ เธอคือผู ้หญิงทีม่ รี าคีแล ้ว
“ตัง้ สติไว้พมิ ตัง้ สติไว้”
พิมทิภาบอกตัวเอง พลางสูดลมหายใจเข ้าปอดลึกๆ หญิงสาว
จัดการเปลีย่ นเสื้อผา้ อย่างรวดเร็ว แล ้วออกมาจากหอ้ งน�ำ้ พลาง
ถอนหายใจด้วยความโล่งอกที่ไม่เห็นผูช้ ายคนนัน้ อยู่ในหอ้ งด้วย
ตอนนี้เธอไม่พร้อมเจรจากับเขาไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ นัน้ เธอจะต้อง
ออกจากทีน่ ่ีให ้เร็วทีส่ ุด
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3
“ปี เตอร์ ผู ้หญิงคนนัน้ อยูท่ ไ่ี หน” ปีเตอร์หนั มองเจ้านายหนุ่ม

ทีเ่ ดินเข ้ามาในห ้องนัง่ เล่น ใบหน้าคมเข ้มถมึงทึงราวกับไม่พอใจอะไร
บางอย่าง ก่อนจะเอ่ยถามออกไปด้วยความแปลกใจ
“ผู ้หญิง? ใครครับ” สีหน้างุนงงของลูกน้องคนสนิทเกือบท�ำให ้
ไคเซอร์เกือบหลุดสบถค�ำหยาบออกมา แต่กย็ งั้ เอาไว้ได้
“ไม่ตอ้ งท�ำเป็ นความจ�ำเสื่อม ผู ห้ ญิงที่ฉันกับนายช่ วยไว ้
เมื่อคืนนั่นไง” ไคเซอร์ตอบ พลางยกมือเสยผมขึ้นอย่างหัวเสีย
ลู ก น้อ งของเขามัน เปลี่ย นพัน ธุ ก รรมเป็ น ปลาทองตัง้ แต่ เ มื่อ ไร
เหตุการณ์ผ่านมาเพียงแค่คนื เดียวมันกลับจ�ำไม่ได้
“เมือ่ คืนเธออยู่กบั เจ้านายไม่ใช่เหรอครับ” ปี เตอร์ถามกลับ
ด้วยความแปลกใจ
“เธอหายไปแลว้ ฉันไปที่หอ้ งท�ำงาน ปล่อยใหเ้ ธอท�ำธุ ระ
ส่วนตัว พอกลับเข ้าไปอีกครัง้ ก็ไม่เห็นเธออยู่ในห ้องแล ้ว แกนั่งอยู่
ตรงนี้ ไม่เห็นเธอเดินผ่านหน้าไปหรือไงวะ” ไคเซอร์ถามกลับด้วย
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อารมณ์หงุดหงิด เขาออกมาเพือ่ ใหเ้ วลาส่วนตัวกับหญิงสาว แต่
ไม่นึกว่าเพียงแค่ไม่ถงึ ชั่วโมง ผูห้ ญิงคนนัน้ ก็หายออกไปจากหอ้ ง
เสียแล ้ว
“ไม่นะครับ ผมเพิ่งมานั่งตรงนี้ก่อนหน้าเจ้านายจะเดินมา
แป๊ บเดียวเอง ลองถามอิม่ ดูสคิ รับ” ปี เตอร์พยักพเยิดไปยังร่างอวบ
ของสาวใช้นามว่าอิม่ ทีก่ ำ� ลังเดินถือถาดกาแฟเข ้ามา
“อิม่ ”
“ขา คุณไคเซอร์” อิม่ ขานรับ ขณะวางถ ้วยกาแฟส่งกลิน่ หอม
ลงบนโต๊ะ
“เห็นผู ้หญิงออกมาจากห ้องฉันหรือเปล่า”
“เห็นค่ะ อิม่ เห็นตอนก�ำลังจะเข ้าไปเอาผ ้ามาซัก” อิม่ บอกกับ
ผู ้เป็ นนาย
“แลว้ ผูห้ ญิงคนนัน้ ไปไหน เธอฝากบอกอะไรไวห้ รือเปล่า”
ไคเซอร์เอ่ยถามรัวเร็ว ด้วยหวังว่าผูห้ ญิงคนนัน้ จะฝากบอกอะไร
ถึงเขาบ ้าง
“ไม่น่ีคะ เธอแค่ ขอยืมเงินอิ่มเป็ นค่ าแท็กซี่” อิ่มส่ายหน้า
พร้อมกับเล่าเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้น หลังจากเห็นไคเซอร์เดินหายเข ้าไป
ในหอ้ งท�ำงาน อิ่มทีต่ งั้ ใจว่าจะเข ้าไปในหอ้ งของเจ้านายหนุ่ม เพือ่
จัดการเปลีย่ นผา้ ปูท่นี อนและน�ำเสื้อผา้ ใส่แลว้ ออกมาซัก จังหวะ
ทีก่ ำ� ลังจะเอื้อมมือไปเปิ ดประตู ก็มผี ูห้ ญิงคนหนึ่งเปิ ดสวนออกมา
ทัง้ เธอและผูห้ ญิงคนนัน้ ต่างตกใจยืนจังงังอยู่ท่หี น้าประตู ก่อนที่
อีกฝ่ ายจะเอ่ยปากขอยืมเงิน แลว้ อิ่มก็ย่นื เงินส่งใหผ้ ูห้ ญิงคนนัน้
อย่างงุนงง
“โธ่เวย้ ! ไม่มใี ครได้เรื่องสักคน” ไคเซอร์สบถอย่างหัวเสีย
นึกโมโหตัวเองทีช่ ะล่าใจ คิดว่าหญิงสาวจะอยู่รอเจรจา เหมือนกับ
ผูห้ ญิงทุกคนทีเ่ คยผ่านมา แต่เธอกลับหนีไปเสียอย่างนัน้ ร่างสู ง
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เดินไปยังบาร์เครื่องดื่ม หยิบบรั่นดีเทใส่แก้วแลว้ กระดกเขา้ ปาก
เพือ่ ดับอารมณ์พลุง่ พล่าน ปี เตอร์มองเจ้านายหนุ่มทีก่ ำ� ลังสาดบรัน่ ดี
เข ้าปาก ก่อนหันไปทางอิม่ ส่งสัญญาณให้อกี ฝ่ ายออกไปท�ำหน้าที่
ของตัวเอง
“ขอโทษเถอะครับ เจ้า นาย ที่เ จ้า นายหงุด หงิด เป็ น เพราะ
ผูห้ ญิงคนนัน้ หรือครับ” ความที่อยู่กนั มานาน ปี เตอร์จงึ กล ้าถาม
ออกไปตรงๆ เพราะขนาดงานมีปญ
ั หาไคเซอร์ยงั มองเป็ นเรื่อง
เล็กน้อย แต่ พอผู ห้ ญิงคนหนึ่งหายไปอย่างไร้ร่องรอย เจ้านาย
ของเขากลับหงุดหงิดงุน่ ง่านดูไม่เป็ นตัวเอง ไคเซอร์มองหน้าลูกน้อง
คนสนิทเพียงเล็กน้อย ยกแก้วบรั่นดีข้นึ จิบ แล ้วตอบออกไปโดย
ไม่ปิดบัง
“ผู ้หญิงคนนัน้ ยังบริสุทธิ์”
“อ้อ…หา! อะไรนะครับ” ปี เตอร์ทต่ี อนแรกพยักหน้าเออออ
ส�ำลักกาแฟทีด่ ม่ื เข ้าไปจนไอค็อกแค็ก พอหายแล ้วก็เอ่ยถามเจ้านาย
อย่างไม่มั่นใจ ภาวนาให้ตัวเองได้ยนิ ผิดไป
“ฉัน บอกว่ า ผู ห้ ญิ ง คนนัน้ บริ สุ ท ธิ์ ฉัน เป็ น ผู ช้ ายคนแรก
ของเธอ”
“ตายโหง!” ปี เตอร์อยากอุทานค�ำว่า ‘ตายห่า’ ออกมาด้วยซ�ำ้
เพราะรู้ดีว่าเจ้านายเลี่ยงมีความสัมพันธ์กบั สาวพรหมจรรย์มาก
แค่ ไหน แมห้ ลีกเลีย่ งไม่ได้ก็ตอ้ งมีขอ้ ตกลงระหว่างกันเพื่อไม่ให ้
เกิดปัญหาขึ้นภายหลัง
“เจ้านายจะให ้ผมตามหาเธอไหมครับ”
“นายจะไปตามที่ไหน เบาะแสอะไรก็ไม่ม”ี ปี เตอร์ย้ มิ แหย
เมือ่ คนเป็ นนายหันมาท�ำตาเขียวใส่ นั่นสิ ทัง้ เขาและเจ้านายแทบ
ไม่รูเ้ ลยว่าผูห้ ญิงคนนัน้ เป็ นใคร และพักอาศัยอยู่ทใ่ี ด การตามหา
ใครสักคนทีไ่ ม่รทู้ ม่ี าทีไ่ ป ยากยิง่ กว่าการงมเข็มในมหาสมุทรเสียอีก
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“แล ้วเจ้านายจะท�ำอย่างไรต่อไปครับ” ปี เตอร์เอ่ยถาม ด้วยรูว้ า่
เจ้านายหนุ่มคงไม่ปล่อยเรื่องนี้ให ้ผ่านไปเฉยๆ อย่างแน่นอน
“ไม่รู้โวย้ !” ไคเซอร์บอกเสียงเครียด นึกแล ้วก็โมโหตัวเอง
ทัง้ ๆ ที่เ ขามีส ติ ส มบู ร ณ์ ทุ ก อย่ า ง แต่ เ ขาไม่ คิ ด จะยับ ยัง้ ชั่ ง ใจ
ปล่อยใหอ้ ารมณ์อยู่เหนือส�ำนึกในจิตใจ แลว้ ไงล่ะ มารู้สกึ ผิดว่า
ท�ำ เรื่อ งไม่ส มควรเอาตอนนี้ ม นั ก็ ส ายไปแล ว้ แต่ ผู ห้ ญิง คนนัน้
ก็ไม่ควรจะหนีหายไปแบบนี้น่ีนา ต้องการหรือไม่ตอ้ งการความ
รับ ผิด ชอบก็ ค วรจะอยู่ ร อบอกกัน บ า้ ง ผู ห้ ญิง คนนัน้ ท�ำ ให เ้ ขา
เสียความมั่นใจไม่นอ้ ยเลยละ ไคเซอร์ไม่เพียงแค่กล่าวโทษตัวเอง
แต่นึกโทษผู ้หญิงคนนัน้ ด้วย
“อย่าคิดมากไปเลยครับ จ�ำสิง่ ทีม่ าดามสอนพวกเราได้ไหม
ครับ”
“อะไร” คิ้วเข ้มขมวดมุน่
“ก็ เ รื่ อ งที่ว่ า การที่เ ราได้พ บเจอกับ ใครสัก คนมัน ไม่ ใ ช่
เรื่องบังเอิญ ชาติทแ่ี ล ้วเราอาจท�ำบุญหรือท�ำกรรมร่วมกับคนนัน้ มา
ไม่แ น่ น ะครับ เจ้า นายอาจเคยท�ำ เวรท�ำ กรรมกับ ผู ห้ ญิง คนนัน้
มาก่ อน หากเจ้านายกับเธอมีเวรกรรมต่ อกันจริง คงได้พบกัน
เร็วๆ นี้แหละครับ” คนที่เปลีย่ นมานับถือศาสนาพุทธ แต่มกั จ�ำ
ค�ำสอนแบบผิดๆ เอ่ยปลอบใจเจ้านาย
“แกจะบอกว่าฉันเป็ นเจ้ากรรมนายเวรของผู ห้ ญิงคนนัน้ ?”
ไคเซอร์ถ ามลู ก น้อ งคนสนิ ท เสี ย งเข ม้ ถ า้ บอกว่ า เป็ นเพราะ
บุพเพสันนิวาสหรือบุญพาวาสนาส่ง เขาจะไม่เคืองมันเลย
“ผมแค่ ไม่อยากใหเ้ จ้านายเครียด ผมว่าอาจมีสกั วันที่เรา
ได้พบกับเธออีกครัง้ ” ปี เตอร์ปลอบใจผู ้เป็ นนาย
“ขอบใจที่เป็ นห่วง” ไคเซอร์ถอนหายใจ ตบมือลงบ่าแกร่ง
ของปี เตอร์ ก่อนทีช่ ายหนุ่มจะเดินออกจากหอ้ งนั่งเล่น เขาหวังว่า
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สักวันจะได้พบหญิงสาว ได้ตอบแทนกับสิ่งที่เธอสู ญเสียใหเ้ ขา
ความผิดในใจของเขาจะได้นอ้ ยลงบ ้าง สักเล็กน้อยก็ยงั ดี

พิมทิภาก้าวเทา้ ลงจากรถแท็กซี่ เมือ่ คนขับพาเธอมาส่งถึง

ที่หมาย ดวงตากลมโตมองลอดผ่านประตูรวั้ เห็นรถยนต์สขี าว
คันเล็กของขวัญลลิลจอดอยู่ในช่องจอดใกล ้ๆ กับรถยนต์ของเธอ
ขวัญลลิลคงกลับมาจากไปเยี่ยมป้ าที่ต่างจังหวัดแลว้ บา้ นหลังนี้
เป็ นบา้ นทีเ่ ธอกับขวัญลลิลเช่าอยู่ดว้ ยกัน หญิงสาวเดินไปกดกริ่ง
รอไม่นานขวัญลลิลก็ออกมา
“พิม!” ขวัญลลิลโผเข ้าหาพิมทิภาด้วยความโล่งอกและดีใจ
ที่เ ห็น เพื่อ นกลับ มาอย่ า งปลอดภัย เมื่อ วานตอนเก็ บ ของกลับ
กรุงเทพฯ พิมทิภาก็ส่งขอ้ ความมาบอกว่าจะออกไปรับประทาน
อาหารกับนางแบบรุ่ นพี่ พอกลับมาถึงบา้ นและเห็นว่าเลยเวลา
มามากแล ้ว ขวัญลลิลจึงตัดสินใจโทรศัพท์หาเพือ่ น แต่ไม่สามารถ
ติดต่ อกับพิมทิภาได้ พอโทร.ไปสอบถามกับผู้จดั การโมเดลลิ่ง
ทีพ่ มิ ทิภาสังกัดอยู่ อีกฝ่ ายก็ปิดเครือ่ ง ยิง่ ท�ำให ้เธอเป็ นห่วงพิมทิภา
จนนอนไม่หลับทัง้ คืน
“ฉันเป็ นห่วงแกแทบแย่ เมื่อคืนแกไปอยู่ไหนมา โทร.หา
ก็ไม่ตดิ ” ขวัญลลิลยังคงเอ่ยถามด้วยความเป็ นห่วง
“ขอโทษนะขวัญ ทีท่ ำ� ให ้เป็ นห่วง”
“แกปลอดภัยกลับมา ฉันก็ดใี จแล ้ว ปะ เขา้ บา้ นกันเถอะ”
ขวัญลลิลเดินเขา้ ไปภายในบา้ น เธอกับพิมทิภาเป็ นเพื่อนกันมา
ตัง้ แต่เรียนปี หนึ่ง พิมทิภาถูกทาบทามใหเ้ ป็ นนางแบบตัง้ แต่เรียน
มหาวิทยาลัยปี แรก ส่วนเธอชอบอ่านนิยายจึงสนใจด้านงานเขียน
ลองเขียนลงเว็บไซต์ต่างๆ ได้ผลตอบรับทีเ่ กินคาดจนมีสำ� นักพิมพ์
ติดต่อขอน�ำต้นฉบับไปตีพมิ พ์ งานเขียนของเธอได้รบั ความนิยม
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ไม่นอ้ ย ขวัญลลิลจึงยึดอาชีพนักเขียนเลี้ยงตัวเองมาตัง้ แต่ตอนนัน้
“กินอะไรหน่ อยไหม หรือจะนอนก่อน” ขวัญลลิลเอ่ยถาม
เมื่อเห็นใบหน้าอิดโรยของเพื่อน พลางส�ำรวจไปทั่วร่ างกายของ
อีกฝ่ ายด้วยความห่วงใย
“ขอนอนก่อนดีกว่า”
“เดีย๋ วฉันออกไปซื้ออะไรให้กนิ นอนซะ ตื่นแล ้วค่อยมากิน”
ว่าแลว้ ก็เดินออกจากหอ้ ง ปล่อยให้พมิ ทิภาพักผ่อนเพียงล�ำพัง
อาการแปลกๆ ของพิมทิภา หาได้เล็ดลอดสายตาของคนช่างสังเกต
อย่างขวัญลลิล หญิงสาวมองเพือ่ นด้วยความเป็ นห่วง คิดว่าพิมทิภา
ต้องไปเจอกับเหตุการณ์บางอย่างทีไ่ ม่ดมี าแน่ๆ อยากถามให้รเู้ รื่อง
รูร้ าว แต่ก็รู้ดวี า่ หากพิมทิภาไม่พร้อมเล่า อีกฝ่ ายก็จะปิ ดปากเงียบ
ขวัญลลิลได้แต่หวังว่าพิมทิภาจะพูดมันออกมาในสักวัน
ขวัญลลิลออกไปนานแล ้ว แต่พมิ ทิภายังคงนั่งนิ่งอยู่เช่นเดิม
หญิงสาวพยายามบอกตัวเองว่าเรื่องทัง้ หมดเป็ นแค่ ฝนั ร้าย และ
อีกไม่นานเธอจะลืมมันให้ได้ แมจ้ ะบอกตัวเองไปอย่างนัน้ แต่
พิมทิภาก็รู้ดวี ่าไม่อาจลบความทรงจ�ำที่ต่ืนขึ้นมาแลว้ พบว่าตัวเอง
อยู่ภายในหอ้ งกับผู ช้ ายแปลกหน้า ไม่อาจลืมว่าได้เสียสิ่งส�ำคัญ
ให้ ก บั ผู ช้ ายคนนั้น อย่ า งที่ไ ม่ อ าจเรี ย กร้อ งมัน คื น กลับ มาได้
คิดแล ้วก็ได้แต่สมน�ำ้ หน้าตัวเองทีไ่ ม่ปฏิเสธแสงระวี ท�ำใหต้ อ้ งเจอ
กับเรื่องร้ายๆ แบบนี้

เที่ยงกว่า ขวัญลลิลถือถาดอาหารเขา้ มาภายในหอ้ งนอน

ของพิมทิภา หญิงสาววางถาดลงบนโต๊ะ ก่อนจะปี นเตียงเอื้อมมือ
ไปเขย่าตัวของคนทีก่ ำ� ลังนอนหันหลังให ้
“พิม ตื่นมากินอะไรก่อนเร็ว”
“อือ …กี่โ มงแล ว้ แก” พิม ทิภ าพลิก ตัว หัน กลับ มาเอ่ ย ถาม
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เสียงแห ้ง
“จะบ่ายโมงแลว้ ฉันซื้อกวยจั๊บมาใหแ้ กด้วย ลุกมากินเร็ว
ก�ำลังร้อนๆ เลย”
“ขอนอนก่อนได้ไหม”
“ไม่สบายเหรอ” เอ่ยถามพลางเอามือแตะไปที่หน้าผากของ
เพือ่ น สีหน้าดีข้นึ เมือ่ เห็นว่าอีกฝ่ ายไม่มไี ข ้
“ปวดหัวนิดหน่อย”
“งัน้ ก็ลุก มากิน กวยจั ๊บซะ จะได้กิน ยาแล ว้ นอน” ว่า แล ว้
ก็ดงึ แขนพิมทิภาลุกขึ้นนั่งก่อนหยิบชามกวยจั๊บส่งให ้ “กินซะ ก�ำลัง
ร้อนเลย”
“ยัง ไม่หิว เลย” พิม ทิภ ารับ ชามมาถือ ไว พ้ ลางเงยหน้า ขึ้น
มองเพือ่ น
“ไม่ หิว ก็ ต อ้ งกิ น ย่ ะ มา ฉัน ป้ อน” ขวัญ ลลิล ออกค�ำ สั่ ง
พร้อมกับแย่งชามมาถือไว ้เอง พิมทิภาส่ายหน้าปฏิเสธ
“กินเองได้”
“ไม่ ฉันป้ อนเอง ขืนใหแ้ กกินเอง แกก็กนิ แค่คำ� เดียวน่ะสิ”
ขวัญลลิลบอกอย่างรู้ทนั ลองบอกว่าไม่หวิ ยายนี่ไม่มที างกินถึง
สามค�ำแน่ๆ
“แต่…”
“ไม่ตอ้ งมาแต่ อ้าปาก” ขวัญลลิลบอกอย่างบังคับ พลาง
ยื่นช้อนที่เป่ าจนอุ่นได้ท่จี ่อปากของเพื่อน พิมทิภาย่นจมูกใส่คน
ชอบท�ำตัวเป็ นแม่เล็กน้อย แล ้วอ้าปากรับ
“เป็ นไง”
“อร่อยดี”
“อร่อยก็กนิ เยอะๆ อิม่ แล ้วจะได้กนิ ยา”
“กินเยอะได้ไง เดีย๋ วอ้วน”
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“อย่า แกเนี่ยนะจะอ้วน เร็ว อย่าพูดมาก อ้าปาก” ขวัญลลิล
ส่งค้อนพลางเบะปากให ้เพือ่ น ก่อนจะสั่งให้อกี ฝ่ ายอ้าปาก
“แกนี่ ท ำ� ตัว เหมือ นแม่เ ข า้ ไปทุก ที” เวลาไม่ส บายอีก ฝ่ าย
ก็จะท�ำตัวเป็ นแม่ คอยป้ อนข ้าวป้ อนยาดูแลจนเธอหายดี แต่ใช่วา่
ขวัญลลิลจะท�ำใหเ้ ธอฝ่ ายเดียวนะ เรียกว่าสลับดู แลกันและกัน
มากกว่า
“ใช่แล ้วค่ะ คุณลูกสาว นี่คณ
ุ แม่ไงคะ อีกค�ำนะคะลูก อะ อ�ำ้ ”
คนรับบทเป็ นคุณแม่หวั เราะคิกคัก ตักกวยจั๊บป้ อนเพื่อนไปอีก
หลายค�ำ
“อิม่ แล ้ว” ขวัญลลิลไม่เซ ้าซี้ เมือ่ เห็นว่าพิมทิภากินได้มากพอ
หญิงสาววางชามลงบนโต๊ะ ก่อนเปิ ดลิ้นชักขา้ งเตียงหยิบยาแก้ไข้
ทีม่ อี ยู่นนั้ แกะออกจากห่อแล ้วส่งให ้เพือ่ น
“นี่ยา กินซะ”
“ขอนอนต่อนะ” หลังจากรับประทานอาหารและกินยาเสร็จ
เรียบร้อย พิมทิภาตัง้ ใจว่าจะนอนพักผ่อนอีกสักนิด หากยังไม่ทนั
ได้ล ้มตัวลงนอน เสียงของขวัญลลิลก็ดงั ขึ้นมา
“แกจะบอกฉันได้ไหม ว่าเมือ่ คืนแกไปอยูท่ ไ่ี หนมา แล ้วไปเอา
เสื้อผา้ ใครมาใส่” ค�ำถามของขวัญลลิลท�ำใหพ้ มิ ทิภาได้แต่นั่งเงียบ
ไม่รูว้ ่าจะเริ่มเล่าจากตรงไหน ขวัญลลิลถอนหายใจ เห็นเพื่อน
ไม่พร้อมเล่าเธอก็ไม่อยากเซ ้าซี้
“เอาเถอะ ถ ้าแกไม่พร้อมเล่า ฉันก็จะไม่ถามอีก แต่แกรูใ้ ช่ไหม
พิม ทีฉ่ นั ถามเพราะฉันเป็ นห่วงแกมากจริงๆ”
“ขอบใจแกนะขวัญ ถ า้ ฉัน พร้อ มเมื่อ ไร ฉัน เล่า ให แ้ กฟัง
แน่นอน”
“ให้มนั จริงเถอะ”
“สัญญาเลย ว่าแต่ ป้ าเป็ นไงบา้ งล่ะ” พิมทิภายิ้มเล็กน้อย
38 เพลิงพยศรักจอมมาร

ก่อนจะเปลีย่ นเรื่องคุย
“ดีข้นึ แล ้วละ ฉันถึงโดนลุงไล่ให ้กลับมานี่ไง” ขวัญลลิลเอ่ยถึง
อาการของป้ าสะใภ้ที่ได้รบั อุบตั ิเหตุตกบันได ท�ำใหเ้ จ้าตัวต้องรีบ
กลับ บ า้ นต่ า งจัง หวัด เพื่อ ไปเยี่ย มดู อ าการและอยู่ ดู แ ลป้ าตาม
ค�ำไหว ้วานของผู ้เป็ นลุง เพราะท่านติดธุระส�ำคัญ ท�ำให้ไม่สามารถ
อยู่ดูแลป้ าได้ เมือ่ เสร็จธุ ระเธอก็ถูกลุงกับป้ าไล่กลับมากรุงเทพฯ
ทันที
“ไม่เป็ นอะไรมากใช่ไหม”
“ไม่หรอก ดีข้นึ มากแล ้ว ตอนเช้าฉันโทร.ไปคุยกับลุง เห็นว่า
พรุ่งนี้น่าจะออกจากโรงพยาบาลได้แล ้วละ”
“ค่อยยังชัว่ หน่อย” พิมทิภาเอ่ยขึ้น รูส้ กึ โล่งใจไม่นอ้ ยทีไ่ ด้รบั
ข่าวดีน้ ี ขวัญลลิลอยู่คุยกับเพือ่ นสักพักก็ออกมาท�ำงานของตัวเอง
ปล่อยให ้พิมทิภาพักผ่อนเพียงล�ำพัง

ก๊อก ก๊อก

“ขออนุญาตครับนาย”
“มีอะไร” ไคเซอร์เอ่ยถาม มือหนาปิ ดแฟ้ มรายงานเล่มสุดท ้าย
ทีล่ ูกน้องคนสนิทน�ำมาให ้ดูก่อนหน้า ชายหนุ่มเอนหลังพิงพนักเก้าอี้
พร้อมกับหลับตาลง
“ผมเจอผู ้หญิงทีเ่ ราช่วยไว้ในคืนนัน้ แล ้วนะครับ” ค�ำตอบของ
ปี เตอร์ทำ� ให้ไคเซอร์เปิ ดเปลือกตาขึ้นมอง ด้วยงานทีห่ นักมาตลอด
ทัง้ สัปดาห์ทำ� ให ้ชายหนุ่มเกือบลืมเหตุการณ์วนั นัน้ ไปเสียแล ้ว หาก
ลูกน้องคนสนิทไม่เอ่ยถึง
“เธออยู่ ท่ีไ หน” ปี เ ตอร์ย่ืน โทรศัพ ท์มือ ถือ ของตัว เองให ้
เมือ่ เห็นผู ้เป็ นนายขยับตัวนั่งหลังตรง พร้อมกับตอบค�ำถาม
“เธอชื่อ พิมทิภา เอื้ออารี ครับ อายุยส่ี บิ หกปี เป็ นนางแบบ
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ในสังกัดของคุณเจสสิกา” ปี เตอร์บอก เขาเห็นภาพนี้ตอนไปนั่งดืม่
กาแฟในหอ้ งรับรองและเปิ ดเข ้าไปดูรูปภาพต่างๆ ในอินสตาแกรม
กระทั่งเปิ ดไปเจออินสตาแกรมของหญิงสาวที่ใหค้ วามช่วยเหลือ
เมือ่ อาทิตย์ก่อน
ประโยคบอกเล่าของคนสนิทท�ำใหแ้ ววตาของไคเซอร์ไหว
เล็กน้อย ดวงตาคมจ้องมองหญิงสาวที่กำ� ลังยืนโพสท่าถ่ายรู ปคู่
กับผลิตภัณฑ์ท่ตี วั เองเป็ นพรีเซนเตอร์ ชายหนุ่ มมองภาพนัน้ อยู่
ชั่วครู่ ก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตากับลูกน้องคนสนิท พร้อมกับเอ่ย
บางอย่างออกไป
“ฉันต้องการใหเ้ ธอมาเป็ นนางแบบโฆษณารถยนต์ตวั ใหม่
ของเรา”
“แต่เราวางตัวนางแบบไว ้แล ้วนะครับ”
“ยังไม่เริ่มถ่ายท�ำไม่ใช่หรือไง”
“แต่วา่ ”
“นายมีปญ
ั หาอะไรปี เตอร์”
“เปล่าครับ ผมจะรีบไปจัดการตามทีเ่ จ้านายสั่ง” ในเมือ่ เป็ น
ความต้องการของเจ้านาย เขาจะมีปญ
ั หาอะไรได้ นอกจากท�ำตาม
ค�ำสั่งเท่านัน้ ปี เตอร์คอ้ มศีรษะใหผ้ ูเ้ ป็ นนายเล็กน้อย ก่อนจะเดิน
ออกจากห ้องไป
ค�ำ่ คืนอันแสนเร่าร้อนหวนกลับเข ้ามาในความทรงจ�ำของเขา
อีกครัง้ ไคเซอร์ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคืนนัน้ เขามีความสุขจนแทบส�ำลัก
อย่างทีไ่ ม่เคยได้รบั จากผู ้หญิงคนไหนมาก่อน กลิน่ กายหอมละมุน
ความคับแน่นทีต่ วั ตนของเขาแทรกผ่านเข ้าไปจนถึงปราการส�ำคัญ
ของเธอมันยังคงตราตรึงอยูใ่ นความรูส้ กึ วันนัน้ ชายหนุ่มตัง้ ใจเสนอ
บางอย่างให้กบั หญิงสาวอย่างทีไ่ ม่คดิ จะท�ำกับผู ้หญิงคนไหนมาก่อน
แต่ ผูห้ ญิงคนนัน้ กลับหนีหายไปก่ อนที่เขาจะท�ำขอ้ ตกลงกับเธอ
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ด้วยซ�ำ้ และเขาก็ไม่รู ้ว่าจะไปตามหาหญิงสาวได้จากตรงไหน ไคเซอร์
ยอมรับว่าตอนนัน้ เขาถอดใจเรือ่ งนัน้ ไปแล ้ว ชายหนุ่มค้นหาชือ่ ของ
หญิงสาวจากโทรศัพท์มอื ถือของตัวเอง ช่องทางติดต่อของพิมทิภา
มีทง้ั เฟซบุก๊ ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม ดูเหมือนว่าอินสตาแกรม
ของหญิงสาวจะมีความเคลือ่ นไหวเยอะทีส่ ดุ ชายหนุ่มเลือ่ นดูรูปภาพ
ของเธอไปเรื่อยๆ ก่อนจะกดติดตามหญิงสาวเป็ นคนแรก ซึง่ เขา
ไม่เคยกดติดตามใครมาก่อน
เสียงโทรศัพท์ดงั ขึ้นท�ำให้พมิ ทิภาวางมือจากสิ่งที่กำ� ลังท�ำ
หญิงสาวหรีไ่ ฟกลางไว ้ก่อนจะเดินไปล ้างมือ เช็ดจนแห ้งแล ้วล ้วงเอา
โทรศัพท์ทห่ี ย่อนไว้ในกระเป๋ าด้านหน้าของผ ้ากันเปื้ อนออกมา
“ค่ะ พีเ่ จสซี”่ พิมทิภาเอ่ยทักเมือ่ เห็นชื่อของคนทีโ่ ทร.เข ้ามา
เจสซี่ หรือเจสสิกา ชือ่ ตามบัตรประชาชนคือนายเจษฎา เป็ นเจ้าของ
โมเดลลิงชือ่ ดังระดับประเทศ อีกทัง้ ยังเป็ นผูจ้ ดั การส่วนตัวของเธอ
และเหล่าดารานางแบบนายแบบอีกมากมาย ใครทีอ่ ยู่ในความดูแล
ของเจสสิกาต่างก็ได้รบั การดูแลป้ อนงานต่างๆ ให้ไม่ขาด
“ฮัลโหล คนสวย ท�ำอะไรอยู”่ เมือ่ ได้ยนิ เสียงของเธอ ฝ่ ายนัน้
ก็กระดีก๊ ระด๊าส่งเสียงถามกลับมา
“พิมก�ำลังท�ำราดหน้าอยู่ค่ะพีเ่ จสซี”่
“ดีเลย เดีย๋ วพีไ่ ปกินด้วย ไม่เกินสิบนาที แค่น้ ีนา้ ”
แล ้ววางสายไป พิมทิภาได้แต่มองโทรศัพท์ในมืออย่างงงๆ
ก่อนจะเก็บโทรศัพท์ไว้ทเ่ี ดิมแล ้วลงมือท�ำอาหารต่อ
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