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บทนํา 

 

“เหมือนมาก ดูสิคะคุณ” คุณนายญาดาหันไปบอกสามีดวยความตื่นเตน
กอนจะโนมตัวลงไปประคองกรอบหนาของคนที่นั่งอยูบนพื้นดวยสองมือ คุณไตรภพ
พยักหนารับคําภรรยาแตไมไดเอ้ือนเอยคําพูดใด จะวาเหมือนก็ใช จะวาไมเหมือนก็ใช 
หากมองดวยตาเปลาก็คงไมรู แตถามองลึกลงไปดวยหัวใจคนเปนพออยางไตรภพ  

ก็งายแสนงายท่ีจะดูออกวาไมเหมือน 

“เหมือน… เธอหนาเหมือนลูกสาวของฉันมาก” 

“เออ… ครับ” สีเทียนตอบเสียงเบา ยังงง ๆ อยู เขาถูกเรียกมากะทันหัน 
ตอนแรกกลัวจะถูกตอวา แตพอเห็นคุณนายญาดายิ ้มหวานใหแบบนี้ก็คงไมใช  
เร่ืองรายแรงอะไรหรอก… ใชไหม 

 

ขวับ 

 

สีเทียนเอียงหนาไปทางซายทีขวาทีตามแรงของเจานาย นั่งฟงคุณผูหญิงพึมพํากับ
ตัวเองวา ‘เหมือนมาก เหมือนมาก’ ไมหยุดอยางไมเขาใจ กอนหนานี้เขากําลังนั่งถอนหญา
ขางริมร้ัวรับแสงอาทิตยในชวงหกโมงเชา อยูดี  ๆปาพรก็วิ่งหนาต้ังลากเขาเขามาพบคุณทาน 
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“ไอสีเทียนมันเปนหลานชายแท ๆ ของปาเองคะ มันเพ่ิงมาจากอุดรฯ ชวงน้ี
นาแลง ฝนแลง พอแมมันเลยฝากมันใหขึ้นมาทํางานกับปานะคะ นี่ก็ทําไดสามวันแลว 
ปาเห็นวาชวงน้ีคุณทานท้ังสองยุง ๆ เลยไมไดพามันมาแนะนําตัว” 

“โอย ไมเปนไรหรอกปาพร ตอนนี้ก็ถือวาไดรูจักกันแลว” คุณนายญาดา  

โบกมือปด ๆ อยางไมถือสาใหหัวหนาแมบาน กอนจะหันกลับมาสบตากับเด็กหนุม 

“สีเทียนใชไหม” 

“ครับคุณนาย” 

“ตอนน้ีทํางานอะไรอยู” 

“ผมเปนคนสวนครับ” สีเทียนตอบ สามวันที่ผานมาในบานหรูของตระกูล
โยธิน เขามีหนาที่รดนํ้าพรวนดินใหกับตนไมนอยใหญทั่วอาณาเขตและทําตามคําส่ัง  

พ่ี ๆ สาวใชในบานอีกที ที่นี่มีขาวฟรี ที่หลับที่นอนก็ฟรี เขาทํางานเหลานี้ไดอยาง  

มีความสุข ไวเงินเดือนออกเม่ือไหรคอยสงไปใหพอกับแม 

“เธอดูเด็กมาก อายุถึงสิบแปดหรือยัง” คุณนายญาดาถามตอ 

“ผมอายุยี่สิบแลวครับ” 

“จริงเหรอ!” เธออุทานเสียงหลงเพราะอีกฝายหนาเด็กมาก ตัวก็เล็กนิดเดียว
อยางกับเด็กมัธยมตน รางกายผอมแหงกวาลูกสาวของเธอเสียอีก 
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“แลวนี่เธอไมไดเรียนหนังสือเหรอ” 

สีเทียนยิ้มกอนจะตอบ “ไมครับ ผมจบแคม.สาม” 

“บานปาไมมีใครเรียนจบสูงหรอกคะคุณนาย ไปไดไกลสุดก็ไอเทียนน่ีแหละคะ 
ยิ่งผูเฒาผูแกก็พากันเรียนจบแคป.หก” ปาพรท่ีน่ังอยูขางหลานพูดเสริมข้ึน 

“ทําไมละปาพร” 

“ไมมีแรงสงมันหรอกคะ สวนไอเทียนก็อยากออกมาชวยพอแมทํางานหาเงิน” 

“ตายจริง” คนฟงยกมือทาบอก เธอรู สึกเสียดายแทนเด็กหนุมอยู มาก 
ในขณะที่เธอและครอบครัวมีเงินใชจายอยางสุรุยสุราย  แตกลับมีอีกหลายชีวิตท่ี 

ไมมีเงินใหใช 

สีเทียนย้ิมบางยามท่ีคุณนายญาดาทําสีหนาสงสาร สําหรับเขาไมไดรูสึกเสียใจ
ที่ไมไดเรียนตอ เพราะการที่เขาเลือกออกมาทํางานมันทําใหที่นาของพอแมไมตอง  

ถูกยึด ถายอนเวลากลับไปไดก็จะตัดสินใจแบบเดิม มีเงินนอยก็ใชนอย หรือถาอยาก 

มีเงินมากข้ึนก็แคตองหาเพ่ิม น่ีแหละชีวิต 

“เขาเรื ่องเถอะคุณ” คุณไตรภพสะกิดไหลภรรยา สีหนาของชายหนุมสูงวัย 

เรียบนิ่งแตในใจซอนความรูสึกอับอายไว อายที่ตองมาทําเรื่องไมเปนเรื่องคลายเด็ก ๆ  
ตนเหตุของก็คือลูกสาวตัวดีท่ีหอบผาหอบผอนหนีออกจากบานไป แกมใสคือตัวอยางของ
วลี ‘พอแมรังแกฉัน’ เล้ียงดูมาอยางตามใจ จะมาขอใหเปนเด็กดีตอนโตก็ไมทันเสียแลว 
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“นี่คือคุณหนูแกมใส ลูกสาวของฉัน” มือสวยประดับไปดวยเครื่องเพชร  

ยื่นหนาจอโทรศัพทท่ีเปดรูปของลูกสาวไปตรงหนาสีเทียน เด็กหนุมรับไปเปดดู 

“นะ…น่ีมัน!” สีเทียนเบิกตากวางมองรูปถายลูกสาวของคุณนาย คุณหนูแกมใส
สวมชุดกระโปรงสั้นสีแดง เสนผมสีนํ้าตาลสยายไปตามลาดไหล ไมวาจะเปนดวงตา 
จมูก หรือปาก ทุกสวนเหมือนกับเขาจนแยกไมออก อยางกับวาเขากําลังเห็นตัวเอง
แตงหนา ทาปากและใสวิกผมยาวอยูเลย ในรูปถายผูหญิงรางเล็กท่ีหนาตาคลายกับเขา
กําลังถือแกวของเหลวสีอําพัน ยิ้มกวางอยางมีความสุข ขางกายมีผู ชายหนาตาดี  

ยืนเคียง 

“ตอนปาพรบอกฉันวาเธอหนาเหมือนแกมใส ฉันก็ไมคิดวาจะเหมือนกันมาก
ขนาดน้ี แตพอฉันไดเห็นหนาเธอชัด ๆ ก็ตองบอกเลยวาเหมือนมาก ๆ” 

หากใครไมเคยรูจักมักคุนก็คงคิดวาทั้งสองคนเปนฝาแฝดชายหญิงกันแน  ๆ  
แตดวยความเปนแม เธอก็พอจะแยกความแตกตางได สีเทียนมีสีผิวที่เขมกวาแกมใส 
บนใบหนานารักเกินผูชายมีข้ีแมลงวันท่ีใตหางตาขางซายแบบท่ีแกมใสไมมี สวนเร่ือง
รูปราง สวนสูงและน้ําหนักพอหยวน ๆ กันได 

“แกมใสแอบหนีออกจากบานไป พวกเราตามหากันมาเกือบอาทิตยแลว  

ยังไมเจอเลย พรุ งนี ้ก็ดันเปนวันที ่แกมใสตองไปถายรูปพรีเวดดิ ้งกับเจาบาว” 
คุณนายญาดาวาพลางเลื่อนรูปถายอีกรูปใหสีเทียนดู  
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“ผูชายคนนี้คือคุณวีรยุทธ รักษโกศล ลูกชายเพื่อนสนิทคุณไตรภพ คุณเวียร
เขาเปนวาท่ีเจาบาวคุณหนูแกมใส” 

“คุณเวียร…” สีเทียนเอยทวนชื่อผูชายหนาดุในโทรศัพท ไลสายตาไปท่ี  

ค้ิวสีเขมท่ีขมวดแนน ดวงตาคมฉายแววดุดัน ริมฝปากท่ีโคงลงคลายกําลังเกร้ียวโกรธ 
คุณเขาสวมใสชุดสูทสีดําเหมือนเจาชายในการตูน โดยมีพื้นหลังเปนรถสปอรตคนัหรู 
ภาพรวมของคุณเวียรดูดีอยางไรที่ติ หลออยางกับพระเอกละครที่แมชอบดู หลอกวา
เสียดวยซ้ํา 

“สีเทียน” 

“คะ…ครับคุณนาย” 

“อยาหาวาฉันบังคับเธอเลยนะ ฉันอยากใหเธอคิดวาเรากําลังทํางานรวมกัน
มากกวา” 

คุณนายญาดาพูดดวยนํ้าเสียงลําบากใจ เธอก็ไมไดอยากทําอะไรเปนเด็ก  ๆ 
ใหเสียผูใหญ แตสถานะทางการเงินของครอบครัวและบริษัทกําลังสั่นคลอน ที่พึ่งพา
สุดทายก็คือสัญญาทางใจของสามีที่ใหไวกับเพื่อนสนิท ที่ตกลงกันไววาจะใหลูกสาว
กับลูกชายแตงงานกัน แนนอนวาคาสินสอดท่ีจะไดรับจากตระกูลรักษโกศลมันสามารถ
ทําใหครอบครัวของเธอกลับมามั่งคั่งได อีกทั้งตาเวียรก็เปนผูชายที่ดี เพียบพรอม
สําหรับลูกสาวของเธออยางไมนาปลอยใหหลุดมือ ติดท่ียายแกมใสด้ือหนีไปซะกอน 
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“สีเทียน…” คนพูดประคองมือคูเล็กของคนอายุนอยกวามาวางไวบนตัก  
ฉีกยิ้มหวาน แตเปนรอยย้ิมท่ีทําใหคนมองเสียวสันหลัง สีเทียนยกมือลูบตนคอตัวเอง 
สมองถูกตัดการเช่ือมตอชั่วขณะตอนท่ีไดยินประโยคถัดไปจากปากคุณนายญาดา 

“ฉันจะจางเธอใหปลอมตัวเปนคุณหนูแกมใส” 

“อะ…อะไรนะครับ!” สีเทียนถามเสียงหลงเพราะไมอยากจะเชื่อหูของตัวเอง 
คุณนายญาดาพอมองสีหนาเด็กหนุมออกวากําลังคิดเชนไร เธอเลยพูดอีกรอบอยาง
ชัดถอยชัดคํา 

“ฉันจะจางใหเธอปลอมตัวไปถายพรีเวดด้ิงกับคุณเวียรแทนลูกสาวของฉัน” 

“…!!!” 

“ชวยฉันหนอยนะสีเทียน แคแตงหนา ทําผม ไปถายรูปแคสามส่ีรูปก็เสร็จแลว” 

“ผะ...ผมทําไมไดหรอกครับ!” สีเทียนรีบปฏิเสธ สายหนารัว ๆ โบกไมโบกมือ
เปนทาทางประกอบ 

“ทําไดสิ เธอทําไดอยูแลวสีเทียน นะ… ชวยฉันเถอะ แควันเดียวที่ฉันจะ
รบกวนเธอ ฉันจะรีบตามหายายแกมใสใหเจอ” คุณนายญาดาพูดเสียงออนวอน  

หญิงสาวแอบซอนนิ้วที่ไขวกันไวขางหลัง ในใจเธอรูดีกวาใครวาในอนาคตคงตอง  

ไดรบกวนสีเทียนอีกแน เธอรูจักนิสัยของลูกสาวเธอดี 
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“ตะ…แตผมเปนผูชายนะครับ” เด็กหนุมมีสีหนากระอักกระอวน กมลงมอง
คราบดินโคลนท่ีเปอนตามแขนและขาของตน สภาพดูไมจืดเลย 

“ไกงามเพราะขน คนงามเพราะแตงไดนะสีเทียน เธอหนาหวานมาก ฉันวา
แตงนิดเติมหนอยก็สวย” สีเทียนฟงแลวยิ ้มแหย เขาไมคิดวาตัวเองจะสวยได  

แตไมกลาขัดคนเปนเจานาย 

“เออ ถาเกิดผมถูกจับไดละครับ ไหนจะเสียงของผม…”  

“อยาหวงไปเลย" ยังไมทันที่เด็กหนุมจะพูดจบประโยค ผูใหญก็พูดแทรก
เสียกอน 

“คุณเวียรเขาเปนคนเงียบ ๆ ไมคอยพูดไมคอยจา พรุงนี้เธอก็แคไปถายรูป
เฉย ๆ ไมตองพูดอะไรเลย ไมตองพูดสักประโยคเดียวเลยนะสีเทียน” 

คุณนายญาดาโนมนาวอยางสุดชีวิต สิ ่งที ่เธอพูดคลายโฆษณาเกินจริง  
แตทุกคําที่พูดออกไป ที่บอกวาตาเวียร เจาบาวของยายแกมใสไมคอยพูดไมคอยจา
เปนเรื่องจริงที่สุด โดยเฉพาะเวลาอยูกับแกมใส ฝายชายยิ่งเงียบเปนหุนขี้ผึ้ง ก็พอจะ
มองออกวาลูกชายเพื ่อนสนิทของสามีไมไดมีใจที ่จะแตงงานกับลูกสาวของเธอ  
แตเพราะตาเวียรก็อายุปาเขาไปสามสิบแลว แตยังไมมีใครจับจองหัวใจ เลยตองแตง 

ตามคําขอของครอบครัวอยางเล่ียงไมได 

“แคทําทาทางสงบเสง่ียมก็ไมถูกจับไดแลว” เธอพูดใหทุกอยางดูงายดาย  
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“แตวา…” 

บนหนาเด็กหนุมสอเคาใหเห็นความลังเล คุณนายญาดาเลยงัดไมเด็ดที่มี
ออกมา “ชวยฉันเถอะนะสีเทียน ถาเธอยอมชวย ฉันจะใหหาหม่ืนบาท” 

“หาหมื่นเลยเหรอครับ!!” สีเทียนโพลงเสียงดังออกมาอยางลืมตัว ตาเหลือก
ตอนไดยินจํานวนเงิน คนอายุมากกวาพยักหนายืนยัน วาเธอจะจายในราคาที่บอก
จริง ๆ 

“หรือเธอจะเรียกเงินเพิ่มก็ไดนะสีเทียน ออ! ฉันไมไดจะเอาเงินมาฟาดหัว
เธอนะ แตฉันตองการใหเธอชวยจริง ๆ” 

หญิงสาวพยายามแสดงความจริงใจ การถายรูปภาพประกอบงานแตง 
ถูกเลื่อนวันมาแลวนับครั้งไมถวน คนเลื่อนก็คือลูกสาวจอมเอาแตใจของเธอเอง 
ผัดวันประกันพรุงไปเรื่อย ขืนทางฝงของเธอยังเออระเหย การแตงงานตองเลื่อน
ออกไปอีกโดยไมมีกําหนด บริษัทของเธอก็คงจะลมละลายในสักวัน ปจจุบันก็แทบ  

ไมเหลือเงินจายใหพนักงานในบริษัทแลว 

“ไดโปรดสีเทียน” 

“เออ…” เจาของชื่อหันไปสบตากับปาพร ตองการความคิดเห็น คนเปนปา
กระซิบเบา ๆ วาใหเขาตัดสินใจเอง สีเทียนขบริมฝปากลางสีออนของตัวเองจนหอเลือด 
เปรียบเทียบสวนไดสวนเสียท่ีเขาจะไดรับอยูในใจ โดยมีเจานายนั่งรออยางใจจดใจจอ 
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“เธอชวยฉันไดไหม” 

“คือ…” 

ความกดดันถาโถมใสจนไหลบางรูสึกหนัก ‘กลัวถูกจับได’ สีเทียนกลัวถูกจับได 
ถาเกิดมีอะไรผิดพลาดกะทันหันเขาตองทํายังไง จะถูกจับสงตํารวจหรือเปลา... 

‘ถาเธอทําฉันจะใหหาหม่ืนบาท’ 

ในตอนท่ีกําลังจะถอดใจ เสียงคุณนายญาดาก็หลอนขางในหู ภาพแบงกสีเทา
วางทับกันหลอกลอใหตาพรา 

“วายังไงสีเทียน” 

“ผม…” 

สีเทียนคิดซ้ําอีกหน ถาเขาปฏิเสธไมทํา ก็ตองกลับไปเปนคนสวนเหมือนเดิม 
มันไมไดแย แตก็ไมรูตองทํางานอีกสักกี่เดือนถึงจะเก็บเงินไดเทาคาจางการปลอมตัว
เปนลูกสาวของคุณนาย  

ถาตัดความกังวลออกไป พูดตรง ๆ เงินหาหมื่นชวยอะไรพอแมของเขาได
มากมาย ผอนหน้ีก็ไดหลายงวด และเขาเองก็ไมอยากปลอยใหโอกาสท่ีอุตสาหวิ่งมาหา
หลุดลอยไป ทํางานไมครบเดือนก็ไดเงินคาจางเกือบแสน จะหาไดจากที่ไหนอีก 
ผลลัพธท่ีจะไดมา เขาคิดวามันคุมท่ีจะเสียไป 
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สีเทียนถอนหายใจระบายความคับใจ เขาตัดสินใจไดในตอนที่สบตากับ 

คนเปนเจานาย …สุดทายอํานาจเม็ดเงินก็หอมหวานเกินกวาจะปฏิเสธ 

“ผม… ผมตกลงครับ” สีเทียนเอยหนักแนน คุณนายญาดาถามวา ‘จริงเหรอ’ 

ซํ้า ๆ จนเขาตองพูดยืนยันใหฟงอยูหลายรอบ เธอกรีดรองดีใจ กระโดดเขากอดกัน
แนน ๆ คุณไตรภพลุกเดินออกไปทันที ปลอยใหภรรยาเปนคนจัดการทุกอยาง  
ชายหนุมอับอายเกินทน 

นายหญิงของบานรีบตะโกนบอกสาวใชใหไปเตรียมเคร่ืองสําอางไวให 
เด็กหนุ ม จากที่จิตใจเคยเหี ่ยวเฉากลับมามีชีว ิตชีวา สีเทียนกะพริบตาปริบ ๆ  
มองคุณนายญาดาที่อยูไมนิ่ง พ่ี ๆ แมบาน แมครัวก็เชนกัน ทุกคนรีบทําตามคําส่ัง 

คนเปนนาย พอเห็นทุกคนเครียดแทน เขาก็เริ ่มใจเย็นลง ปลอบตัวเองในใจวา  

อะไรจะเกิดก็ตองเกิด  

ตากลมเหลือบมองรูปถายเจาบาวของคุณหนูแกมใส ความเย็นชาที่ทะลุ
ออกมาจากรูปของคุณเวียรทําใหกอนเนื้อใตอกขางซายของสีเทียนสั่นไหว รางบาง
กลืนน้ําลายลงคอ แคมองรูปก็ยังรูสึกกลัว ไมอยากจะคิดถึงวันท่ีเขาตองปลอมตัวเปน
เจาสาวของอีกฝายเลย ขอใหไมถูกคุณเขาจับได...  ขอใหสิ ่งศักดิ ์สิทธิ ์คุ มครอง 

ไอเทียนดวยเถิด 
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บทที  1 

 

วันถายรูปพรีเวดด้ิง… 

สีเทียนถูกปลุกใหต่ืนตอนตะวันยังไมโผลพนขอบฟา คุณนายญาดาจับเด็กหนุม
มาขัดสีฉวีวรรณทุกซอกทุกมุม ตบรองพื้นทาแปงกลบสีผิวหมองคลํ้าของอีกฝายจน
ขาวผอง โกนขนตามรางกายใหแนใจวาจะไมมีอะไรโผลออกมาใหจับโปะได 

“อ้ือ…” 

สีเทียนหลับตาป ใบหูสองขางรอนผาว เขินอายพ่ีนอยกับพ่ีแปวท่ีกําลังชวยกัน
ดันหนาอกไขดาวของเขาใหชิดติดกัน กอนจะเอาไอสิ่งที่พ่ี ๆ เรียกวา ‘บราปกนก’  

มาแปะพวกมันไว 

ติด ๆ แกะ ๆ อยูนานสองนานเพราะพ่ีแปวบอกวานมของเขายังไมต้ังเตา .__. 

“เสร็จแลวจานองเทียน” 

 

ฉา!! 
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สีเทียนหนาแดงก่ํา พูดอะไรไมออก เขาอยากหายตัวไดตอนท่ีเห็นวาตัวเองมี
เนินอกดูม ๆ เชนเดียวกับผูหญิง มันไมไดใหญมาก แตก็เกินกวามาตรฐานชายไทย
แนนอน 

“พี ่ซื ้อแบบกันนํ ้ากันเหงื ่อมาให นองเทียนไมต องกลัวหลุดนะ” แปว 

ยกนิ้วหัวแมมือรับประกันคุณภาพสินคา เธอหันไปควาเอาบราลูกไมสีขาวมาสวมทับ
ใหสีเทียนเพ่ิมขนาดหนาอกอีกช้ัน นองมันงก ๆ เง่ิน ๆ พยายามติดตะขอ แตก็ไมถนัด 
เธอเลยอาสาจัดการให 

“ขอบ... คุณ… ครับ” สีเทียนพูดขอบคุณเสียงกระทอนกระแทน คอย ๆ  
ยกมือมาปดชวงบนของตัวเอง ไมกลาหันไปมองกระจก 

“ไปแตงหนากัน” เขายิ้มแหย เดินตามพ่ี ๆ ไปนั่งโตะเครื่องแปงในหองนอน
ของคุณหนูแกมใส สีเทียนปดเปลือกตาลงปลอยใหพ่ี  ๆ สลับกันแตมเครื่องสําอาง 

ลงบนใบหนาของเขาอยางไมอิดออด กล่ินรองพ้ืน ความรูสึกเหนอะหนะกระจายท่ัวแกม 
ไลลงมาท่ีลําคอ 

“ไมตองติดขนตาปลอมก็ได ฉันวากลบใตตาอีกนิดหนอย ปดแกมออน ๆ  
ทาลิปสติกสีชมพูก็พอ” นอยเลือกสีลิปสติกที่เหมาะกับสีเทียนมาทาใหเด็กหนุม  
ขณะเดียวกันแปวก็คอยเก็บรายละเอียดผลงานใหออกมาเพอรเฟกต สองคนรวมใจกัน
อยางกับชางเสริมสวยมืออาชีพ 

“อ้ือ!” 
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“ทนหนอยนะนองเทียน” แปวบอกเสียงออน พยายามเบามือ สีเทียน 

พยักหนารับนอย ๆ กัดฟนทนความเจ็บปวดที่ไดรับจากการใสวิกผมปลอม กิ๊บดํา  

ติดเสนผมจริง ๆ ของเขาเกือบยี่สิบตัวเพื่อปองกันไมใหวิกหลุด บางอัดครูดไปกับ  

หนังศีรษะ เจ็บจนหนาเบ 

“ลืมตาไดแลวจา”  

สีเทียนถอนหายใจอยางโลงอก หมดเวลาของความทรมาน เขาคอย ๆ ลืมตา
ตามคําบอกของแปว 

“นองเทียนสวยมาก ๆ เลย” นอยเอยชมไมขาดปาก คนถูกชมมองเขาไปใน
กระจกบานใหญที่กําลังสะทอนภาพของผูชายที่ถูกเนรมิตจนกลายเปนหญิงสาว  

แสนสวย สีเทียนอยากมือมาขย้ีตาตัวเองหลาย ๆ รอบเพ่ือใหแนใจวาเขาไมไดตาฝาด 
บนเปลือกตาของเขาทาอายแชโดวสีไขตัดกับอายไลเนอรสีดําเสนเล็ก แกมสองขาง
ปดบลัชออนสีชมพู มีไฮไลตวิบวับตรงโหนกแกมและปลายจมูก ริมฝปากเคลือบ 

ลิปกลอสสีหวาน ไมอยากจะเชื่อเลย วาขางในกระจกคือไอเทียน 

“สวยตาแตก! ดีที่สุด! เลิศที่สุด!” แปวพูดพลางใชหวีจัดแตงวิกผมสีนํ้าตาล
ใหสยายไปตามลาดไหลเล็ก เธอปลื้มใจกับผลงานมาก นองสีเทียนคือตุกตาบารบี้ท่ี  

มีชีวิต! 

“เหมือนคุณหนูแกมใสมากเลยแปว” 
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“ฉันใหเกาสิบเกาเปอรเซ็นตเลย อีกหนึ่งเปอรเซ็นตคือนิสัยที่เลียนแบบกัน
ไมได” นอยกับแปวหัวเราะคิกคัก เขาใจกันอยูสองคน เปนคนงานของบานโยธิน 

ไมตองเกงอะไรมาก แคมีความอดทนมาก ๆ พรอมรับมือกับคุณหนูของบานใหได 
ก็พอ 

“ขอบคุณพ่ีนอยกับพ่ีแปวมากเลยนะครับท่ีชวยผม” 

“ไมเปนไรจา” สองสาวใชรับไหวเด็กมารยาทงาม 

“ครับอะไรละจะนองเทียน เราเปนผูหญิงนะ ตองพูดคะสิ ไหนลองพูด ‘คะ’ 

ใหพวกพ่ีฟงหนอย” นอยพูดเยาแหย เอาไหลชนไหลนองเบา ๆ 

สีเทียนบิดตัวไปมา ยกมือเกาตนคอ คอย ๆ ขยับปากพูดชา ๆ 

“เออ... คะ” 

“โอย นารักมากลูกสาว” 

พี่เลี้ยงเฉพาะกิจรุมหยิกแกมคนวางายระบายความมันเขี้ยว นองสีเทียนเปน
เด็กนารักจริง ๆ เด็กหนุมเขินจนแกมแดงกวาบลัชออนท่ีพวกเธอปดใหเสียอีก 
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กอก กอก กอก! 

 

“นอย แปว สีเทียนเขาเสร็จหรือยัง คุณเวียรมาแลวนะ” เสียงคุณนายญาดา
ดังมาแตไกล กอนประตูบานใหญจะถูกเปดเขามา สีเทียนรีบสวมชุดเดรสสีขาว  

ลายลูกไมยาวคลุมเขาท่ีถูกจัดเตรียมไว เดินจ้ําอาวไปหาคุณนาย 

“เสร็จแลวครับคุณนาย” 

“พระเจาชวย!” คุณนายญาดาอาปากกวาง “เธอสวยมากเลยสีเทียน!”  

หญิงสาวตรงเขาไปจับสีเทียนหมุนไปมา ตอนไมแตงหนาก็วาเหมือนแกมใสมากแลว 
พอเติมเคร่ืองสําอางเขาไป บวกกับใสชุดผูหญิง แทบแยกไมออกเลย 

“ฉันคิดวาไดเห็นลูกสาวของฉันตัวเปน ๆ เสียอีก… เธอสวยมาก” เอยชม 

ไมหยุดปาก ย้ิมจนปวดแกม คุณนายญาดาจับมือลูกสาวกํามะลอของเธอไว 

“ไปกันเถอะสีเทียน ไมสิ… ไปกันเถอะแกมใส” สีเทียนยิ ้มแหย เกิดมา 

เพิ่งเคยใสชุดผูหญิง เขาไมมีความมั่นใจเลย แตก็ยอมเดินตามคนเปนนายไปแตโดยดี 
ทวาพอกําลังจะเดินลงบันได เขากลับกาวขาไมออก 

“คะ…คุณนายครับ ผมกลัวถูกจับได” สีเทียนพูดเสียงสั ่น เหลือบมอง 
แผนหลังกวางที่นั่งอยูบนโซฟากลางบาน เดาวาเขาคือเจาบาวของคุณหนูแกมใส  
มันทําใหเจาสาวตัวปลอมอยางเขากลัว รางบางรีบหมุนตัวกลับไปทางที ่เดินมา  
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แตคุณนายญาดารีบขวางไว 

“เธอใจเย็น ๆ กอน ทําตามท่ีเราคุยกันไว ยังไงก็ไมโดนจับไดแน ๆ” 

“แต…” 

“เธอเงียบ ๆ ไว ไมตองพูดอะไร เดี ๋ยวฉันจัดการเอง” เธอจะไมยอมให 
ทุกอยางพัง อีกแคนิดเดียวแผนที่เธอวางไวก็จะสําเร็จ สีเทียนหามถอดใจเด็ดขาด 
คุณนายญาดารีบลากเด็กหนุมลงไปหองรับแขกทันที 

“คุณนายครับ...!” สีเทียนจะขอเวลาทําใจกอน แตก็ไมทันเสียแลว 

“เวียร! นองแกมใสมาแลวลูก” สงเสียงเริงราลั่นบาน วีรยุทธที ่นั ่งรออยู 
คอย ๆ ลุกข้ึนยืนเต็มความสูงกอนจะหันไปทางตนเสียง 

 

ตึกตัก ตึกตัก 

 

หัวใจของสีเทียนสั่นสะเทือนคลายแผนดินไหว รางกายทุกสวนถูกแชแข็ง 
แกมสองขางคอย ๆ รอนผาวเหมือนขนมที่เพิ่งเอาออกจากเตาอบ ตอนที่ไดสบกับ
ดวงตาดุดันของผูชายตัวสูง เจาของใบหนาหลอเหลาท่ีดูฉุนเฉียวตลอดเวลา ขายาว ๆ 
ของคุณเขากาวเขามาใกล 
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คุณเวียรหลอเหมือนเทพบุตรเลย หลอมาก ๆ สีเทียนคิดวาคุณเขาตองเปน
ลูกรักพระเจาแน ๆ ถึงไดถูกสรางสรรคมาใหสมบูรณแบบไปซะทุกอยาง 

“สวัสดีครับนองแกมใส” เสียงทุมตํ่าเอยทักทายกัน นัยนตาสีนิลมองสํารวจ
หญิงสาวไว ๆ เขาชะงักไปเล็กนอยคลายเห็นความผิดปกติ แตพริบตาเดียวก็กลับมา
นิ่งเฉย เราสองคนยืนสบตากัน โดยไมมีใครเอ้ือนเอยคําใด 

“…” 

“แกมใส” แรงกระทุงจากขอศอกของคุณนายทําใหแกมใสตัวปลอมไดสติ 
รีบยกมือไหว เอยทักทายอีกฝายกลับไป 

“สะ…สวัสดี…คะ” สีเทียนพูดเสียงเบา กมหนากมตาจนคุณนายญาดาตอง
รีบแกตางให 

“พอดีวานองแกมใสไมคอยสบายนะเวียร อากาศเปลี่ยนแปลงบอย ยังไงก็ 

รีบถายใหเสร็จเร็ว ๆ เนาะ นองจะไดกลับมาพักผอน”  

“ใหนองแกมใสนอนพักอยูท่ีบานก็ไดนะครับ แลวเราเลื่อนไปถายรูปวันอ่ืน” 

คนท่ีไมอยากแตงงานย่ืนขอเสนอ  
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คุณนายญาดาตาโต รีบโบกไมโบกมือปฏิเสธวาท่ีลูกเขย 

“โอย! ไมตองหรอกเวียร จริง ๆ แลว นองก็พอไหวอยู ใชไหมแกมใสลูกแม 
ใชไหมคะ?” 

“ครับ เอย! อะ…เออ คะ” สีเทียนคนซื่อพยักหนาหงึกหงัก กลับตัวก็ไมได  
ใหเดินตอไปก็ไปไมถึง คุณนายโยนอะไรมาก็ตองเลนไปตามน้ํา 

“อยาลืมดัดเสียงเวลาพูดดวยนะสีเทียน” 

“ไหนคุณนายบอกวาไมตองใหผมพูดอะไรเลยไมใชเหรอครับ” สีเทียนหนาเสีย 
...ไมเห็นเหมือนท่ีคุยกันไวเลย 

วีรยุทธปรายตามองสองแมลูกที่กระซิบกระซาบกันเสียงเบา กอนจะขอตัว  

ไปรอท่ีรถ 

“เอานา ฉันเชื่อวาเธอทําไดสีเทียน!” คนเปนเจานายพูดพลางดันหลังให 
เด็กหนุมรีบเดินตามวาท่ีลูกเขยของเธอออกไป พ่ี ๆ สาวใชผูรวมขบวนการยืนชูสองน้ิว
ใหกําลังใจอยูท่ีประตู 

“นองเทียนจะรอดไหมคะคุณนาย”  

“ฉันก็ไมรูเหมือนกัน โอย… ใครก็ไดเอายาดมมาใหฉันที” คนอายุจะเขาเลขหา
หัวใจจะวายแลว! 
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“แฮก แฮก” 

สีเทียนพยายามเดินเร็วใหทันคุณเวียรที่อยูหางไปหลายสิบกาว ชวงขาท่ี
ตางกันมากพอสมควรทําใหเขาหอบแทบจับ เด็กผูชายที่เพิ่งเคยใสสนสูงครั้งแรก
เกือบจะลมหงายหลังอยูหลายรอบ ชุดกระโปรงที่สวมอยูก็ไมสบายตัว 

“อะ!” พอเขาสามารถเดินตามคุณเวียรไดทัน อีกฝายก็ดันหยุดเดินกะทันหัน 
จมูกเล็ก ๆ ของเขาเลยชนเขากับแผนหลังของวีรยุทธดังปก  

“ขอโทษครับ… เอย คะ” สีเทียนพูดในลําคอ คุณเวียรไมตอบอะไร เขาเพียง
แคหันมาชําเลืองมองนิ่ง ๆ แลวก็หันกลับไป รางบางกมหนาลูบจมูกตัวเองปอย ๆ 
รูสึกรอน ๆ หนาว ๆ เหมือนโดนดาผานสายตาคูคม  

วีรยุทธเดินนําไปท่ีรถยนต รางสูงลวงเอากุญแจมากดเปดประตูรถหรู 

 

ต๊ิด! 

 

สีเทียนเพ่ิงสังเกตเห็นเฟอรราร่ีคันสีเทาท่ีเคยเห็นในนิตยสารจอดอยูขางสวน 

นัยนตากลมเบิกกวางขึ้นเรื่อย ๆ ปากกระจับสีหวานขยับเปนคําวา ‘วาว ๆ’ ไมหยุด 

บุญกนของไอเทียนแท ๆ จะไดน่ังรถราคาเปนลาน 
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คนตัวเล็กกวาดสายตาไปรอบรถคันงาม เงาเปนกระจก ไมมีตําหนิใหหงุดหงิดใจ 
อยากลูบดูสักหนอย ทวารางกายสูงใหญของคุณเวียรก็เดินมาหยุดยืนขางหนา  
แผนหลังกวางบดบังทัศนียภาพจนมองเห็นเพียงแคปกคอเส้ือ คุณเขาเปดประตูรถให
อยางสุภาพบุรุษในละคร กอนจะเดินออมไปฝงคนขับ 

สีเทียนยังไมทันไดเอยขอบคุณ คุณเวียรก็เขาไปนั่งในรถซะกอน เด็กหนุมจึง
รีบตามเขาไป 

ทันทีที่กนของเขาสัมผัสกับความน่ิมของเบาะรถ มุมปากก็ฉีกย้ิม กล่ินความรวย
หอมอัดแนนไปท้ังคัน มองจากภายนอกวาสวยแลว ขางในรถน่ีเด็ดดวงกวาเยอะเลย!  

“รัดเข็มขัด” สีเทียนสะดุ งโหยงเพราะเสียงดุ ๆ นั ่น มือที ่กําลังจะแตะ
คอนโซลรถหยุดชะงัก เขาละสายตาจากส่ิงนาสนใจหันไปสบตากับคนขับ 

 

กึก! 

 

นากลัว… 

เขาหันกลับมากมหนาคางชิดอกเหมือนเดิม เมื่อพบวาคุณเวียรจองเขม็ง 

อยูกอนแลว สีเทียนพยายามจะรัดเข็มขัดใหไดตามคําสั่ง แตก็ไมรู วาตองทํายังไง  
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ไมกลาจะเอยปากถามดวย เกิดมาเขาเคยน่ังแตรถอีแตนนะ 

ตากลมลอกแลกไปมา มือบางชื้นแฉะไปดวยเม็ดเหง่ือท้ังท่ีภายในหองโดยสาร
เปดแอรเย็นฉ่ํา สีเทียนไดยินเสียงคุณเวียรถอนหายใจ กอนท่ีจะไดกล่ินน้ําหอมเขม ๆ 
ลอยมาเตะจมูก ชวงลําคอแกรงและปลายคางของคุณเวียรเคลื่อนเขามาอยูในกรอบ
สายตา 

คุณหนูแกมใสตัวปลอมหดตัวจนแทบจะกลืนไปกับพนักพิงเมื่อวาที่เจาบาว 

โนมตัวเขามาหา เส้ียววินาทีท่ีเราไดใกลชิดกัน มันมากเกินพอท่ีจะทําใหสีเทียนสํารวจ
ใบหนาหลอเหลาของคุณเวียรที่คลายคนเกรี้ยวกราดตลอดเวลา เขาเห็นสันกราม 

อันคมกริบ เห็นไรหนวดสีเขียวครึ้มเหนือริมฝปาก และเห็นแผงอกวับ  ๆ แวม ๆ  
ที่โผลพนเสื้อเช้ิตสีขาวชัดเต็มสองตา 

 

อึก… 

 

รางบางเผลอกลืนนํ้าลายลงคอ ลอบถอนหายใจอยางโลงอก ตอนคุณเวียร
ผละออกไปนั่งหลังตรง ขายาว ๆ ภายใตกางเกงสแล็กสเหยียบคันเรงใหรถเคลื่อนตัว
ออกไปขางหนา เด็กหนุมพยายามสะกดจิตตัวเองใหไมตื ่นเตนจนเกินไป มือบาง  

ยกมาตีแกมตัวเองแปะ ๆ เพ่ือเรียกสติ 
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วีรยุทธปรายตามองลูกสาวของเพื่อนพอที่ผิดแปลกไปจากปกติโดยสิ้นเชิง 
แกมใสเงียบและสงบเสงี่ยมไมแผงฤทธิ์เหมือนอยางเคย หญิงสาวเอาแตชะเงอคอ  

มองทะลุออกไปนอกหนาตาง เหมือนกับวาไมเคยเห็นกรุงเทพมหานครมากอน 

หากแตวีรยุทธก็ไมไดใสใจอะไร รางสูงเบนสายตากลับมามีสมาธิในการขับรถ 
เขาคิดวาดีเหมือนกันที่เธอจะรูจักที่จะสงบปากสงบคําเสียบาง ไมใชเอาแตพูดจา
ระคายหูหรือพูดเหยียบหัวคนอื่นชวนใหหงุดหงิดใจ เขาหวังเหลือเกินวาเธอจะเงียบ
แบบนี้ใหไดตลอดท้ังวัน 

เฟอรรารี่คันหรูมาจอดถึงที่หมายในเวลาไมนาน สตูดิโอถายภาพชื่อดังของ
เพื่อนสมัยเรียนเปนสถานที่ที่เขาเลือกมาถายรูปพรีเวดดิ้ง แม เจาสาวอยางแกมใส 

จะอยากบินไปถายที่ตางประเทศ แตเรื ่องอะไรที่เขาจะตองทําตามคําสั่งของเธอ 
เพราะยังไงผลลัพธมันก็เหมือนกัน คือเขาตองแตงงานกับเธอ ไมมีอะไรมาเปล่ียนได 

วีรยุทธเหลือบมองแกมใส ตากลม ๆ ของเธอกวาดมองไปรอบ ๆ อยางสงสัย 
อีกไมนานเธอก็คงจะโวยวายเหมือนทุกที เวลาที่ทุกอยางไมไดดั่งใจ แตเขากลับตอง
พบวาเขาคิดผิด เมื่อแกมใสไมไดทําอะไรเลย ไมมีเสียงดาทอ ไมมีการทุบตี หญิงสาว
เพียงแคนั่งเงียบ ๆ ดวยทาทางประหมา 

…แปลก 
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บทที  2 

 

สีเทียนนั่งเกร็งจนแทบจะเปนตะคริวไปท้ังตัว เม่ือรูสึกไดวากําลังถูกแอบมอง 
เขาไมเขาใจวาทําไมคุณเวียรถึงไมลงจากรถสักที ทั้งที่ดับเครื่องยนตมาไดสักพักแลว 
ภายในหองโดยสารยิ่งเงียบสนิทและนาอึดอัดกวาเดิม เขาบังคับใหตัวเองมองไป
ขางหนาอยางเดียว ไมหันไปสบตากับคุณเวียร 

 

ปง! 

 

“เฮอ” 

เลนสงครามประสาทกันอยูหลายนาที อีกฝายก็ลงจากรถไป สีเทียนกลับมา
หายใจหายคอไดปกติ เขาทําใจอยูสักพักกอนจะรีบตามไป 

“เหนือ” 

“อาว! มาแลวเหรอมึง นั่งกอน ๆ” เหนือเทพตากลองหนุมพวงตําแหนง
เจาของบริษัทตบเกาอี้วางขางตัวเองใหเพื่อนสนิทมานั่ง เหนือเทพยิ้มขําแซวไอเวียร  
ที ่เดินหนาบูดเขามา เขาบอกมันแลววาใหรีบหาแฟนตั้งแตสมัยเรียนมหา ’ลัย  
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แตเพ่ือนหนาดุก็ไมเคยสนใจ มันบางานมาก เปนไงละ ไมพนโดนจับคลุมถุงชนจนได 

“รีบ ๆ ถายใหเสร็จเหอะ” 

“อะไรวา ขอกูทําความรูจักวาที่เจาสาวของมึงกอนดิ” เหนือเทพลุกขึ้นยืน 
ทําคอยื่นคอยาวไปทางขางหลังของวีรยุทธ เขาอยากจะเห็นผูหญิงที่ทําใหไอเวียร
ขยาดจนอยากหนีไปบวชซะหนอย วาจะรายสักแคไหน 

ไอเวียรมันเคยบอกกับเขาวาอนาคตชีวิตรักของมันคงไมพนพอแมที่เปน  

คนเลือกให มันดูเหมือนจะเฉย ๆ กับเรื่องความรัก เพราะไอเวียรก็ไมเคยคบหาหรือ
ชอบพอกับใครเปนพิเศษ เหนือเทพคิดวาคุณหนูแกมใสคงตองเอาเรื่องอยูพอสมควร 
เพื่อนของเขาถึงไดจงเกลียดจงชังเธอนัก แตภาพผูหญิงตัวเล็ก ๆ ที่เดินกมหนากมตา
เขามาดูจะผิดความคาดหมายของเขาไปสักหนอย 

“นี่เหรอวะ นองแกมใส” เหนือเทพกระซิบถามวีรยุทธ 

“อืม” 

“ทําไมนองดูไมเหมือนกับท่ีมึงเลาใหกูฟงเลยวะ” 

‘กูก็ไมรู เหมือนกัน’ …นั่นเปนประโยคที่วีรยุทธอยากตอบออกไป แกมใส 

ในวันนี้ดูเปลี่ยนไปราวกับคนละคน พอไมสบายแลวซึมลงไดขนาดนี้เลยหรือไง หรือ
เธอกําลังแกลงเลนละครตบตาเขาเหมือนท่ีผานมา 
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ยอนไปตอนที ่เขาบอกกับแกมใสวาระหวางสองเราไมมีทางเปนไปได  
เขาไมชอบเธอ ไมชอบคนแบบเธอ วันรุงขึ ้นแกมใสจึงลุกขึ ้นเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

เพ่ือเอาใจเขา แตก็น่ันแหละ เธออดทนทําไดเพียงคร่ึงช่ัวโมง สุดทายตัวตนรายกาจก็
ปรากฏออกมา คร้ังน้ีก็คงไมตางกันหรอก 

คนที่ตกเปนหัวขอของการสนทนายืนเควงควางทําตัวไมถูก สีเทียนหลุบตา
มองรองเทาสนสูงท่ีตัวเองใสอยู แขนขาของเขาเล็กนิดเดียวสามารถใสเคร่ืองแตงกาย
ของคุณหนูแกมใสไดอยางพอดิบพอดี สีเทียนเปนคนกินแลวไมอวน ทํางานหนักก็
ไมไดกลาม หนาก็เหมือนแมจนผูบาวไทบานชอบตะโกนแซวเวลาแวนรถผาน 

คุณหนูแกมใสกํามะลอยังคงกมหนาคางชิดอก ไมตองใหใครบอกเขาก็พอรับรูได
วาตัวเองกําลังถูกจองมอง และรังสีอํามหิตก็คงแผมาจากคุณเวียรแหง ๆ  

“สวัสดีครับนองแกมใส” ใครบางคนเดินเขามาใกล เอยทักทายอยางเปนมิตร 
สีเทียนคอย ๆ เงยหนามอง 

“พ่ีชื่อเหนือเทพนะครับ เรียกวาพ่ีเหนือก็ได”  

“สะ…สวัสดีครั...คะ” ไมลืมท่ีจะเปล่ียนคําลงทายและดัดเสียงตัวเองใหเล็กแหลม 
เขายกมือไหวผูชายท่ีมีกลองหอยอยูท่ีคอ คนตัวผอมสงย้ิมเล็กนอยตอบคุณเหนือเทพไป 
กอนจะหลุบตาต่ําลง เม่ือเผลอไปสบตากับคุณเวียรท่ีมองกันอยูกอนแลว 
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“ยินดีที่ไดรูจักนะครับ เดี๋ยวนองแกมใสนั่งรอกับไอเวียรไปกอนนะ อีกหานาที 

สไตลิสตจะพาไปแตงตัวนะครับ”  

“คะ” เขาพยักหนารับนอย ๆ แตไมไดเดินไปน่ังเกาอ้ีวางขางคุณเวียร เขาขอ
ยืนดีกวา สบายมาก ไอเทียนยืนไดไมเปนไรเลย 

“รอแปบนะมึง” เหนือเทพหันไปพูดบอกเพื่อน กอนจะเดินจากไปพรอมกับ
ความฉงนใจ เจาสาวของไอเวียรก็มารยาทดีนี่หวา สวยและออนหวาน แถมยังดูซื่อ ๆ 
ไมมีพิษมีภัย ทําไมไอเวียรมันเอาแตวาหลอนนิสัยไมดีนะ ดูยังไงนองแกมใสก็ไทป  
ไอเวียรชัด ๆ  

บรรยากาศในหองรับรองแขกเงียบสงัด ความอึดอัดแทรกอยูทุกอณู วีรยุทธ
หยิบโทรศัพทขึ้นมาเช็คอีเมล เลิกสนใจวาที่เจาสาวของตัวเอง ทาทางแปลก ๆ ของ
แกมใสจะเปนเพราะเธอปวยหรือเปนเพราะหญิงสาวแกลงทํา เขาก็ไมคิดจะเก็บมาใสใจ 
รอไมนานสไตลิสตก็มาพาเจาบาวเจาสาวแยกกันไปแตงตัวคนละหอง  

สีเทียนกลัวความแตกเลยรีบเอยปากขอแตงตัวเอง รางบางหอบเอาชุดเจาสาว
ยาวฟูฟองเขาไปเปลี่ยนในหองนํ้า จับตัวเองยัดลงชุดที่โคตรจะใสยากอยางทุลักทุเล 
บราปกนกที่พี่นอยกับพี่แปวติดใหไมเสียเปลา เพราะชุดเจาสาวที่สีเทียนตองใสเปน
ชุดเกาะอก พอเช็กทุกอยางจนเรียบรอยสีเทียนก็เดินออกมา 

“คุณเจาสาวสวยมากเลยนะคะ” สไตลิสตเอยชม สีเทียนยิ้มเขินกอนจะ 

โยกตัวหลบมือของเธอท่ีกําลังจะเอ้ือมมาจับวิกผมปลอม 
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“เปนอะไรหรือเปลาคะ” อีกฝายหนาเครียด กลัวทําอะไรไมถูกใจลูกคา  

“ปะ…เปลาคะ คือ… คือไมตองทําผมหรอกคะ”  

“ออ ไดคะ แลวคุณเจาสาวจะแตงหนาเพิ่มไหมคะ” สีเทียนสายหนาเปน
คําตอบ สไตลิสตไมไดโตแยง เธอแอบคิดในใจวาเปนลูกคาที่ไมเรื่องเยอะดี เธอชวย
รูดซิปขางหลังใหจนสุด สีเทียนเอยขอบคุณเบา ๆ เจาสาวกํามะลอพรอมสําหรับการ
ถายรูปแลว 

รางบางสูดลมหายใจเขาปอดลึก ๆ กําหมัดแนน ๆ กอนจะเดินออกมาจาก
หองแตงตัว ประตูฝงของเขาถูกเปดออกพอดีกับฝงของคุณเวียร รางสูงกํายําในชุด
เจาบาวสีดําเดินออกมาพรอมกัน เราสองคนยืนสบตากันเหมือนมีใครไปกดหยุดเวลาไว 
ตางคนตางมองสํารวจกันอยางเผลอไผล  

 

ขวับ! 

 

สีเทียนเปนฝายหลบตากอน เพราะไมสามารถสูนัยนตาคมได ใบหนาฟาประทาน
ที่ถูกแตงแตมเครื่องสําอาง เรือนผมสีดําขลับที่ถูกเซตเปนทรงคอมมาเหมือนโอปปา
เกาหลีที ่นองผู หญิงแถวบานเคยเปดใหดู ทําใหคุณเวียรหนาเด็กลงไปอีกสิบป  
ไมเหมือนผูชายอายุสามสิบเลย ไมเลยสักนิด! 
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“เชิญเจาบาวเจาสาวเขาฉากไดเลยครับ” วีรยุทธเดินไปตามคําบอกของ
เหนือเทพ สีเทียนเดินตามหลังไปตอย ๆ 

ฉากถายรูปถูกรังสรรคอยางงดงาม พ้ืนหลังเปนผาผืนใหญสีขาวท่ีมีกากเพชร
ติดระยิบระยับตา หมู มวลดอกไมและลูกโปงสีสดประดับตกแตงบริเวณรอบ  ๆ  
ไดอยางลงตัวไรท่ีติ 

สีเทียนเขาไปยืนในฉากแตเวนระยะหางจากคุณเวียรอยูหลายคืบ สวนคนตัวสูง
ก็ไมไดคิดจะขยับเขามาหากัน เขาทําหนานิ่งไมแสดงความรูสึก และสีเทียนก็เปน 

เด็กข้ีลอกท่ีทําหนานิ่งตามคุณเขาดวย 

“เออ โทษนะ ย้ิมบางก็ได น่ีถายพรีเวดด้ิงนะครับ ไมไดมาถายบัตรประชาชน 
เจาบาวกับเจาสาวเขยิบเขาไปใกลกันหนอยเนาะ” เหนือเทพวาขํา ๆ นี่เปนการถายรูป
ประกอบการแตงงานท่ีบรรยากาศหมองหมนท่ีสุดท่ีเขาเคยถายมาเลย อุตสาหจัดฉาก
พื้นหลังใหหวานหยดยอย แตไอเวียรกับนองแกมใสดันทําหนาเหมือนคนซักผาในวัน
ฝนตก! 

“ยิ้มนะครับ” คนหลังกลองสั่ง เจาบาวเจาสาวขยับเขามายืนใกล  ๆ กัน  
วีรยุทธถอนหายใจกอนจะยกมุมปากใหสูงข้ึนอีกหนอย สวนสีเทียนท่ีรูสึกขัด ๆ เขิน ๆ 
กับการตองยืนหนากลองก็ยิ้มเจ่ือน 

“เวรกรรม” เหนือเทพยกมือตบหนาผากเสียงดัง จะบาตายรายวัน!  
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“สองคนฟงนะครับ ผมวาหันหนาเขาหากันดีกวา มองตากันนะ ไอเวียร  
มึงเอามือโอบเอวนองไว สวนแกมใสก็เอามือวางไวบนอกไอเวียรมันนะครับ”  

เพื่อตัดปญหาสีหนาอมทุกขของทั้งคู เหนือเทพจัดแจงทาทางใหคูบาวสาวยืนหันขาง
แทน วีรยุทธมองคอนเพื่อนสนิทแตก็ยอมหมุนเขาหาคนตัวเล็กกวากอนจะวาดแขน
โอบเอวเล็ก ๆ น่ันไว 

“อะ!” สีเทียนสะดุง รางบางลอยเขาไปอยูในออมกอดของคุณเวียร เขาเพ่ิงรู
วาขนาดตัวของเราหางกันมาก เขาเหมือนหนูแคระ สวนคนพี่ก็คือราชสีหที ่กําลัง
ตะครุบเหยื่อ สัมผัสหนัก ๆ ของฝามือหนาตรงชวงเอวมันทําใหเขารูสึกหวิว ๆ ในอก 
หัวใจกําลังทํางานหนักเกินไป ไมรูวาเพราะกลัวคุณเวียรจับไดวาเขาเปนผูชายหรือ
กําลังเขินกันแน 

“นองแกมใสเงยหนามองเจาบาวนะครับ” สีเทียนขบริมฝปากลางตัวเอง 
ตอนไดยินคําส่ังของเหนือเทพ มือเล็กท่ีวางบนหนาอกของวีรยุทธโดยไมรูตัวเผลอขยํา
เส้ือสูทเน้ือดี สีเทียนโอดครวญในใจ บอยากมองหนาคุณเวียรเลยอา แง 

“ไมไดยินหรือไง” 

แตเพราะเสียงทุมต่ําของคุณเวียรท่ีถามอยางฉุนเฉียว สีเทียนคอย ๆ ละสายตา
จากเน็กไทสีดํา เงยหนาประสานสายตาดุ ๆ ของรางสูงชา ๆ  

“ดีครับ นองแกมใสย้ิมนะครับ ย้ิมกวาง ๆ เลยนะครับ”  
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ปากสีออนเบะควํ่านอย ๆ เขากําลังถูกจองดวยสายตาอาฆาตแคนจากราชสีห 
จะเอาอารมณที่ไหนไปยิ้มไดเลา! แตพอเขาไมยอมยิ้มคุณเวียรก็เหมือนจะหัวรอน
กวาเดิม สีเทียนเลยพยายามคิดถึงเงินหม่ืนหอม ๆ ที่จะไดรับ ภาพเงินกอนโตลอยมา 
มุมปากกระจับก็ยกสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเปนรอยยิ้มหวานเจี๊ยบที่นารักและสดใส
มาก ๆ ในสายตาคนมอง 

 

กึก! 

 

วีรยุทธไมรูตัวเลยวาความหงุดหงิดที่ตองมาถายภาพคูกับเจาสาวที่เขาไมรัก
ไมชอบหายไปตอนไหน อาจจะเปนตอนที่ปากอวบอิ่มเคลือบลิปสติกสีหวานยิ้มกวาง
จนเห็นฟนขาวสะอาด หรืออาจจะเปนตอนที่ตาแปว ๆ นั่นมองมาที่เขา สายตาท่ี 

วีรยุทธไมเคยไดเห็นจากแกมใสมากอน เธอดูไรเดียงสา นามอง นาเอ็นดู และนารัก 
ไมรูทําไมเหมือนกัน 

เคยไดมองหนาเธอใกล ๆ อยูหลายหน แตเขากลับรูสึกวา ณ วินาทีนี้มัน
แตกตางกับครั้งที่ผาน ๆ มา ทั้งที่เธอก็คือแกมใสคนเดิม คนที่ชอบโวยวายเวลาไมได
ดั่งใจ คนที่ชอบใชคําพูดดูถูกคนอื่นจนเขาไมสามารถอดทนเปนสุภาพบุรุษใหเธอได 
แตบรรยากาศรอบ ๆ ตัวเธอกลับเปลี ่ยนไป เขาเพิ ่งจะสังเกตเห็นวาแกมใสมี  

ข้ีแมลงวันเล็ก ๆ ใตหางตาขางซาย สีผิวของเธอก็ไมไดขาวจัดแตกลายเปนสีนํ้าผ้ึงแทน 
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“อ้ือ!” 

เพราะความสงสัย วีรยุทธเผลอดึงรางบางเขามาชิดใกล จากแขนที่โอบไว
หลวม ๆ ก็เปล่ียนเปนกอดรัดเอวบางแนน เขาอยากจะมองเห็นทุกอยางใหชัดเจน 

บางคนท่ียิ้มอยูคว่ําปากลงทันที ตากลมเบิกกวางดวยความตกใจเม่ือรางกาย
ผอมแหงของตัวเองแนบชิดไปกับคนตัวใหญ หนาอกหนาใจดูม ๆ ก็โดนตัวคุณเวียรดวย 
สีเทียนออกแรงท่ีฝามือดันคุณเวียรใหออกหาง ทวาคุณเขาก็ไมสะเทือน 

วีรยุทธหร่ีตากมลงไปมองทาทีตื่นกลัวของแกมใส เพราะใกลกันมาก จมูกชน
จมูก เขาถึงไดกลิ่นหอมออน ๆ คลายกลิ่นแปงเด็กจากตัวหญิงสาวแทนที่จะเปนกล่ิน
หวานเลี่ยนจากน้ําหอมราคาแพงของเธอ 

แกมกลมท่ีแดงแจ นัยนตาท่ีส่ันระริกมันคืออะไรกันแน นารังแก ความคิดแปลก ๆ 
ผุดเขามาในหัวของเขาเต็มไปหมด 

เหนือเทพกดชัตเตอรรัว ๆ อยางไมเชื่อสายตาตัวเอง ภาพท่ีนองแกมใสย้ิมหวาน
แลวไอเวียรมองดวยสายตาออนโยน นี่ก็วาดีแลว นาทึ่งมากแลว แตภาพที่ไอเวียร 
โนมหนาเขาไปหานองแกมใสจนแทบจะจูบกันอยูแลวเนี่ย! พูดไดคําเดียววาขนลุก! 
เพอรเฟกตที่สุด! ยกใหเปนภาพหาดูไดยากของไทยเลย  
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เสี ้ยววินาทีที ่ปากของเจาบาวจะประกบลงบนปากของเจาสาวตัวปลอม  
สีเทียนขยับขาไปเหยียบเทาอีกฝายเต็มแรง ปลายสนสูงแหลม ๆ แทงลงไปบน
รองเทาสีดําจนวีรยุทธหนาเบเพราะความเจ็บ เขาปลอยมือจากเอวของแกมใส  

กมลงไปจับเทาตัวเองอยางหมดมาด 

“โอย!” 

“อะ… ขอโทษครับ! …เอย! …ขอโทษคะ ขอโทษนะคะ” สีเทียนกุลีกุจอ 

พนมมือไหวขอโทษขอโพย ยิ่งเห็นแผลแดง ๆ บนหนาเทาของอีกฝายยิ่งรูสึกผิด…  
ก็เขาตกใจน่ี คุณเวียรจะเอาหนาเขามาใกลกันทําไมเลา! 

“เออ…” เด็กหนุมกมลงไปน่ังในระดับเดียวกับรางสูงท่ีลูบ ๆ แตะ ๆ แผลอยู 
คุณเวียรดาเขาผานทางสายตาอีกแลว เจาของนัยนตาคมเอาลิ้นดุนกระพุงแกมดวย  

ดูหัวเสียสุด ๆ 

“เปนอะไรมากไหมมึง พักกันกอนไหม” 

“กูพอละ” 

“แตเพ่ิงถายไดแคชุดเดียวเองนะเวย” 

“แคน้ีก็เกินพอแลว” วีรยุทธตอบเสียงเขม กอนจะใสรองเทา เดินขากะเผลก
ไปหองแตงตัว เขาไมไดหงุดหงิดที่โดนเหยียบเทา มันเจ็บแตไมนานก็หาย สิ่งท่ี  

นาหงุดหงิดท่ีสุดคือตัวเขาเองน่ีแหละ ทําไมจะตองอยากจูบผูหญิงรายกาจอยางเธอดวย 
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“เหอะ!” 

ทาทางออนหวานน่ัน ปฏิเสธไมไดเลยวาเขารูสึกชอบ… 

“เปนอะไรของมึงวะเวียร เลิกคิด!”  

เขารับบทเปนคนยอนแยงในตัวเอง ระหวางการเปลี่ยนชุดวีรยุทธสบถเถียง
กับตัวเองไมหยุด ปากบอกใหเลิกคิด ทวาสมองกลับจําภาพของบางคนไมยอมลืม  

เขาตองทําเปนเกกหนาน่ิงตอนเปดประตูออกไปเจอกับแกมใส 

การเดินทางขาไปวาอึดอัดแลว ขากลับอึดอัดกวาเปนรอยเทา Ferrari Roma 

เคล่ือนตัวดวยความเร็วสูงแตไมเกินท่ีกฎหมายกําหนด 

สีเทียนที่กลับมาใสชุดเดิม นั่งหงอยเพราะยังรูสึกผิดไมหาย เห็นแผลที่เทา
คุณเวียรแดงเถือกจนอดเจ็บแทนไมได เขาอยากจะขอโทษคุณเวียรดี  ๆ แตอีกฝาย 

ดูโกรธเคืองกันอยูไมนอย เลยไมกลาจะพูดอะไร ไดแตลอบมองเสี้ยวหนาหลอเหลาท่ี
ถมึงทึง 

 

เอ๊ียด!  
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ใชเวลาไมนานวีรยุทธก็ขับรถมาจอดที่บานคุณนายญาดา รางสูงยังคงเงียบ
ไมพูดไมจา สีเทียนยังไมยอมลงจากรถเพราะรูสึกคางคาใจ ผานพนวันนี้ไปคุณเวียรก็
คงไมรู หรอกวาจริง ๆ แลวผูชายที่ชื ่อสีเทียนตางหากที่เปนคนเหยียบเทาคุณเขา 

จนไดแผล อีกฝายคงคิดวาเปนวาท่ีเจาสาวอยางคุณหนูแกมใสเปนคนทํา แตสีเทียนน่ีสิ
ที่ตองรูสึกผิดไมหาย 

“เออ… ผะ…หนู” 

สีเทียนไมรู ว าผู หญิงเวลาคุยกับคนอายุเยอะกวาจะแทนตัวเองวาอะไร 
คุณนายญาดาก็ลืมบอกวาปกติคุณหนูแกมใสพูดอยางไรกับคุณเวียร แตเด็กผูหญิง
แถวบานเขาก็แทนตัวเองวาหนูนะ นาจะสุภาพท่ีสุดแลว 

“หนูขอโทษนะคะ” …ผมขอโทษนะครับ 

“…” 

“หนูไมไดตั้งใจทําใหพี่เจ็บ” …ผมไมไดตั้งใจทําใหคุณเจ็บ  

มือบางพนมไหวขอโทษคุณเวียร สีเทียนไมกลาสบตา ไมรู ว าคุณเขาจะ 

ทําหนายังไง พอไมไดยินเสียงทุมตํ่าเอยตอบอะไรมา รางบางจึงตัดสินใจเปดประตู  

ลงจากรถไป 
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ปง! 

 

“เฮอ” 

วีรยุทธถอนหายใจหนัก ๆ เสียงหวานติดแหบดังซํ้าอยูในหัวของเขาไมหยุด 
เหมือนมีใครกดเปดเคร่ืองเลนเสียงไวแลวลืมปด 

‘หนูขอโทษนะคะ’  

รอยวันพันปเวลาทําผิดไมเคยจะขอโทษ คงไมสบายหนักจริง  ๆ สินะ 
นอกจากเสียงท่ีเปล่ียนแลว กิริยาทาทางก็เปลี่ยนไปหมด 

‘หนูไมไดตั้งใจทําใหพ่ีเจ็บ’ 

“บาเอย!” 

ไอแทนตัวเองวาหนูเน่ีย! เคยทําท่ีไหนกัน… 

บางคนกระฟดกระเฟยดอยูคนเดียว หาทางใจเย็นลงไมไดสักที บรรยากาศ
ออนโยนของเธอยังวนอยูรอบกาย เปนไปไมไดเลยท่ีเห็นคนตัวเล็กทําหนาเศราใสแลว
เขาจะยังอยูเฉยได 

…ไมรูหรือไงวาเขาใหอภัยต้ังแตไดยินคําวาหนูแลว 
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บทที  3 

 

ขาวการแตงงานระหวางลูกชายของตระกูลรักษโกศลและลูกสาวของตระกูล
โยธินดังไปทั่วแวดวงเซเลบไฮโซ สีเทียนไดมีโอกาสเห็นรูปแบบของการจัดงานท่ี
ยิ่งใหญสมฐานะ คุณนายญาดาชอบมาเลาใหเขาฟงบอย ๆ  

จบภารกิจการปลอมตัวที่สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี คุณหนูแกมใสกํามะลอก็
กลับมาเปนคนสวน น่ังขุดดิน เตรียมปลูกตนไมเรียกทรัพยท่ีเจาของบานเพ่ิงซ้ือมาใหม 
คุณนายอยากปลูกไวรอบ ๆ บาน เขาทําตามคําส่ังไมขาดตกบกพรอง  

เรื่องตื่นเตนเมื่ออาทิตยกอนกลายเปนแคความฝน สีเทียนกลับมาเปนผูชาย 
สวมเส้ือผามอมแมม ใบหนาเปอนดินโคลน ไมไดถูกแตงแตมดวยเคร่ืองสําอางราคาแพง 
เขาใชชีวิตธรรมดา ๆ ไปวัน ๆ เหมือนเคย แตก็แอบมีบางทีที่เผลอคิดถึงผูชายหนาดุ 

ที่เขาทําใหอีกฝายไดแผล อดเปนหวงไมไดวาคุณเวียรจะเปนอยางไรบาง  

สีเทียนไมเขาใจเลยวาทําไมหัวใจของเขามันชอบเตนไมเปนจังหวะเวลาท่ี
คิดถึงคุณเวียร ภาพดวงตาคูคมที่เคยไดมอง ปากของเราสองคนเกือบจะแตะกันอยู
รอมรอ ความใกลชิดระหวางเรามันทําใหเขารูสึกแปลก ๆ บอกไมถูกเหมือนกันวา 

คืออะไร แตใจมันส่ัน 

“หยุดคิดเลยนะไอเทียน” 
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สีเทียนยกมือเปอนดินตีแกมรอนผาวของตัวเองใหเลิกฟุงซาน เรงมือขุดดิน
ใหเสร็จ แสงอาทิตยชวงบายรอนเกินไปที่จะทํางานกลางแจง เขาไปชวยพ่ีนอยกับ 

พ่ีแปวลางจานในครัวกอนดีกวา คนตัวผอมหอบอุปกรณทําสวนพะรุงพะรัง เตรียมจะ
เอาไปเก็บหลังบาน ทวายังไมทันท่ีเขาจะไดกาวขาไปไหน จอบกับเสียมท่ีถืออยูในมือ
ก็ถูกปลอยท้ิงลงพ้ืนกระจัดกระจาย  

เฟอรรารี่คันสีเทาเคลื่อนเขามาอยูในกรอบสายตา สีเทียนมองตามจนมัน 

จอดสนิท ทันทีท่ีประตูรถถูกเปดออก ใครบางคนท่ีทําใหหัวใจของเขาเตนไมเปนจังหวะ
ก็ลงจากรถมา เด็กหนุมรีบกมตัวหลบหลังพุมไมตอนที่คุณเวียรหันมาสบตา อวัยวะ  

ใตอกซายสั่นสะเทือนอยางรุนแรงจนเขากลัวมันทะลุออกมา  

ตายแน ๆ คุณเวียรกําลังเดินตรงมา!! 

 

สวบ! 

 

เสียงเศษใบไมถูกเหยียบดังใกล ๆ กับสีเทียนที่กําลังพยายามกลืนเปนรางเดียว 

กับพุมไมสีเขียว วีรยุทธรูสึกคุนดวงตากลมของคนสวนมาก เหมือนเขาเคยไดมอง  

เคยไดเห็นท่ีไหนมากอน จนอดท่ีจะเดินเลยมาท่ีสวนขางบานไมได  

“ขอโทษนะครับ”  
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ผูชายในชุดเสื้อยืดยวย ๆ กับกางเกงวอรมเกา ๆ สะดุงโหยง รางสูงหรี่ตา 

มองทาทางแปลก ๆ ของอีกฝาย จะเอาหัวมุดเขาไปในพุมไมทําไม นี่เปนการทําสวน
แบบไหนกัน 

“คุณ…” พอเขาเรียก อีกฝายก็ยิ่งพยายามจะแทรกตัวเขาไปในพุมไมใหได 

สีเทียนหนาเบ กิ ่งไมทิ ่มแขน มดแดงกัดขาก็ตองอดทน ไมรู ทําไม  เขา 

ไมอยากใหคุณเวียรเห็นเขาในสภาพของคนสวน 

“ตาเวียร!!” กอนท่ีวีรยุทธจะไดแตะมือลงไปบนไหลของสีเทียน เสียงกรีดรอง
ของคุณนายญาดาก็เบนความสนใจของชายหนุมไปซะกอน เธอรีบวิ่งไปหาวาท่ีลูกเขย 
ก็มองอยูวารถใครมาจอดหนาบาน การที่ตาเวียรจะเขาออกบานของเธอไมไดผิด
แปลกอะไรเลยสักนิด แตการท่ีเขาไปยืนอยูขางสีเทียนนี่สิที่ผิด ความยังไมแตกใชไหม  

“สวัสดีครับคุณปา” วีรยุทธยกมือไหวผูใหญ อีกฝายไมไดตอบรับ คุณนายญาดา
ออกแรงดึงแขนใหวาท่ีลูกเขยเดินเขาไปขางในบาน 

“รีบเขาบานกันดีกวาเนาะ ดูสิ ตากแดดจนเหง่ือแตกซกเลยลูก” คนพูดยกมือ
ชี้นกชี้ไมไปม่ัว ๆ เพ่ือเบนความสนใจ กอนจะหาจังหวะสงสัญญาณใหสีเทียนรีบวิ่งหนีไป   

“เวียรมีธุระอะไรหรือเปลาลูก” คุณนายญาดาเอยถามตอนพาแขกเขามาน่ัง
ในบาน วีรยุทธกวาดสายตาไปรอบ ๆ มองหาใครบางคน พอไมเจอก็กลับมาตอบคําถาม
คุณนายญาดา 
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“คุณพอคุณแมผมใหมาชวนครอบครัวคุณปาไปทานอาหารรวมกันที่บาน  
วันศุกรนี้คุณปาสะดวกไหมครับ”  

“ศุกรนี ้…เออ” เหงื ่อเม็ดโตผุดตามขมับของหญิงสาว มือไมอยู ไมสุข 
คุณนายญาดาหนาเจื่อน ไมอยากจะคิดเลยวาถาตาเวียรรูวาเจาสาวของตัวเองหนีไป
นอนกกกับผูชายคนอ่ืนอยู เขาจะรูสึกลมแทบจับเหมือนคนเปนแมอยางเธอหรือเปลา  

สามวันกอน คุณนายญาดาตามหาแกมใสเจอ เธอกรีดรองใสหนาลูกสาวจน
ความดันสูง เด็กน่ันบอกกับเธอวากําลังมีความรักใหมกับหนุมนักธุรกิจ ไมอยากแตงงาน
กับตาเวียรแลว ทีเมื ่อกอนเห็นตามขอความรักจากพี่เขาอยู ตอย ๆ เธออุตสาห 
เตรียมทุกอยางใหเสร็จสรรพ แตแกมใสก็ยืนกรานวาจะไมเลิกกับแฟนของเธอแนนอน 
คุณนายญาดาเครียดจนเสนเลือดในสมองจะแตกอยูทุกวัน 

“คุณลุงคุณปาสะดวกไหมครับ” วีรยุทธถามย้ํา เม่ือไมไดยินคําตอบจากคนท่ี
เงียบไปนาน  

“ออ! สะดวกสิ สะดวกมากเลยลูก” คุณนายญาดากัดฟนตอบ “ปา คุณลุงไตรภพ
และนองแกมใสจะไปตามนัดแนนอน”  

คนฟงพยักหนารับ หมดธุระที่จะพูด วีรยุทธลุกขึ้นยืนเตรียมจะขอตัวกลับ 
แตดวงตาคูคมก็ไมวายจะมองหาใครบางคนอีกหน เขาก็แคอยากทักทายตามมารยาท  

“นองแกมใส…” 
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“นองแกมใสเปนไข ปาใหนอนพักอยูบนหอง” คุณนายญาดาพูดบอกกอนท่ี
วีรยุทธจะเอยจบประโยค เธอใชมุกเดิมเพราะคิดเหตุผลอื่นไมทัน ขืนบอกความจริง  

มีหวังงานแตงคงลมไมเปนทา 

วีรยุทธคิ้วขมวด “นองยังไมหายเหรอครับ ไปโรงพยาบาลหรือยังครับ”  

“ปาพาไปแลว หมอบอกใหนอนพักเยอะ ๆ อีกวันสองสามวันนองก็คงหายดี” 
เธอพูดแถไปเร่ือย วาท่ีลูกเขยมีสีหนาเปนกังวล อยางนอยแกมใสก็เปนเจาสาวของเขา 
เปนภรรยาในอนาคตของเขา วีรยุทธอดหวงไมได ผานมาเปนสัปดาหแลว ทําไมเธอ
ยังไมหายเสียที  

“ถามีอะไรใหผมชวย คุณปาบอกผมไดเลยนะครับ”  

“ขอบคุณมากนะลูก ถานองดีขึ้นแลวปาจะสงขาวไปบอกนะ” คุณนายญาดาย้ิม 
ตาเวียรเปนผูชายท่ีดีจริง ๆ ไมรูวาทําไมลูกสาวของเธอถึงปลอยใหหลุดมือไปได  

“ผมลาครับคุณปา” 

“ขับรถดี ๆ นะลูก” หญิงสาวเดินไปสงแขกท่ีหนาประตู มองตามจนแนใจวา
อีกฝายออกไปนอกเขตบานของเธอ ถึงไดใหสาวใชไปตามสีเทียนมาหาเธอดวน ๆ 

“ไหนวันกอนคุณนายบอกวาเจอคุณหนูแกมใสแลวไมใชเหรอครับ” สีเทียน
ทําหนางง อะไรคือการท่ีเขาจะตองปลอมเปนคุณแกมใสอีกคร้ังเลา!  
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คุณนายญาดายกมือนวดขมับกอนจะตอบ “เจอแลว แตเธอเห็นคุณหนูแกมใส
กลับมากับฉันไหมละ” 

“อาว แลว…” …ทําไมไมพากลับมาละครับ คนเปนบาวไมกลาถามออกไป  

“อยาไปพูดถึงลูกไมรักดีของฉันเลย” เธอโบกมือปด ๆ ไมมีทางเลยท่ีจะตาม
แกมใสกลับมาได ขอรองสีเทียนอาจจะงายกวา  

“มาพูดเร่ืองของเราดีกวานะ” คุณนายญาดาพูดเสียงหวาน ตบพ้ืนท่ีวางขาง
ตัวเองใหคนอายุนอยกวามานั่งดวยกัน คนสวนที่เนื้อตัวมอมแมมไมกลาลุกจากพ้ืน 
เพราะกลัวทําโซฟาราคาแพงเปอน แตเจาของมันกลับไมถือสาสักนิด เธอปอนนํ้า 
ปอนขนมใหสีเทียนกินอยางดี ทาทางแปลก ๆ ที่เห็นแลวเสียวสันหลัง 

“คุณนายพูดมาเลยก็ไดนะครับ” เขาตรงเขาประเด็น ไมอยากตองลุนเอาเอง 
คุณนายญาดาอึกอัก 

“สีเทียน… คือ… คือฉันจะจางเธอใหแตงงานกับคุณเวียรแทนคุณหนูแกมใส” 

“แตงงาน?!!!” 

“ใช และต้ังแตวันน้ีเปนตนไปเธอจะตองปลอมตัวเปนลูกสาวของฉัน” 

“ผมจะไปทําแบบน้ันไดยังไงละครับ!” สีเทียนแหวล่ัน คุณนายตองลอเขาเลน
อยูแน ๆ ใหเขาไปแตงงานแทนลูกสาวของตัวเองเน่ียนะ? 
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“ทําไดสิ เธอก็เคยทํามาแลวไง ตอนถายรูปพรีเวดด้ิง เธอรูไหมไมมีใครดูออก
เลยนะ” 

“แตมันไมเหมือนกันนี่ครับ ถายรูปมันแคแปบเดียว แตนี่มันงานใหญมาก 

เลยนะครับคุณนาย” เขาคานหัวชนฝา แตคุณนายญาดาก็เถียงกลับทันที 

“เหมือนกันสิ เหมือนกันเปะเลย เธอก็แคใสชุดเจาสาว ยืนยิ้มใหแขกในงาน 
และจบดวยการโยนดอกไม เห็นไหมงายนิดเดียว” สีเทียนหนาหงิก คุณนายพูดเหมือน
งายงาย แตสําหรับเขามันทํายากมากเลยนะ! ยืนยิ้มใหแขกกับโยนดอกไมนะเหรอ  

งายนิดเดียว ไมมีทางอะ 

“ผมทําไมไดหรอกครับคุณนาย…” สีเทียนเบะปาก 

“อยาพูดอยางน้ันสิสีเทียน” มือเรียวท่ีประดับไปดวยแหวนเพชรวางทับลงไป
บนมือบาง 

“เธอทําไดอยูแลว ฉันเชื่อในตัวเธอนะ… ไดโปรดเถอะนะสีเทียน นี่จะเปน
ครั้งสุดทายจริง ๆ แคไปเขารวมงานแตงงานกับตาเวียร ทันทีที่งานจบลง ฉันจะ 

ไมรบกวนเธออีกเลย” เธอชักแมนํ้าหาสายมาหวานลอมใหเด็กหนุมยอมชวย โกหก 

ไปแลวก่ีคํา เยอะจนนับไมถวน 

“แตมัน…” สีเทียนคิดวามันไมมีทางจบงาย ๆ เหมือนที่คุณนายบอก ถึงเขา
จะไมเคยแตงงาน แตเคยดูละครนะ กวาจะผานแตละขั้นตอนไปไดไมจะเห็นงาย  
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ยิ่งครอบครัวของคุณนายเปนไฮโซ นักขาวคงมารอทําขาวเยอะมากแน ๆ 

“ผมทําไมไดจริง ๆ ครับ ขอโทษ…” 

“สองแสนบาท” 

“ครับ?” 

“ฉันจางเธอสองแสนบาท ปาพรบอกฉันวาที่บานเธอยังมีหนี้กอนโต ฉันคิดวา
เงินน่ีอาจจะชวยเธอไดนะ” 

“คุณนาย…” 

“ฉันขอยืนยันคําเดิมนะสีเทียน วาฉันไมไดมีเจตนาจะเอาเงินฟาดหัวเธอ  
แตเธอคงไมรูวาถาฉันไมไดเงินคาสินสอดจากบานเจาบาวของลูกสาว บริษัทของฉัน  

ก็คงไปไมรอดเหมือนกัน” คุณนายญาดายอมพูดความจริงอยางไมอายใหเด็กหนุมฟง 
เธอจับมือคูเล็กของสีเทียนมากุมไว 

“บริษัทของฉันกําลังจะลมละลาย… ไดโปรดนะสีเทียน ชวยครอบครัวฉันดวยนะ”  

“คือ…” 

“หรือใหฉันไหวเธอก็ได”  
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“อยาครับคุณนาย!” สีเทียนรีบความือคุณนายไวกอนที ่เธอจะไหวเขา  
รางบางมองหนาหญิงสาวที่คลายจะรองไห เริ ่มใจออน เขาขบริมฝปากคิดไมตก  

เงินสองแสนมันเยอะมากเลยนะ ปลดหนี้ใหที่บานไดทันทีเลย แถมเงินยังเหลือพอให
พอกับแมไดหยุดพักทํางานอีกดวย 

“ผม…” 

สีเทียนเหนื ่อยใจที ่ไมวายังไงเขาก็จะตองแพให กับอํานาจของเงินทอง 
อยูเร่ือยไป เปาหมายสูงสุดของเขาคือการท่ีครอบครัวไมมีหน้ีสิน ท่ีทํางานหนักทุกวัน
ก็เพราะตองการเก็บเงินใหไดเยอะ ๆ ใหพอกับแม และตัวเขาเองสบาย 

“ไดโปรดสีเทียน ไมมีใครชวยฉันไดนอกจากเธอแลว” คุณนายญาดา 

อาศัยจังหวะที่อีกฝายกําลังสับสน เพิ่มความนาสงสารของตัวเองเขาไปอีก สีเทียน
เปนคนอานงาย คิดอะไรก็แสดงออกผานดวงตากลมโตนั่นหมด และเธอก็เห็นวา 

เด็กหนุมกําลังจะใจออน เธออาศัยการมีประสบการณชีวิตมากกวาพูดโนมนาวใหอีกฝาย
ตกลงจนได 

“ผม... ผมทําก็ไดครับ” ใชเวลาคิดอยูสักพัก สีเทียนก็ตัดสินใจเลือกควา 

เอาเงินกอนโตน่ันไว คุณนายญาดาตาวาว ยกย้ิมพอใจ กอนจะเธอโถมรางเขากอดเขา
จนเกือบหงายหลังตกโซฟาดวยกันท้ังคู 

“เธอพูดจริงเหรอสีเทียน! ขอบใจมาก ๆ นะสีเทียน!!” เธอพูดขอบคุณ 

อยูหลายรอบ กอดอีกคนจมอกอยูนานกวาจะยอมปลอย คุณนายโอนเงินสองแสน  
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ใหสีเทียนทันที เปนขอผูกมัดวาเขาไมสามารถขอยกเลิกได คนไมเคยเห็นเงินแสน  

ขนแขนลุก คนรวยใชเงินหมดไวจนนาใจหาย คุณนายคุยรายละเอียดคราว ๆ กับ 

สีเทียนตอวาเขาตองเตรียมตัวเปนเจาสาวกํามะลออยางไร พิธีการตาง ๆ ตองวางตัว
แบบไหน เธอคนอินเทอรเน็ตหารูปครอบครัวของคุณเวียร มาเปดใหดูว าใคร  

ชื่ออะไรบาง แขกคนสําคัญท่ีตองทักใหถูกมีก่ีคน  

สีเทียนเดินกลับหองพักคนงานดวยสภาพท่ีเล่ือนลอย พอกับแมของเขาตกใจ
ที่มีเงินโอนเขาบัญชี ตองใหปาพรชวยอธิบาย สบายใจเร่ืองปลดหน้ีสินใหท่ีบานไดไมนาน 
ก็ตองกลับมานั่งเครียดตอ ไมใชเรื่องเลน ๆ เลย คุณนายกําชับใหเขาจําบรรดาญาติ
ผูใหญของสองตระกูลใหได แตวันงานจริง ๆ เธอก็จะพยายามพาเขาหนีจากการ
พบปะผูคนใหไดมากที่สุด หรือถาสามารถตามคุณหนูแกมใสตัวจริงกลับมาแตงงานได 
สีเทียนก็ไมตองทําอะไรเลย ซึ่งก็เขาหวังใหคุณนายสามารถพาเจาสาวของคุณเวียร 
มาแตงงานใหไดจริง ๆ  

เวลาเดินผานไปไวเหมือนโกหก เผลอแปบเดียวก็ถึงวันศุกร วันนัดทานขาว
รวมกับครอบครัวรักษโกศล นอยกับแปวรับหนาท่ีชวยแปลงโฉมใหสีเทียนใหกลายเปน
คุณหนูแกมใส คุณนายญาดาลงทุนส่ังซ้ือวิกผมมากกวาสิบทรงเพ่ือใหเด็กหนุมเปล่ียน
เพื่อสรางความแตกตาง รางบางสวมชุด swing dress สีฟาออน บนลาดไหลเล็ก 

มีวิกผมเปยขางสีนํ้าตาล ใบหนาหวานถูกแตมเครื่องสําอางจนสวยสะพรั่งเกินชาย 
คุณไตรภพที่เพิ่งเคยเห็นคนสวนแตงเปนลูกสาวของตัวเองมีชะงักเล็กนอย จากท่ี  

ไมเช่ือคําโออวดของภรรยาวาอีกฝายเหมือนแกมใสจนแยกไมออก ก็ตองกลับคําพูด 
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“พอแมคุณเวียรชื่ออะไร” 

“พอชื่อวสันตครับ ใหเรียกวาคุณลุงสันต สวนแมชื่อจารุณี เรียกคุณปาณีครับ” 

“ดีมาก” คุณนายญาดาเอยชม เธอรูวาสีเทียนตองใชความพยายามอยางมาก
ที่จะจําชื่อของสองครอบครัวใหได เด็กหนุมมีความประหมาอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะ
เมื่อตองมานั่งรวมโตะรับประทานอาหารพรอมหนาพรอมตา เธอคอยจับมือปลอบ  

ใหสีเทียนใจเย็น ๆ อยาต่ืนเตนเกินไป อยาแสดงพิรุธ ใหเลนตามบทของเธอท่ีซอมมา 

“ทานเยอะ ๆ นะจะแกมใส” 

“คะ” สีเทียนตอบรับคําแมของคุณเวียรเสียงเบา เขาถูกบรีฟมาวาใหพูด  

ใหนอยที ่สุดเทาที่จะทําได และพยายามวางตัวเปนธรรมชาติ ไมตองเกร็ง ทวา  

ทุกอยางก็ยากไปหมด อาหารทุกจานบนโตะนากินมาก จัดจานสวยงามเหมือนท่ี  

เคยเห็นในรายการเชฟกระทะเหล็ก แตบุคคลท่ีมาจากแดนปลาราแบบเขา ไมถูกปาก
กับรสชาติเลี่ยนของอาหารอิตาลีที่แมคุณเวียรบอกวาสั่งแมครัวทําใหคุณหนูแกมใส
เปนพิเศษ ตักไดไมก่ีคําก็ตองวางชอนลง ขอบคุณตัวเองท่ียังซอนสีหนาแหย ๆ ไวได  

คุณไตรภพกับคุณนายญาดาชวนพอแมคุณเวียรคุยเรื ่องธุรกิจไปเรื่อย  ๆ  
เพื่อไมใหสีเทียนตองพูดอะไรมาก เด็กหนุมนั่งเงียบ ๆ วางสายตาไวที่แกวนํ้าเปลา  
จนทุกคนเร่ิมอ่ิม หัวขอการสนทนาถูกเปล่ียนมาท่ีวาท่ีสะใภแทน คุณหนูแกมใสตัวปลอม
ชะงัก น่ังหลังตรงทันที 
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“เห็นพี่เวียรเขาบอกวานองแกมใสไมสบาย เปนอยางไรบางคะ เหมือนเสียง
จะแหบนิดหนอยใชไหมลูก” 

“เออ” สีเทียนสะกิดแขนคุณนายญาดาใตโตะ ขอความชวยเหลือ 

“อะ…ออ หมอบอกวาเสียงของแกมใสจะแหบแบบน้ีไปสักพักนะคะคุณมณี” 
คุณนายญาดารับไมตอ กอนจะลอบถอนหายใจเม่ือคุณมณีเช่ือสนิทใจ 

“ตายจริง ปาเปนหวงนะคะแกมใส มีอะไรใหปาชวยบอกไดเลยนะจะ คุณลุง
เขารูจักหมอเกง ๆ เยอะ ไมตองเกรงใจนะ” คุณมณียิ้มหวานใหวาท่ีเจาสาวของลูกชาย
ที่วันนี้ดูนารักนาชังกวาเคย เวลาที่แกมใสยิ้มใหเธอ เด็กสาวจะยิ้มทั้งปากและดวงตา 
เวลาท่ีเอยขอบคุณก็จะยกมือไหวทุกคร้ังไป ตางจากเม่ือกอน 

“ขอบคุณคะคุณปา” 

คุณมณีหลุดยิ้มที่แกมใสยกมือไหวเธอเหมือนที่คิดไว และเหมือนความนารัก
ของสะใภคนสวยจะไมใชแคเธอที่มองเห็น เจาลูกชายจอมบางานของเธอก็เอาแต  
แอบมองหนูแกมใสไมวางตา ท้ังท่ีปกติเล่ียงไดเปนเล่ียง 

“เวียรพานองออกไปเดินเลนท่ีสวนสิ” คุณมณีเอยบอกลูกชายหลังจบอาหาร
มื้อคํ่า สีเทียนรีบมองหนาคนพูดกอนจะหันไปมองคุณนายญาดาวาควรทํายังไงดี  
แตเธอก็แคยิ้มแหย ๆ เพราะไมรูจะทํายังไงเหมือนกัน 

“ครับแม” 
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สีเทียนเผลอหันไปสบตากับคนท่ีเพ่ิงตอบตกลงจะพาเขาไปเดินเลน ตาดุ ๆ นั่น
จองกลับจนตองหลบสายตาไปทางอื่น คนอายุมากกวาลุกขึ้นยืนเต็มความสูงกอนจะ
เดินมาทางเขา สีเทียนเลยตองลุกแลวเดินตามหลังคุณเวียรไปอยางเล่ียงไมได  

ผูใหญท่ีน่ังสังเกตเหตุการณอยูพากันย้ิมกร่ิม เห็นทีความฝนท่ีอยากจะอุมหลาน
ก็คงไมยากเกินไป 

ทองฟาในยามคํ่ามืดมิด แตก็ยังพอมีแสงสวางนอย ๆ จากดวงจันทรและ
ดวงดาวที่สองแสงระยิบระยับ สีเทียนเดินตามหลังเจาของบานที่พาเขาลัดเลาะ  

มาทางศาลาขางนํ้าตกจําลอง พื้นที่คฤหาสนหลังโตของคุณเวียรกวางขวางกวาบาน
คุณนายญาดาหลายเทา โรงจอดรถไมมีที่วาง นอกจากเฟอรรารี่ที่คุณเวียรขั บ ก็มี 

รถสปอรตคันอ่ืนจอดอยูดวย 

คนอายุมากกวาพาเขามาน่ังเลนไกลสายตาผูใหญ เราสองคนไมมีใครพูดอะไร 
สีเทียนเดินชา ๆ ทิ้งระยะหางจากรางสูง บรรยากาศรอบกายเงียบสงัดจนไดยินเสยีง
หายใจ แกมใสกํามะลอท้ิงตัวลงน่ังบนเกาอ้ีไมสักในศาลา ขณะท่ีวีรยุทธเดินไปพิงหลัง
กับตนไม เขาหยิบโทรศัพทมาตรวจงานที่เลขาฯ สงใหฆาเวลา ตั้งใจวาอีกสักพัก 

คอยพาลูกสาวของเพ่ือนพอกลับเขาไปในบาน เขาไมอยากฟงแมบนวา ‘ทําไมไมรูจัก
ใชเวลาอยูกับนองบาง’ 

สีเทียนลอบมองคนตาดุท่ีกําลังทําหนาเครียด ตอนกินขาวเขารูวาคุณเวียรแอบมอง
กันอยูตลอด เขาทําตัวไมคอยถูกเวลาที่นัยนตาคมมองมาอยางจับผิด ไมรูวาคุณเวียรกําลัง
คิดอะไรอยู พอเห็นวาอีกฝายเอาแตสนใจไอโฟนในมือ ไมไดเหลียวแลกันก็คอยโลงอกหนอย 
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คนสวนนั่งมองตนไมนานาพันธุรอบกายไปเพลิน ๆ สายลมตอนกลางคืน 

พัดผานใหเย็นสบาย สักพักก็กมเก็บเศษดอกเข็มที่พื ้นมารอยตอกันเปนสายยาว  
สีเทียนมีสมาธิกับเร่ืองเลน ๆ จนลืมเวลา เขาตัดขาดจากโลกภายนอก เด็กหนุมจริงจัง
กับการรอยดอกเข็มใหเปนสายยาว ๆ บางกานที่เริ่มแหงเหี่ยวก็ทําใหสายขาดงาย 
ตองหาอันใหมมาตอเพ่ิม พอทําไดสําเร็จก็เผลอย้ิมกวางออกมาดวยความดีใจ โดยไมรูเลย
วาพฤติกรรมนารักของตัวเองถูกบันทึกภาพไวดวยดวงตาคมของวีรยุทธไวหมดแลว 

ชายหนุมพูดคําวาแปลกเปนพันรอบในใจ กิริยาทาทางของแกมใสเปลี่ยนไป 
จากที่เธอเคยพยายามเขาหาเขาเหมือนจะกลืนกิน ก็เอาแตหลบสายตากัน ไมมีการ
ยิ้มยั่วยวน ไมมีการพูดจาระคายหู ไมมีทุกอยางท่ีไมดีท่ีเธอเคยทํา เธอเปล่ียนไปราวกับ
คนละคน ไมใชวาเขาคิดถึงหรือรูสึกโหยหานิสัยเกาของเธอ แตเพราะกิริยาของหญิงสาว
ที่ตางจากเดิมมันทําใหเธอมีเสนหมากตางหาก 

มือบางท่ีจับดอกเข็มอยางออนโยนก็นารัก ดวงตากลมโตเหมือนกระตายข้ีตกใจ
ที่กําลังประสานสายตากับเขาอยูก็นามอง แกมใสในตอนน้ีไมสามารถสบตาเขาไดเกิน
สิบวินาทีดวยซ้ํา ถาเธอกําลังแกลงทํา แกลงเลนละครตบตาเขา เธอก็ตมเขาไดจนเปอย 

“คิดจะทําอะไรกันแน” วีรยุทธกอดอก เอยถามเสียงราบเรียบ สีเทียนปลอย
ดอกเข็มรวงหลนพื ้น เจาของใบหนาเนียนที ่นั ่งอยู บนศาลาอึกอักไมยอมตอบ  
ลอบกลืนนํ้าลายเหนียวหนืดลงคอ เขาไมเขาใจคําถามของคุณเวียร รางสูงเดินเขามา
หากัน จนมาหยุดยืนท่ีปลายเทา คนตาดุถอนหายใจแรง ๆ เพราะไมไดรับคําตอบ 
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“ถาคิดจะเปล่ียนตัวเองเพ่ือใหพ่ีรักเธอก็หยุดเถอะ” เม่ือเห็นวาอีกฝายเอาแต
เงียบ เขาจึงพูดตอ 

“ตอใหเธอจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหดีขึ้นยังไง พี่ก็ไมมีทางรูสึกอะไรกับเธอ”  
สีเทียนกะพริบตาปริบ ๆ ไมเขาใจวาคุณเวียรกําลังพูดเร่ืองอะไร เขารับฟงโดยไมปริปาก
โตตอบอะไรสักคํา 

“เปนตัวของตัวเองไปเถอะ อยามาทําอะไรเพ่ือพ่ีเลย เพราะตอใหเราแตงงานกัน 
มันก็จะเปนแคการแตงงานในนาม อยางที่พี่เคยบอกวาถาเธอตองการหยาเมื่อไหร  
พ่ีจะหยาใหเธอทันที” 

คนตาดุพูดถอยคําใจรายดวยสีหนาเรียบนิ่ง ระยะหางของเราเหลือไมกี่กาว 
เขาสบตากับเธอ มองลึกเขาไปขางในนัยนตาท่ีวูบไหว ทวาไมมีคล่ืนอารมณของความ
โกรธเคืองหรือเศราโศกเสียใจใหเห็น เขาพบวาแกมใสดูงุนงงมากกวาจะเจ็บปวดท่ีเขา
ปฏิเสธความรักจากเธอ  

สีเทียนเกาหัวแกรก ๆ เขาไมรูตื้นลึกหนาบางระหวางคุณเวียรกับคุณหนูแกมใส
วาความสัมพันธของพวกคุณ ๆ เปนไปในทิศทางไหน แตถาสีเทียนเปนคุณหนูแกมใส
ตัวจริงมาไดยินเจาบาวของตัวเองพูดจาแบบนี้ก็คงจะใจเสียอยูไมนอย ยังไมทัน
แตงงานกันเลยก็พูดเร่ืองหยาเสียแลว 

“ไมรักเลยหรือคะ?” 
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“อะไรนะ” วีรยุทธหูแวว เขาเลิกคิ้วถาม ทวาอีกฝายกลับสายหนาปฏิเสธวา
ไมไดพูดอะไร สีเทียนกมหนาลง แอบหยิกแขนตัวเองที่ยุงไมเขาเรื่อง พวกคุณ ๆ เขา
จะรักกันหรือเปลาก็ไมใชเร่ืองของเราสักหนอยไอเทียนเอย!  

วีรยุทธถอนหายใจ กอนจะเบนสายตาไปทางอื่น ตอนเห็นสีหนาวาที่เจาสาว
หงอยลง ‘ไมรักเลยหรือคะ?’ เขาคิดวาตัวเองไดยินไมผิด จู  ๆ หัวใจก็สั ่นคลอน 
ดอกไมในมือบางเหี่ยวเฉาไมสดใสเหมือนคนถือ จนเขาตองถามตัวเองในใจวาพูดแรงไป
หรือเปลา พอไมไดรับรีแอ็กชันนางมารรายอยางท่ีเคยไดรับ เขากลับรูสึกผิด  

แตมันก็คือความจริงน่ันแหละ เพราะเขาจะไมรักหรอกนะ ไมมีทางรักเธอหรอก 
จะไมยอมใหหนากากท่ีเธอใสเขาหากันมาทําใหเขาเปล่ียนใจได  

“ใช” 

“คะ?” สีเทียนเอียงคอ สบตากับคนพูดท่ีเดินมาน่ังเกาอ้ีฝงตรงขาม 

“พ่ีไมรักเธอเลย” สีเทียนสะอึก ไมคิดวาคุณเขาจะไดยิน และไมคิดวาอีกฝาย
จะตอบกันตรง ๆ อยางไมรักษาน้ําใจใด ๆ แกมใสตัวปลอมไมตอบรับอะไร คนหนาหวาน
คิ้วขมวด เผลอทําปากยูใสคนใจราย ไอเทียนไมนาไปคิดถึงคนใจรายอยางเขาอยูเปน
อาทิตยเลย! ไมรูจักถนอมใจคนอ่ืนเลยสักนิด! 

วีรยุทธสบตากลับไมยอมแพ เขากระตุกย้ิมมุมปากตอนท่ีไดเห็นเธอทําแววตา
อาฆาต แตมันตลกตรงท่ีมันไมไดนากลัว แตนาขําเหมือนแมวตัวเล็ก ๆ ขูฟอเสียมากกวา  
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รางสูงเหลือบมองนาิกาขอมือ เหลือเวลาใหนั่งเลนอีกสักพัก ระหวางเรา  

ไรบทสนทนา ผูหญิงที่นั่งตรงหนาเขาหันคอมองไปทางนํ้าตก แสงสีสมจากโคมไฟ  

ขางศาลาสองใบหนานวลใหนามอง เวียรวางสายตาไวที ่คนตัวเล็ก พอไมมีใคร  

พูดอะไรบาดหมางใจใสกัน บรรยากาศของเรากลับผอนคลายลง คนตาดุกมลง  

เก็บบางอยางย่ืนไปใหอีกฝาย 

สีเทียนกะพริบตาปริบ ๆ มองดอกเข็มจํานวนมากที่กองเปนภูเขาอยูบนโตะ 
เขาแอบเบปากไมใหคุณเวียรเห็น ตบหัวแลวจะมาลูบหลังกันหรือยังไง เด็กหนุมเมิน
ดอกเข็มที ่คนอายุมากกวาหาใหมให แตกมลงไปเก็บจากที่พื ้นมารอยเปนสาย  

ดวยตัวเอง  

“หึ” 

วีรยุทธหัวเราะออกเสียง เขาโดนเอาคืนสินะ แตจะใหเธอชนะไปแลวกัน  
ไมอยากจะทําใหสวนดอกไมบานตัวเองเหี่ยวเฉาตามอารมณของใครบางคนเหมือน
เม่ือครู  

…ปลอยใหมันสดใสอยางท่ีควรจะเปน 
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บทที  4 

 

โรงแรมช้ันนําอันดับหน่ึงของประเทศถูกเลือกเปนสถานท่ีจัดงานแตงงานของ
คุณเวียรและคุณหนูแกมใส ท้ังพิธีการในตอนเชาและงานเล้ียงในตอนเย็น ซ่ึงเจาของโรงแรม
ก็ไมใชใครอื่นไกล เปนครอบครัวของเจาบาวเอง ตระกูลรักษโกศลจัดการทุกอยาง 

ใหสมกับฐานะ สมกับฉายาคาสินสอดรอยลานอยางท่ีกําลังเปนขาว 

แตโชคไมเขาขางคุณนายญาดา เมื่อเธอไมสามารถพาคุณหนูแกมใสตัวจริง
กลับมารวมงานได คุณหนูแกมใสใหเหตุผลวากําลังตั้งครรภกับแฟนหนุมนักธุรกิจ 
คุณนายญาดาเปนลมตอนที่ทราบเรื่อง คุณไตรภพตองรีบพาภรรยาสงโรงพยาบาล 
กอนจะประกาศตัดหางปลอยวัดลูกสาว ไมใหกลับไปเหยียบที่บานอีกเด็ดขาด และ 

สั่งใหเธอยายไปอยูตางประเทศกับคนรักซะ จะไดไมทําความลับแตก จนกวาทุกอยาง
จะเรียบรอยดีคอยกลับมา  

นั่นหมายความวาสีเทียนตองปลอมเปนคุณหนูแกมใส แตงงานกับคุณเวียรแทน
อยางไมสามารถถอนตัวได เขาเกือบจะเปนลมตามคุณนายญาดาไปอีกคน ตอนท่ีรูวา
ตองใชชีวิตเปนภรรยาคุณเวียรไปอีกสามรอยหกสิบหาวัน เขามีสิทธิ์ปฏิเสธไมทําก็ได 
ถาไมใชเพราะคุณนายญาดาเพ่ิมเงินคาจางใหเปนเงินหาลานบาท เขาถึงสละสิทธิ์การ
ปฏิเสธไป ยอมพายแพใหกับเงินเจ็ดหลักโดยปริยาย เพื่อไมใหการหยาเร็วเปนขี้ปาก
ชาวบาน เขาเลยตองปลอมตัวเปนคุณหนูแกมใสหน่ึงปเต็ม 
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“ยิ้มเขาไวสีเทียน ยิ้มเขาไว” คุณนายญาดาเอยบอกเด็กหนุมที่อยูในชุด 

ไทยจักรีเน้ือผาไหมราคาแพงสีโรสโกลด วิกผมยาวทําใหเจาสาวกํามะลออยางสีเทียน
สวยงามไรท่ีติ กรอบหนาหวานเกินเพศชายเติมเคร่ืองสําอางแนนเพ่ือใหโดดเดนท่ีสุด
ในงาน เธออยากใหแกมใสออนหวานไดเทาสีเทียน ไมใชเหมือนกันแคภายนอก  

แตกิริยาตางกันราวฟากับเหว  

“ผมต่ืนเตนมากเลยครับคุณนาย” สีเทียนท่ีกําลังรอใหเจาบาวแหขบวนขันหมาก
มาหานั่งไมติดเกาอี้ ลุกเดินไปเดินมาดวยความประหมา คุณนายญาดาจัดใหพิธีสูขอ
เปนไปอยางเรียบงาย มีแคญาติคนสนิทที่มารวมงาน แตพอทั้งสองตระกูลรวมกัน 
แขกในงานก็เยอะมากอยูดี สมองปลาทองของสีเทียนจะระเบิดเพราะตองจดจําชื่อ
ของพวกเขาใหหมด  

“หายใจเขาลึก ๆ เธอมายืนรอหนาประตูไดแลว นอยบอกฉันวาคุณเวียร
กําลังจะผานประตูสุดทายมาแลว” คุณนายญาดาจูงมือเขาใหไปยืนประจําตําแหนง 
เสียงเฮฮาขางหลังประตูบานใหญเริ ่มดังขึ้นเรื ่อย  ๆ สีเทียนพอจับใจความไดวา 

เพื่อนของคุณหนูแกมใสกําลังหยอกลอ ตอรองใหคุณเวียรเพิ่มซองเงินอีก แถมยังให
คุณเวียรตะโกนบอกรักคุณหนูแกมใสดัง ๆ อีกดวย 

ตั้งแตการนั่งเลนดอกเข็มที่ศาลาขางบานคุณเวียรในคืนวันศุกรที่ผานมา สีเทียน
ก็ไมไดเจอหนาอีกฝายอีกเลย หนาที่การจัดงานแตงใหออกมาสมบูรณแบบตกเปนของ
ผูใหญท่ีไมอยากขายหนาใคร เขาพบวาเงินสามารถเสกสรรทุกอยางไดตามใจ หากเรามีมัน
ในกระเปามากพอ เจาบาวเจาสาวไมตองทําอะไรมากมาย แคแตงหนาทําผม รอเดินเขาพิธี 
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‘อะไรนะคะ ไมไดยินเลยคะ’ 

‘พ่ีรักแกมใส’ แกมใสตัวปลอมท่ียืนฟงอยูขางหลังประตูทําหนาแหย ชางเปน
ประโยคบอกรักท่ีไมมีความจริงใจอยูเลย น้ําเสียงติดรําคาญเสียดวยซ้ํา  

‘ดังอีกคะ’ 

‘พ่ีรักแกมใส!!’ 

‘เฮ!!!’ 

‘แหม ๆ บอกรักเสียงดังมากเลยนะคะ ยอมก็ได เจาบาวเชิญเขาไปหาเจาสาว
ไดเลยคา!’ 

สีเทียนใจเตนแรง คุณนายญาดาลูบแผนหลังบางใหใจเย็น ประตูบานใหญ
คอย ๆ ถูกเปดออกชา ๆ รางสูงที่อยูในชุดเสื้อราชปะแตนโจงกระเบนสีเดียวกับ 

ชุดเจาสาวก็เดินเขามา ทันทีท่ีไดพบหนาอีกฝาย เราชะงัก หยุดมองกันและกัน 

วีรยุทธไมมีแกใจจะแตงงาน เขาเบื่อที่ตองมาปนหนา ไมชอบอะไรที่ยุ งยาก 
กวาจะผานแตละพิธีได อากาศรอนทําใหหงุดหงิด ทวาความงดงามของรางบางตรงหนา
กลับปดเปาความขุนมัวในใจของเขาใหมลายหายไปจนหมด ดวงตาคูคมไลเชยชม
ความสมบูรณแบบเหมือนภาพวาดนางในวรรณคดีชา ๆ แกมใสสวยงามไรที่ติ เขา
เหมือนตกอยู ในภวังค หัวใจกระตุกเตนผิดจังหวะ คลายวาโดนนัยนตากลมโต 

รายมนตสะกดใหละสายตาไปไหนไมได 
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“อะแฮม! ตาเวียรจะ มารับนองไปสิลูก”  

“คะ…ครับ” วีรยุทธกระแอมตอบรับในลําคออยางหลุดมาด เขายกมือ  

เกาจมูกแกเกอ เปนฝายหลบตาแกมใสท่ีจองมองมาท่ีเขาไมตางกัน ขายาวกาวเขาไป
หาเจาสาวคนสวย ยื่นมือออกไปใหเธอจับ วีรยุทธยืดอก เกกทําเปนหนานิ่ง แตในใจ
สั่นไหว ตอใหเขาไมไดเต็มใจแตงงานแตก็ปฏิเสธไมไดวาแอบต่ืนเตน มันเปนความรูสึก
อัดแนนอยูในอกจนเขาตองกลอมประสาทตัวเองใหกลับมาเปนปกติ ไมใชเด็ก ๆ ที่จะ
มาประหมา เหมือนเพ่ิงเคยเจอสาวคร้ังแรกเสียหนอยไอเวียร!  

สีเทียนเมมปาก มือเรียวคอย ๆ วางทาบทับลงไปบนฝามือใหญ คนอายุมากกวา
ไมแสดงสีหนาอะไร รางสูงแคสอดนิ้วประสานจนมือเราแนบสนิทกัน มันอบอุนมาก
พอที่จะทําใหสีเทียนลดอาการตื่นเตนลงไดบาง แตแกมสองขางรอนผาว คุณเวียรดูดี
เหมือนรูปปน เหมือนงานศิลปะราคาแพงท่ีใคร ๆ ก็อยากจะประมูลใหไดมาครอบครอง 

คุณเวียรพารางบางเดินผานผูคนมากมายมายังหองที่จัดเตรียมไวสําหรับพิธี
สวมแหวน ผูใหญของสองครอบครัวน่ังรอพวกเราอยูตรงหลังโตะวางสินสอดทองหม้ัน
จํานวนมหาศาล สีเทียนตาพรามัวไปกับความระยิบระยับของเพชรพลอยหลายสิบกะรัต 
เฉกเชนเดียวกับคุณนายญาดา คุณไตรภพท่ีอดใจรอท่ีจะเปนเจาของพวกมันไมไหวแลว 

“ไดฤกษดีแลว ตาเวียรสวมแหวนใหแกมใสไดแลวลูก” หลังจากที่ครอบครัว
ฝายเจาสาวทําการนับสินสอดเปนท่ีเรียบรอยแลว ก็ถึงเวลาท่ีเจาบาวจะตองสวมแหวน
ใหเจาสาว วีรยุทธหยิบกลองแหวนเพชรซ่ึงเปนมรดกตกทอดของวงศตระกูลข้ึนมาถือไว 
เงยหนาสบตากับหญิงสาวท่ีข้ึนชื่อวาเปนภรรยา แมความรูสึกรักและยินดีจะไมเต็มเปยม
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ในหัวใจ เรียกไดวามันแทบนอยนิดจนสัมผัสไมได แตการท่ีเห็นพอแมและญาติพ่ีนอง
ของเขามารวมแสดงความยินดี วีรยุทธก็อยากใหงานมันผานไปดวยดี เขาสงยิ้มบาง ๆ 
ใหเธอกอนจะกุมมือซายของเธอไว บรรจงสวมแหวนที่เปนสัญลักษณวาเขาไดเริ่มตน
ชีวิตคูกับเธอแลวอยางชา ๆ  

สีเทียนรูสึกเย็นท่ีนิ้วนางขางซาย หนุมนอยหายใจแรงเพราะความรูสึกหลากหลาย
ที่ลนอก มันประหมาระคนหวาดกลัวที่สายตานับสิบยี่สิบคูจับจองมอง วากันวาคนท่ี
ทําความผิดจะรูสึกเหมือนมีชนักติดหลัง สีเทียนกลัววาจะมีใครจับไดวาเขาไมใช
คุณหนูแกมใสตัวจริง รางบางส่ันเล็กนอย 

“เธอเปนอะไรหรือเปลา” วีรยุทธมองออก คนตาดุที่วันนี้หลอกวาทุก ๆ วัน
โนมหนาเขาไปใกลแกมใสกํามะลอท่ีเบะปากคลายคนจะรองไห วีรยุทธลูบมือบางเบา ๆ 
ใหเธอสงบลง เขาคิดไปเองวาเธอคงจะต้ืนตันใจมากท่ีไดแตงงานกับเขา สวนคนท่ีถูกปลอบ 

ใจเย็นลงได สีเทียนเผลอกํามือคุณเวียรไวแนน ใหเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ 

ภาพนารักของคูบาวสาวที่เกิดขึ้นอยางเปนธรรมชาติ เรียกเสียงแซวของ 
แขกในงานไดเปนอยางดี มองจากมุมคนภายนอก เหมือนเจาบาวกําลังหอมแกมเจาสาว
อยูเลย สวยหลอเหมาะสมกันมาก ๆ 

“ขอบคุณพ่ีเขาสิแกมใส” คุณนายญาดากระซิบ สีเทียนไดสติปลอยมือคุณเวียร 
คนตัวเล็กเปลี่ยนเปนพนมมือไหวกอนจะกมลงไปกราบตรงหนาตักของคุณเวียร  
อยางท่ีคุณนายเคยสอน กอนจะสวมแหวนใหอีกฝายบาง คูแตงงานหันหนาเขาไปไหว
ผูใหญของสองตระกูลท่ีถือวาเปนครอบครัวเดียวกันแลว  
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บรรยากาศในงานยังคงตลบอบอวลไปดวยความปติยินดีตลอดจนจบพิธี 
หล่ังน้ําพระพุทธมนตและประสาทพร สีเทียนไมไดทําอะไรมากนอกจากย้ิมและพยักหนา
รับคําอวยพรจากผูใหญมากหนาหลายตาที่เขาไมรูจักสักคน และเพื่อไมใหคนจับได 
คุณนายญาดาเลยรีบพาสีเทียนไปพักเมื่อเสร็จสิ้นพิธีในชวงเชา ปลอยใหวีรยุทธ
รับหนาคนเดียว ชายหนุมเอาแตมองหาเจาสาวคนสวยของตัวเอง คอยตอบคําถามผูใหญ
แทนฝายหญิง 

เขาสูพิธีการตอนเย็น คุณนายญาดาขอใหสีเทียนอดทนอีกหนอย ผานงานเล้ียง
ตอนกลางคืนไปได เรื ่องยาก ๆ ก็จะจบลง เด็กหนุมนํ้าตาจะแตกทุก ๆ สิบวินาที  
สีเทียนรับมือกับสถานการณที่มีคนเยอะ ๆ ไมคอยเกง เขาไมชอบเขาสังคม ไมชอบ
ความหรูหรา มันทําใหเขารูสึกตัวเล็ก หายใจไมคอยออก 

“เจาบาวเจาสาวเตรียมตัวนะคะ พอสตาฟเปดประตูออกใหคุณสองคน 

เดินออกไปเลยนะคะ” 

“ครับ” วีรยุทธโคลงหัวใหออรกาไนเซอร กอนจะชําเลืองมองแกมใสท่ี
เปลี่ยนไปใสชุดเจาสาวสีขาวยาวฟูฟอง เธอกําลังทําหนาเครงเครียดไมพูดไมจา ยกมือ
ปดเกาะอกตัวเองอยางคนไมม่ันใจ สีหนาเธอไมสูดีเทาไหร อยางกับเจาสาวท่ีถูกบังคับ
ใหมาแตงงาน เธอมีอาการประหมาจนสังเกตไดตั้งแตพิธีการตอนเชาแลว 

“ขอโทษนะครับ” 

“คะคุณวีรยุทธ” ออรกาไนเซอรคนเดิมตอบรับคําชายหนุม  
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“ไมทราบวาพอจะมีผาคลุมสีขาวท่ีเขากับชุดคุณแกมใสไหมครับ”  

“สักครู นะคะ” วีรยุทธพยักหนารับ รอไมนานเขาก็ไดสิ ่งของที ่ตองการ  
รางสูงย่ืนผาผืนน้ันใหกับคนขางกายโดยไมพูดอะไร แตอีกฝายก็ยังยืนนิ่งเงียบ 

“รับไปสิ” 

“ครับ… เออ คะ?” สีเทียนที่จมอยูในโลกของตัวเองสะดุงโหยง มองผาสีขาว
สลับกับมองหนาคุณเวียรอยางไมเขาใจ 

“อยากไดเอาไปคลุม… เออ …ไวหรือเปลา” วีรยุทธเบนหนาไปทางอ่ืนตอนพูด 
ใบหูซับสีเลือด ไมมองไปยัง ‘เออ’ ท่ีวา เขาคิดวาเธอคงจะรูสึกไมสบายกับชุดท่ีใสอยู 

“ยะ…อยากได หนูอยากไดคะ” สีเทียนตาวาว แบมือขอผาคลุมกับคนตัวสูง 
วีรยุทธมุมปากกระตุก เขาวางผาลงบนมือคนท่ีแทนตัวเองวาหนูไดอยางนารัก 

“ขอบคุณนะคะ” แกมใสกํามะลอรับไปกางคลุมหนาอกของตัวเองไว ออรกาไนเซอร
ที่ยืนอยูดานขางเขามาชวยจัดแตงจนมันออกมาดูดีเขากับชุดแตงงาน สีเทียนรูสึกอุนใจ
ขึ้นมาหนอย รางบางระบายยิ้มนารักออกมา มันสดใสจนบางคนที่แอบมองอยูใจชื้ น 
ไมเสียแรงท่ีขอผาคลุมมาใหเธอ 

“!!”  
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วีรยุทธส่ันศีรษะไปมาเรียกสติท่ีหลุดลอยของตัวเอง กอดอกหันหนาเขาประตู
ดวยทาทีขึงขัง เขาเผลอใจออนใหแกมใสไปกี่ครั้งแลวก็ไมรู ทาทางเงอะงะของเธอ  

มันทําใหเขารูสึกอยากดูแลเธอตลอดเวลา  

สตาฟกําลังจะเปดประตูหองจัดเลี้ยงตามเวลาที่กําหนดไว สีเทียนหุบย้ิม 
รูสึกตื่นเตนจนควบคุมการหายใจไมได ขางในหองจัดเลี้ยงบรรจุแขกผูมีเกียรติและ
สื่อมวลชนมากมายท่ีต้ังตารอจับภาพพวกเขาเพ่ือไปทําขาว มันยากเกินไปท่ีจะใหเขา
แสดงเหมือนมืออาชีพ รางบางกาวเตาะแตะเขาไปใกลวีรยุทธผู เปนที ่พึ ่งเดียว
ในตอนน้ี มือเล็กควาชายเสื้อของเขา ออกแรงเขยาจนวีรยุทธตองหันมามอง 

“เปนอะไร”  

“กะ...กะ”  

“อะไรนะ… เราตองไปแลว” สัญญาณปลอยตัวจากสตาฟขัดกอนที่สีเทียน
จะไดพูดอะไร วีรยุทธเตรียมจะออกเดิน แตเจาสาวของเขากลับไมยอมขยับเขย้ือน 

“เธอเปนอะไร”  

“กะ…กะ…กลัว”  

ตากลมเคลือบดวยหยาดน้ําใสเงยประสานสายตากับคนตัวสูง สีเทียนขาส่ันพ่ับ ๆ 
พูดติดอางฟงไมรูเร่ืองจนวีรยุทธตองโนมความสูงลงไปใหเทากัน 
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“นะ...หนู กะ...กลัวคะ” ปากสีชมพูขยับเอ้ือนเอยชา ๆ ตอใหตาของคุณเวียร
จะดุแคไหน มันก็นามองกวาสายตาของนักขาวเยอะเลยละ เด็กหนุมรูสึกตื่นกลัวจน
ไมกลาเดินเขาไป อยากจะรองไหงอแง วิ่งหนีไปซอนที่ไหนสักที่ ไหนคุณนายบอกวา  

มีแตคนในครอบครัวไง! น่ีเซเลบไฮโซมากันต้ังเยอะ!  

“กลัวอะไร” เวียรคิ ้วขมวด ไมไดเรงเอาคําตอบ เขาหันไปบอกสตาฟให  
ปดประตูไวกอน 

“คะ…คนเยอะมาก”  

“เธอกลัวคนเยอะ ๆ แบบนี้ตั้งแตเมื่อไหร” เขากมหนาลงไปอีกเมื่อเจาสาว
ของตัวเองกมหนาจนคางชิดอก ชายเสื้อสูทของเขาถูกขยําจนยับ บนใบหนาหวาน  

มีเม็ดเหงื่อผุด แกมใสหายใจแรงจนวีรยุทธไมอาจคิดไดวาเธอจะแกลงทํา แตเขาก็  

ไมรูมากอนวาเธอกลัวคนเยอะ สายปารตี้อยางเธอเน่ียนะ คนท่ีเขาผับมากกวาเขาวัด
อยางเธอนะเหรอจะกลัวคนเยอะ 

“ฮึก...”  

“ใจเย็น ๆ” วีรยุทธปลอบคนงอแงที่กําลังจะรองไห สตาฟก็ขานเวลาเรงกัน
ไมหยุด เพ่ือไมใหกินเวลาไปมากกวาน้ี คนตาดุตัดสินใจทําในส่ิงท่ีเขาไมเคยคิดจะทํามากอน 
สองมือหนากุมใบหนาจิ้มลิ้มของแกมใสไว ใชนิ้วหัวแมมือคลึงทักทายขี้แมลงวันใต
ดวงตากลม เจาเม็ดนารักน่ีดูดีขึ้นไปอีกเม่ืออยูบนหนาของเธอ 
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“ไมตองกลัว พ่ีอยูนี่ไง” 

“ฮึก…” 

สีเทียนสงบลงราวกับถูกรายเวทมนตร เพราะคําพูดออนโยนของคนพ่ี  
เขายอมใหอีกฝายจูงมือเดินผานเขาไปในประตู ฝูงชนมากมายโปรยดอกไมตอนรับ
การมาของพวกเราสองคน เสียงปรบมือดังเกรียวกราวเคลาคลอไปกับเสียงเพลงบัลลาด
แสนโรแมนติก 

พิธีตอนเย็นยิ่งใหญสมฐานะของสองตระกูล คอนเซปตของงานคือสีฟาออน 
แขกในงานจึงสวมเส้ือผาเฉดสีเดียวกัน ทําใหภาพขางหนาของสีเทียนเหมือนทองทะเลกวาง 
แสงไฟท่ีสาดสองมาบนเวทีระยิบระยับเหมือนดวงดาวบนนภา สวางจาจนตาพรามัว 

“เรามาฟงความรูสึกของเจาบาวและเจาสาวกันดีกวานะครับ”  

หลังจากที่คุณพิธีกรไดกลาวเกริ่นเปดงานพอเปนพิธี เขาก็ยื่นไมโครโฟนมา
ทางเราสองคน สีเทียนเบียดตัวเขากับรางกายแข็งแรง กอดแขนวีรยุทธแนน
เหมือนกับโคอาลาเกาะตนไม เขากูรองในใจวาไมเอา ไมพูดเด็ดขาด! คุณเวียรท่ีอยูใกล
กับคุณพิธีกรมากกวารับไมโครโฟนมาพูดกอน 

“ผมขอขอบคุณครอบครัวของผม และขอขอบคุณครอบครัวของนองแกมใส
ที ่เลี ้ยงดูนองมาอยางดี ขอบคุณผู มีสวนรวมที ่ทําใหงานนี ้สําเร็จลุลวงไปดวยดี  

และขอบคุณแขกผูมีเกียรติทุกทานท่ีมารวมแสดงความยินดีกับเราสองคนมาก ๆ ครับ” 
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วีรยุทธกลาวจากใจ ไมไดประดิษฐคําพูดใหสวยหรู กอนจะย่ืนไมโครโฟนใหคนตัวเล็ก
ที่ตัวสั่นเปนลูกนกตกนํ้า นอกจากเธอจะไมรับไมคไปแลว ยังเอาแตพึมพําในลําคอวา
ไมเอา ๆ 

“นะ…หนูพูดไมเปน” 

“ก็พูดความรูสึกของตัวเองไง” วีรยุทธกระซิบตอบกลับไป แตสีหนาของแกมใส
ก็ไมดีข้ึนเลย เธอเตรียมจะเบะปากรองไหอีกรอบ จนเขาตองรีบเอาตัวมาบังเธอไว 

“เธอเปนอะไรกันแนแกมใส” ทุกอยางมันนาสงสัยเกินกวาท่ีเขาจะปลอยผาน
ไปได แกมใสตองกําลังปกปดอะไรบางอยางอยูแน ๆ 

“คะ…คือ”  

“วายังไง” ทาทางของเจาบาวเจาสาวบนเวทีสรางความงุนงงใหกับผูคนดานลาง
เปนอยางมาก เสียงซุบซิบดังไปคนละทิศทาง สีเทียนที่ถูกกดดันจากหลาย ๆ ทาง
ปลอยนํ ้าตาเม็ดโตใหไหลรินออกมา วีรยุทธชะงักนิ ่ง จนพิธีกรตองใชไหวพริบ  

แกสถานการณแปลก ๆ ของคูบาวสาว 

“ผมเชื่อวาเจาบาวเจาสาวคงมีความรูสึกดีที่อัดแนนในใจจนไมสามารถ
บรรยายออกมาเปนคําพูดไดแน ๆ เลยครับ เรามาแสดงออกภายนอกกันดีกวาครับ 
ขอเชิญเจาบาวหอมแกมเจาสาวหนอยครับ!”  

“เฮ!!!”  
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“หอมเลย หอมเลย”  

สีเทียนกลั้นสะอื้น ยกมือปาดหยาดนํ้าใสลวก ๆ หลุบตาตํ่าไมมองคนตาดุ 

ที่มองมาอยางจับผิด แขกในงานสงเสียงเชียรไมหยุด  

“หอมเลย หอมเลย”  

วีรยุทธนิ่งเงียบ เสียงทุกอยางรอบตัวไมเขาหู เขาเชยคางมนใหเงยหนามา
ประสานสายตา ท้ังท่ีเธอก็คือแกมใส ผูหญิงท่ีเขาไมชอบหนา แตทําไมเขากลับไมรูสึก
คุนเคยกับแกมใสท่ียืนอยูตรงหนาเขาเลยสักนิด กานน้ิวยาวปาดน้ําตาออกจากแกมนุม 
คนนองขืนตัวเล็กนอย แตก็ขยับไปไหนไมไดเพราะถูกเขากอดเอวไว 

“ขอโทษนะ”  

เสียงทุมตํ่าพูดกอนที่จะจรดริมฝปากลงไปบนหลังนิ้วหัวแมมือของตัวเอง  

ที่ประคองแกมนุมของอีกคนไว ยังไงเขาก็อยากใหเกียรติเธอ และแสดงความซื่อ สัตย
ตอหัวใจตัวเองวาไมไดคิดอะไรเกินเลยกับอีกฝาย ที่ทําไปเพราะตองการใหพิธีดําเนิน
ไปไดดวยดี  

จุบ! 

สีเทียนปดเปลือกตาลง หัวใจดวงนอยเตนไมเปนส่ํา ฝามือหนาท่ีก้ันกลางระหวาง
แกมเขากับปากคุณเวียรไมไดเพิ่มใหชองวางระยะหางของเราไกลกัน สีเทียนรูสึกเหมือน
กําลังโดนหอมแกมอยูจริง ๆ หนาของเขาแดงเถือก อุณหภูมิรางกายสูงเหมือนจะเปนไข 



 

กยก. 

66 

จุบ! 

ปากสีเขมเปล่ียนตําแหนงไปท่ีแกมอีกขาง ความอบอุนของคุณเวียร กล่ินหอมเขม
จากซอกคอของรางสูงมันกําลังโอบลอมเขาไวจนลืมทุกสิ่งรอบตัว คลายวามีเพียงแค
เราสองคน ไมมีผูคนท่ียืนมองอยูขางลางเวที 

เสียงหัวใจของเราสองคนดังประสานกัน สีเทียนตัดสินใจลืมตา เขาสงสัยวา
ทําไมคุณเวียรถึงไมผละออกไปสักที อีกฝายจรดริมฝปากลงมาซํ้า  ๆ ไมยอมถอยหาง 
ถาไมมีฝามือของวีรยุทธกั้นกลาง แกมของเด็กหนุมอาจชํ้าไปแลว 

กวาจะถอยออกไป ก็ตองใหพิธีกรเอยแซววาไวรอหวานกันตอตอนเขาหอ  

คูบาวสาวถูกเชิญลงไปพักผอน นักรองชื่อดังที่จางมา แสดงดนตรีสดใหแขกในงาน  

ไดสนุกสนาน เวียรเดินไปคุยกับเพ่ือน แกมใสกํามะลอยืนประกบคุณนายญาดาไมหาง 
คอยเอยขอบคุณบรรดาญาติ ๆ ทีเ่ดินเขามาทักทาย ผานไปหลายชั่วโมง ปารตี้ก็จบลง 

เจาบาวเจาสาวถูกสงตัวเขาหอ โดยมีผูใหญสองบานมาอวยพรใหลูก ๆ 

“ขอใหรักกันนาน  ๆนะลูก ใหอยูกันย่ังยืนจนถือไมเทายอดทอง กระบองยอดเพชร
เลยนะ” 

“มีความสุขกันมาก ๆ นะจะ” คุณมณียิ้มหวาน แอบนํ้าตาซึมที่เห็นลูกชาย
เปนฝงเปนฝา ตอไปคงตองใหลูกไปใชชีวิตครอบครัวของตัวเอง เธอหันไปกอดแกมใส
คนสวย กระซิบบอกใหรักกันไปนาน ๆ จนถึงเวลาอันสมควร คุณไตรภพชวนทุกคน
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ออกไปพักผอนเพื่อใหสามีภรรยาไดใชเวลาสวนตัวรวมกัน ขณะที่ทุกคนกําลังจะเดิน
ออกจากหองหอไป แกมใสตัวปลอมก็รีบความือคุณนายญาดาเอาไว พอกับแมของวีร
ยุทธยิ้มเอ็นดูเพราะคิดวาลูกสะใภคงงอแงไมอยากหางจากครอบครัว พวกเขาคงตอง
บอกตาเวียรใหออนโยนกับหนูแกมใสใหมาก ๆ 

แตความจริงก็คือ… 

“ผมจะไดออกไปตอนไหนครับคุณนาย” สีเทียนกัดฟนพูดเสียงเบาใหไดยิน
แคสองคน 

“คุณเวียรหลับเม่ือไหรก็สงขอความมาบอกฉัน” เขาพยักหนารับ คุณนายญาดา
สวมกอดเด็กหนุม แสรงอวยพรอีกสองสามประโยคกอนจะเดินจากไปพรอมกับคนอ่ืน ๆ  

บรรยากาศในหองหอไมมีบทสนทนา มีเพียงแคเสียงเคร่ืองปรับอากาศท่ีทําให
ภายในหองไมเงียบจนเกินไป คูบาวสาวเกอเขิน ยืนกันคนละมุมหอง ไรความหวาน
ของคูขาวใหมปลามัน มีเพียงความเหน่ือยลาท่ีสะสมตลอดวัน สีเทียนกําชายกระโปรง
ชุดเจาสาวยืนหันหนาเขากําแพง เขาอยากอาบนํ้า เปลี่ยนไปใสชุดสบาย ๆ มาก ๆ 
แตกลัวความจะแตกเสียกอนถาใบหนาไรเครื่องสําอาง คุณเวียรคอยจับผิดกันตั้งแต
ลงจากเวทีแลว  

“เธอไปอาบน้ํากอนสิ” รางสูงพูดข้ึนทามกลางความเงียบ เขาเดินไปท้ิงตัวลง
บนเตียงนอนขนาดคิงไซซที่โรยกลีบดอกกุหลาบเปนรูปหัวใจ น้ําหนักตัวของเขาทําให
เตียงยวบลง กลีบดอกไมกระดอนรวงหลนไปตามขางเตียง เขาถอดสูทสีดําออก  
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ปลดกระดุมเส้ือเช้ิตสามเม็ดบนระบายความอึดอัด เผยใหเห็นกลามหนาอกวับแวม 

“พะ…พี่อาบกอนเลยคะ” สีเทียนพูดโดยไมหันไปมองหนาอีกฝาย เขาจะอยู
ในสภาพน้ีแหละ พอคุณเวียรนอนหลับ เขาจะออกไปทันที 

“เธอน่ันแหละไปอาบกอน” วีรยุทธหร่ีตาลงเม่ือเห็นอีกคนสายหัวปฏิเสธรัว ๆ 
สงสัยวาแกมใสไมเหนื่อยไมรอนหรือไง เขาสังเกตเห็นแขนเธอมีผื่นสีแดง ชุดของเธอ
นาจะทําใหระคายเคือง  

“ยัง… ยังไมอยากอาบคะ” คนฟงยักไหล ในเม่ือเธอวาอยางน้ันเขาก็ไมบังคับ 
คนตาดุลุกข้ึนยืนเต็มความสูง หยิบเคร่ืองใชท่ีถูกจัดเตรียมไวแลวเดินเขาหองน้ําไป 

“เฮอ” สีเทียนถอนหายใจยาว ๆ ทรุดตัวน่ังลงบนโซฟา คลายสีหนาท่ีเก็บซอนไว 
รีบยกขอเทาบวมเปงของตัวเองข้ึนมาดู รางบางหนาเบตอนท่ีเอาน้ิวแตะลงไป เจ็บจ๊ีด
จนน้ําตาคลอ การใสสนสูงไมสนุกเลยสักนิด ขาเรียวยืดเหยียดไปตามความยาวของโซฟา 
เอนหลังซบพนักพิงนุม ๆ นี่คงเปนการนั่งพักครั้งแรกในรอบวันของเขา ชางเปนวันท่ี
หนักหนวงจริง ๆ ไมเอาอีกแลว การตองยืนอยูทามกลางคนเยอะ ๆ จะเปนลมตาย 

เสียงน้ําตกกระทบพ้ืนกับอุณหภูมิเย็นฉ่ํากําลังคอย ๆ กลอมบางคนท่ีเหน่ือย
มาท้ังวันเขาสูหวงนิทรา เปนจังหวะเดียวกันกับท่ีประตูหองน้ําถูกเปดออกพอดี 

วีรยุทธที่อยูในชุดนอนขมวดคิ้ว มองคนตัวจิ๋วที่ขดตัวเปนกอนเบียดโซฟา  
ไมยอมไปอาบน้ําแตดันมาหลับไปท้ังท่ีใสชุดเจาสาวหนักเปนกิโลอยูนะนะ 
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“แกมใส” เขานั่งยอง ๆ ปลุกผูหญิงที่ไดชื่อวาเปนภรรยาทางนิตินัย ตาดุ ๆ 
ออนลงเม่ือคนอายุนอยกวาไมยอมต่ืน เธอหลับสนิท ทําปากเค้ียวลมจนเกิดเสียงแจบ ๆ 

แกมใสเปนคนนารักแบบนี้ตั้งแตเมื่อไหรนะ หรือเพราะเมื่อกอนเขาเอาแต
ตอตานเธอมาตลอด เลยมองขามความนารักของเธอไป แตนิสัยตอนนั้นของเธอมนัก็
นาตอตานอยูหรอกนะ ไมใชอยางที่เขาชอบเลยสักนิด ไมใชเลย ทวาตลอดวันท่ี  

อยูดวยกัน เขากลับพบนิสัยนารัก ๆ หลายอยางของแกมใสจนนับไมถวน เชนการท่ี
เธอพูดเพราะและปฏิบัติตอคนรอบขางอยางใหเกียรติ เธอยกมือไหวกระทั่งคุณปา
ที่มาเสิรฟนํ้า หรือการที่เธอหันไปเห็นกระถางตนไมที่ลมอยูแลวจับมันกลับไปต้ัง
เหมือนเดิม และอีกมากมายที่เขารูสึกวาเธอแสดงออกมาจากขางในไมไดแสแสรง…  
หรือเธอจะเปลี่ยนไปแลวจริง ๆ 

“แกมใส” เขาสงเสียงเรียกภรรยา อยากปลุกใหเธอไปนอนดี ๆ วีรยุทธ
วางมือลงบนลาดไหลเล็ก ออกแรงเขยาเบา ๆ ทวารางบางกลับสะดุงโหยง 

“เฮือก!”  

“โอย!”  

“ขอโทษครับ!! อะ... ขอโทษคะ!” สีเทียนที่ตกใจเพราะลืมตามาแลวเห็น
ใบหนาของคุณเวียรอยูหางไมถึงคืบ สะดุงเอาหัวโขกหนาผากคุณเขาไปเต็มแรง  

คนตัวเล็กรีบจับหนาคุณเวียรมาดูใกล ๆ กานนิ้วเรียวลูบวนตรงสวนที่นูนแดง เผลอ
เปาลมหายใจอุน ๆ ลงไปหวังใหคุณเขาไมเจ็บมาก 
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“ขอโทษนะคะ ตองทายา…”  

“ไมเปนไร…” ชายหนุมความือบางใหอีกฝายใจเย็น ๆ สีเทียนชะงัก เพิ่งรูวา
ตัวเองกําลังทําอะไรอยู รางบางทับสนเทาอยูบนโซฟา โนมตัวเขาไปใกลกับคุณเวียรท่ี
ตองเงยหนามองกันเพราะน่ังอยูตํ่ากวา สายตาท่ีคุณเวียรใชมองกันมันทําใหเขาใจเตน
ไมเปนจังหวะ เรือนผมเปยกนํ้าที่ลูไปตามขมับขาวทําใหคุณเวียรดูหนาเด็กลงไปอีก
สิบป จนอยากอุทานออกมาวา ‘เจาคือมาหลอกะดอกะเด้ียแทนอผูบาว’  

“พี่สิตองขอโทษเธอที่ทําใหตกใจ” วีรยุทธพูดเสียงแหบพรา ขยับเขาไปใกล 
ใชสายตาสํารวจไปทั่วใบหนานวล มองหาสิ่งที่หลบซอนอยูขางในนัยนตาหวาน จมูก
ของเราสัมผัสกัน สองมือหนาประคองกรอบหนาอีกคนไมใหหันหนีไปไหน แกมใส
หนาเหวอ เธอตัวส่ันเล็กนอยเหมือนตอนอยูบนเวที มันนารัก นารังแก ปากสีสวยของเธอ
เผยอออก ตอนเขาบีบแกมนุม  

“ก็ทําตัวนารักเปนน่ี” 

จุบ! 

สีเทียนเบิกตากวาง ตัวรอนเฉียบพลันเหมือนจะเปนไข คุณเวียรยื่นหนาเขามา
กดจูบแผวเบาลงไปบนน้ิวหัวแมมือของตัวเอง ทวามันไมไดวางทับอยูท่ีขางแกมของเขา
เหมือนในงานเลี้ยง แตเปนท่ีริมฝปากของเขาแทน… 

“เธอนาจะทํามาต้ังนานแลวนะ” 
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บทที  5 

 

“แกจะกลับมาทําไม!” 

“แหม เอาชื่อแกมไปใชหาเงินไดเปนกอบเปนกํา แมก็ตองแบงมันใหแกมบาง
ไมใชเหรอคะ” 

“แกมใส!!” เสียงทะเลาะกันระหวางคุณนายญาดากับคุณหนูแกมใสดังล่ัน  

ไปท่ัวบาน เหลาสาวใชท่ียืนอยูใกล ๆ รีบพากันหลบหนีไปคนละทิศละทาง คนงานในบาน
ที่รู ความลับเรื่องของสีเทียนงงเปนไกตาแตก วาจู  ๆ คุณหนูแกมใสตัวจริงโผลมา 

ไดยังไง 

“แมอยาทําเปนโมโหกลบเกล่ือนเลยคะ รีบ ๆ เอาเงินมาใหแกมเถอะ” คนพูด
นั่งไขวหาง เลนโทรศัพทไมสนใจมารดาที่กําลังโกรธจนเลือดขึ้นหนา แกมใสไมได  
ยายไปอยูตางประเทศกับคนรักตามท่ีพอกับแมส่ัง เพราะแฟนหนุมนักธุรกิจยังสะสาง
งานที่นี่ไมเสร็จ อีกอยางเธอไมคิดวามันเปนสิ่งที่ตองทํา เธอไมกลัวดวยวาจะมีใคร  

จับไดไหม เพราะคนที่ตองเปนคนเก็บความลับใหได คือคนสวนที่แมของเธอจางให
ปลอมตัวเปนเธอตางหาก 

“เด๋ียวฉันโอนให แกรีบกลับไปเถอะ วันน้ีตาเวียรจะมารับสีเทียนไปอยูดวย” 
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“คนสวนน่ันนะเหรอคะ จะวาไปก็หนาคลายแกมมากเลยนะคะ แตไมมีสงาราศี
ความเปนผูดีเลยคะ แกมเห็นในขาว ท่ึมเปนบา! ชื่อเสียงของแกมเสียหมด แมน่ีตาต่ําจัง 
ออ! ครอบครัวผูชายตายดานอยางคุณเวียรก็โงโงนะคะ โดนตมจนเปอยเลย” 

“แกมใส! แกพูดแบบน้ีไดยังไง” คุณนายญาดาฉุนจัด แตลูกสาวกลับหัวเราะ 
เห็นทุกอยางเปนเร่ืองตลก 

“ก็จริงนี่คะ โชคดีนะเนี่ยที่แกมไมแตงงานดวยอะ ลูกคงออกมาโงเหมือนพอ
แน ๆ”  

“แกมใส!” คุณนายญาดาตวาดเสียงสั่นเครือ เหลืออดเหลือทนกับแกมใส 
นอกจากเธอจะไมสํานึกวาทําใหใครเขาเดือดรอนบาง ยังมีหนามาตอวาคนอ่ืนอีก  

“แกก็ไปขอเงินผัวของแกสินางลูกไมรักดี! ไมตองกลับมาเหยียบที่นี่อีก! ”  
คนเปนแมตบโตะ ลุกขึ้นชี้หนาลูกสาวอยางหมดความอดทน อีกฝายยักไหลทําเปน  

ไมรูรอนรูหนาว 

“คุณพิชานเขาเลี้ยงแกมไดอยูแลวคะ แตยังไงแกมก็มีสิทธิ์ที่จะไดคาสินสอด 
ถาแมจะโอนก็ตองโอนตอนน้ีเลยคะ แกมถึงจะยอมไป” หญิงสาวยืนยันคําเดิม พอกับแม
ของเธอไดคาสินสอดกวารอยลาน ไหนจะเครื่องทองเครื่องเพชรที่ตระกูลรักษโกศล
หามาประเคนใหอีก ยังไงเธอก็ตองไดสวนแบงดวย 

“แกมัน…” คุณนายญาดาไมอยากจะเชื่อวาแคไมก่ีสัปดาหท่ีไมไดเจอหนากัน 
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แกมใสกลายเปนนางมารราย เปลี่ยนในทางที่แยจนกูไมกลับเสียแลว… คุณนายญาดา
เหลือบมองนาิกาขางฝาผนังก็เสียวสันหลัง ใกลจะไดเวลาท่ีวีรยุทธจะมารับสีเทียนแลว 

หลังจบงานแตงงาน ครอบครัวฝายชายเตรียมพรอมใหฝายหญิงยายไปอยู
ดวยกันเพื่อกระชับความสัมพันธในฐานะสามีภรรยา วีรยุทธขับรถคันโปรดมารับแกม
ใสตามเวลานัด ชายหนุมผิวปากอยางอารมณดี แมวาการจราจรจะติดขัดและสภาพ
อากาศจะรอนอบอาวไมคอยเปนใจ แตใบหนาหลอเหลากลับมีรอยยิ้มประดับที่มุม
ปากไวตลอดเวลา เขาหมุนพวงมาลัยรถยนตไปตามเสนทางที่คุนเคย จุดมุงหมายคือ
บานของภรรยาที่หายไปจากหองหอตอนไหนไมรู เพราะเขาเผลอหลับระหวางที่รอ
เธออาบน้ํา มีเพียงแคโพสตอิตที่มีขอความประมาณวาอีกฝายกลับบานแลว ท้ิงไวใหดู
เทาน้ัน ซ่ึงเขายังเก็บกระดาษของเธอไวในกระเปาสตางค  

ภาพคนหนาสวยที่แกมสองขางแดงเถือกตอนเขาโนมตัวเขาไปจูบชัดเจน 

ในความทรงจํา เขาขับรถเร็วมากข้ึนเพ่ืออยากจะไปถึงท่ีหมายเร็ว ๆ อยากเจอเธอเร็ว ๆ  
ไมอยากรออีกตอไปแลว …นี่หรือเปลาท่ีเรียกวาความคิดถึง 

วีรยุทธดับเคร่ืองยนตเม่ือมาถึงบานของภรรยา ขายาวกาวเดินไปดวยหัวใจท่ี
พองโต ถาทุกอยางจะเปนไปในทางของมัน เขาก็จะปลอยใหมันเปนไป อายุเขาเลข
สามแลว ไมเสียเวลาถือทิฐิใหเหน่ือยหรอก ถาแกมใสเปลี่ยนไปแลวจริง ๆ เขาก็อยาก
ใหโอกาสเธอ และใหโอกาสตัวเขาเองคอย ๆ ศึกษากันไป ลองเปนคูแตงงานที่รักกัน
จริง ๆ แตทุกอยางก็ไมไดสวยงามเหมือนท่ีเขาคิด…  

“แกมจะเอา! ยังไงแมก็ตองเอาเงินใหแกม!” 



 

กยก. 

74 

“สามสิบลานแกจะเอาไปทําไม!!” 

“โอยแม! ก็ไปใชสิคะ เอาไปช็อปปง แกมมีอะไรท่ีอยากไดอีกเยอะแยะ” 

“นี่แกไมรูเลยเหรอวาสถานการณของบริษัทเรามันเปนยังไง!” 

“ไมรู! นั่นมันเรื่องของพอกับแม ไมใชเรื่องของแกมสักหนอย พอแมมีหนาท่ี
ทํางานหาเงินเลี้ยงลูกอยางแกม ก็ทํากันไปสิคะ! รีบ ๆ โอนเงินมาเถอะคะ เดี๋ยว
ลูกเขยท่ีเปนด่ังตัวเงินตัวทองของแมมากอน แกมไมรูดวยนะ” 

 

กึก! 

 

วีรยุทธไดยินถอยคํารายกาจชัดเจนเต็มสองหู เขาเผลอกํามือเขาหากันแนน 
ตัวเงินตัวทองเหรอ? เหอะ! นี่สิแกมใสที่เขาเคยรูจัก ผูหญิงที่ทําใหเขาเกลียดจน 

เขากระดูกดํา! เธอไมไดเปลี่ยนไปเลยสักนิด 

รางสูงแสยะยิ้ม ดวงตาคมวาวโรจนดวยความโกรธ แกมใสแคแกลงทําเปน
ออนหวานตอหนาเขา เลนละครตบตากันจนเขาเชื ่อสนิทใจ เขาปลอยใหเธอใช
หนากากคนใสซ่ือหลอกจนกลายเปนคนโง 

“แกหยุดพูดเด๋ี-... ตาเวียร!!!” คุณนายญาดากําลังจะปรามคนเปนลูกสาว  
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แตก็ไมทันเสียแลว เธอตาเหลือก มองแขกท่ียืนหนาประตูเหมือนเห็นผี กลัวเหลือเกิน
วาเขาจะไดยินในสิ่งท่ีแกมใสพูด 

“สวัสดีครับ” เวียรยกมือไหวแมยายที ่กําลังทําหนาตกใจจนตาจะถลน
ออกมาจากเบา เขาเลือกจะเก็บความโกรธไวในใจ แสดงออกดวยทาทีสุขุม  

“วะ…เวียรมาต้ังแตเม่ือไหรลูก” เขาไมไดตอบคําถามอีกฝาย วีรยุทธแคยืนน่ิง
และมองตรงไปที่ใครบางคนที่ไมแมแตจะหันหลังมาทักทายกัน แกมใสคงจะปนหนา
ไมถูกท่ีถูกเขาจับได  

“ยังไงแมก็อยาลืมจัดการใหแกมดวยนะคะ” แกมใสตัวจริงพูดทิ้งไวกอนจะ
ลุกเดินออกไปทางหลังบาน ไมคิดจะหันไปทักทายผูชายตายดานอยางวีรยุทธท่ีไมเคย
จะไยดีกันใหเสียเวลา กลับไปนอนกอดคนรักของเธอดีกวา 

“อะ…เออ แกมใส ไมคอยสบาย…” 

“ผมรบกวนคุณปาร ีบทําเวลาใหผมหนอยนะครับ พอดีมีประชุมต อ” 
คุณนายญาดาพยายามจะพูดแกตาง แตวีรยุทธก็พูดขัด เขาไมฟงคําแกตัวที่ฟงไมข้ึน
ของใคร 

“อะ...เออ จะ... ไดจะ เวียรนั ่งรอกอนนะลูก” คุณนายญาดาละลาละลัง 

วิ่งข้ึนบันไดไปยังหองท่ีสีเทียนกําลังน่ังแตงตัวอยู แมอยากจะลากตัวแกมใสมาส่ังสอน
แคไหนก็ตองปลอยเธอไปกอน ไมมีเวลาแลว หญิงสาวเปดประตูเขาไป นอยกับแปว
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กําลังชวยสีเทียนแตงตัวอยูหนากระจก  

“สีเทียน”  

“ครับคุณนาย” คุณนายญาดาอดรูสึกสงสารไมไดเมื่อเห็นเด็กหนุมเบหนา
ตอนใสวิกผมปลอม 

“คุณเวียรมาแลว”  

“อะ... ครับ” สีเทียนใจหวิว ๆ แกมสองขางรอนผาว เพราะสิ่งที่คุณเวียรทํา
ในเมื่อคืนแท ๆ เลย จู ๆ ก็โนมหนาเขามา ถาไมมีนิ ้วหัวแมมือของอีกฝายกั้นอยู  
ปากของเราก็จะโดนกันอยูแลว นั่นมันเรียกวาจูบไมใชหรือไง เขาวาวุนใจตลอดคืน 

จนนอนไมหลับ ตื่นเชามาก็ตองเตรียมตัวยายไปอยูกับคุณเวียร เขาซอมแตงหนา  

ใสวิกผมจนคลองมือ คุณนายญาดาโอนเงินใหบัญชีพอแมของสีเทียนหาลานบาท
ตามท่ีตกลงกันไว ท่ีเหลือก็แคตองใชชีวิตเปนคุณหนูแกมใสใหครบปโดยไมใหถูกจับได 
พอหยากันแลวเขาก็จะเปนอิสระ  

“สีเทียน”  

“ครับคุณนาย”  

“ฉันขอบคุณเธอมากจริง ๆ นะสีเทียน” คุณนายญาดาเดินเขาไปสวมกอด 

สีเทียนแนน ๆ ยิ่งเห็นสิ่งที่ลูกสาวของตัวเองทําไว เธอยิ่งรูสึกขอบคุณสีเทียนมาก ๆ 
ถาไมไดเด็กหนุมชวยไว ครอบครัวของเธอคงแย 
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“ไปอยูท่ีน่ันก็อดทนนะ ฉันรูวามันลําบากท่ีจะตองมาใสวิกผม ใสชุดกระโปรง 
ตองปลอมเปนผูหญิงตลอดเวลา ถาเธอตองการอะไรโทรหาฉันไดเลยนะ”  

“ครับคุณนาย” รางบางกอดตอบ เขารูวาคุณนายมีแผนสํารองคอยชวยกันเสมอ 
ถาไมมีอะไรผิดพลาดตามที่เราเคยคุยกันไว ทุกอยางก็จะสําเร็จ หญิงสาวชวยเขาถือ
ขาวของลงไปขางลาง คุณเวียรนั่งรออยูที่โซฟา พ่ี ๆ สาวใชมาชวยเอากระเปาเสื้อผา
ไปเก็บบนรถให  

“แมฝากนองดวยนะเวียร” คุณนายญาดาพูดเสียงออนกับวีรยุทธ ชายหนุม
แผรังสีอํามหิต มันทําใหเธอม่ันใจวาตาเวียรไดยินท่ีแกมใสพูดแน ๆ เขาคงคิดไปไกลแลว 
ทวาคนที่ตองมารับแรงกดดันกลับเปนคนที่ไมรูเรื่องอะไรเลยอยางสีเทียน เด็กหนุม
กลับมารูสึกกลัวรางสูงอีกครั้ง จากที่คิดวาคุณเขาออนลงมากแลว แตไมรู ทําไม
บรรยากาศรอบตัวของคุณเวียรถึงดูขมุกขมัวจนไมนาเขาใกล อีกฝายไมพูดไมจาสักคํา 
เอาแตหนาน่ิวค้ิวขมวด ไมหันมามองหนากันสักนิด 

 

ปง! 

 

“เฮือก!” แกมใสกํามะลอสะดุงโหยงเพราะแรงสะเทือนจากประตูรถท่ีถูกปด
โดยฝมือคุณเวียร สีเทียนกอดกระเปาสะพายท่ีวางอยูบนตักแนน 
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“คาดเข็มขัด” คนท่ีน่ังประจําตําแหนงคนขับส่ังเสียงแข็งกราว  

“คะ...คือ”  

“คาดเข็มขัด! พูดไมไดยินเหรอ!”  

“คะ… คะ” สีเทียนลนลานพยายามดึงสายเข็มขัดมารัดตามคําส่ังของคุณเวียร 
แตดึงเทาไหรก็ดึงไมออก เหมือนมันติดอะไรสักอยาง 

“ทะ…ทําไมไดคะ” คนหนาหวานหันไปบอกเสียงส่ัน อยากไดความชวยเหลือ 
แตกลับโดนอีกคนตวาดใสเสียงดัง  

วีรยุทธกระแทกมือลงพวงมาลัย “เลิกเลนละครตบตาพี่สักที! มันไมไดผล
หรอกนะ!”  

“…”  

“พี่คิดวาเธอจะเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองได! แตสุดทายก็เปนแคการแสแสรง
แกลงทํา! ความเลวรายของเธอมันคงฝงลึกจนเปนสันดานของเธอไปแลว! แกไขอะไร
ไมได!” 

“…” 

“รูไวเลยนะวายังไงพ่ีก็ไมมีทางรักเธอ! พ่ีอยากจะหยากับเธอตอนน้ีเลยดวยซ้ํา! 
แคตองมาอยูใกลกับคนแบบเธอพ่ีก็อยากจะอวกแลว!” วีรยุทธระเบิดอารมณใสอีกคน 
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อาจเพราะเขาเกือบจะเผลอใจ พายตอหนากากที่เธอสวมเขาหากัน เขาถึงไดรู สึก
โกรธมาก แตตอไปมันจะไมมีอีกแลว เขาจะเกลียดเธอใหมากท่ีสุด 

“…” คนที่ถูกวารายอยางไมทราบสาเหตุตัวแข็งทื่อ ไมกลาแมแตจะหายใจ  
สีเทียนลอบกลืนนํ้าลายลงคอ กะพริบตาถ่ี ๆ รูสึกรอนที่กระบอกตา คุณเวียรนากลัว 
วิธีการพูดของเขา ดวงตาของเขา ทาทางท่ีแสดงออกอยางโจงแจงวารังเกียจกันนักหนา
มันนากลัวมาก 

“คาดเข็มขัดซะ กอนที่พี่จะใหเธอไปเอง” สีเทียนใชความพยายามอีกคร้ัง 

ในการดึงสายเข็มขัดนิรภัยใหยืดออกมา จนสามารถทํามันได คุณเวียรจึงขับรถออกไป 
ตลอดการเดินทางไรเสียงพูดคุย สีเทียนน่ังตัวลีบ สีหนาเซ่ืองซึม ไดแตพูดปลอบตัวเอง
อยูในใจ เขาพอจะรับรูไดวาคุณเวียรไมไดชอบพอกับคุณหนูแกมใส แตคุณเขาก็ 

ไมเคยแสดงออกวาเกลียดกันชัดเจนขนาดนี้มากอน ทั้งที่วันแตงงานคุณเวียรยัง
ออนโยนตอกันมาก ๆ อยูเลย ทําไมถึงเปล่ียนไป… 

รถสปอรตเคลื่อนตัวไปตามเสนทางที่เขาไมคุนเคย สองขางทางเต็มไปดวย
ตึกสูงเสียดฟา สีเทียนยังคงหงอยเหงาไมหาย ไมสนใจสิ่งรอบขาง นั่งมองหนาตัก
ตัวเอง ความอึดอัดเกาะกินนานนับชั่วโมง กอนที่คุณเวียรจะขับรถมาถึงที่หมาย  
เขาไมจอดรถที่โรงจอดรถทั่วไป แตขับเขาไปในลิฟตสวนตัว ใหมันพาเราขึ้นไปยัง
เพนตเฮาสของอีกฝาย รางสูงลงจากรถไปกอนทันทีท่ีดับเคร่ืองยนต โดยไมเหลียวมอง
คนที่นั่งมาดวยสักนิด สีเทียนตองแบกกระเปาเสื้อผาไปเอง แตมันก็ไมใชเรื่องใหญ 
ยังไงเขาก็เปนผูชาย 
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“นั่นหองของเธอ นี่หองของพี่ อยากาวเขามาลํ้าเสน พี่เตือนแลวนะ” เวียร
ปรายตาคมมอง กอนจะเดินหายไป ปลอยใหสีเทียนยืนเควงอยู กลางหองกวาง 
คุณนายญาดาเคยอธิบายใหเขาฟงวาเพนตเฮาสของคุณเวียรท่ีเขาตองมาอยูคลายกับ
การยกบานใหญ ๆ มาไวบนตึกสูง เหมือนคอนโดฯ แตกวางขวางกวามาก มีทุกส่ิง 

ทุกอยางครบครัน หองนอน หองครัว หองนั่งเลน หองออกกําลังกาย สวนหญา และ
สระนํ้า สามารถมองเห็นวิวแมนํ้าเจาพระยาไดดวย คงไมตองพูดเรื่องราคาก็พอจะ 

เดาไดวามันมหาศาลแคไหน สีเทียนถอนหายใจเบา ๆ กอนจะลากกระเปาเขาหองนอน
ของตัวเองไป ไมกลากาวไปเหยียบเขตหวงหามท่ีอีกฝายบอกไว 

“โห” เขาอุทานเสียงหลง ขนาดหองนอนใหญกวาบานของเขาเสียอีก รางบาง
เดินไปทิ้งตัวนอนแผหลาบนเตียงนุม ๆ อยางหมดแรง เสียงตวาดของคุณเวียรยังดัง
วนอยูขางในหู ทําไมตองดุกันดวย ไมชอบเลย จู ๆ ก็โมโหรายใส เปล่ียนไปเปนคนละคน 
ดาอะไรมาก็ไมเห็นจะรูเรื่อง แกมใสตัวปลอมหนาบูด กอนจะบอกตัวเองใหชางมัน  
นี่อาจจะเปนขอดีก็ได ตางคนตางอยูใหรูแลวรูรอดไปเลย  

สีเทียนลุกจากที่นอนมาจัดของใหเขาที่ เก็บซอนพวกวิกผม เครื่องสําอาง  

ใหมิดชิด แคคิดวาตองใสวิกทุกวันก็คันหัวรอแลว กวาทุกอยางจะเรียบรอย ทองฟา
นอกหนาตางก็เปลี ่ยนเปนสีเขม เขาเผลอหลับไปบนเตียงนอนผาปูสีเขียวออน  
เด็กหนุมขดตัวเปนกอนกลม สะดุงต่ืนอีกทีตอนสามทุมเพราะรูสึกหิวขาวจนแสบทอง 
เขาไมไดกินอะไรต้ังแตเท่ียง 
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โครกกก!  

 

สีเทียนที่ไมกลาออกจากหองนอน ไดแตนอนฟงเสียงทองรองของตัวเองท่ี 

ดังไมหยุดอยางตอเนื่อง หานาทีที่แลวเขากะจะลองออกไปหาอะไรกินขางนอก ทวา
คุณเวียรดันนั่งดูโทรทัศนอยูบนโซฟากลางหอง หมดอารมณเลย เขากลัวอีกฝายจะ  

หาเร่ืองมาดากันอีก 

 

โครกกก!  

 

แตทองไสกลับไมไปทางเดียวกันกับความคิด มันรองประทวงความหิว ถาเขา
ไมออกไปตอนนี้สีเทียนไดหิวตายแน ๆ อยางนอยถาพอมีนํ้าสักหยดมันก็คงดี แตน่ี 

ไมมีอะไรเลย คอก็แหง! ทองก็ปวด! คิดไดแบบน้ันรางบางก็ตัดสินใจรวบรวมความกลา
เปดประตูหองนอนออกไป สีเทียนพยายามเดินใหเบาที่สุดเทาที่จะทําได ขอบคุณ
เสียงโทรทัศนที ่ดังกลบเสียงฝเทา ทําใหคุณเวียรไมรับรู ถึงการมีตัวตนของเขา 
เปาหมายคือตูเย็นสามประตูในหองครัว 

“ปาด” สีเทียนตาโต นํ้าลายสอจนมันไหลออกขางมุมปาก ผักและผลไมสด
นานาชนิดถูกขนมายกสวน เนื้อหมู เห็ด เปด ไก หมึก กุงสด ๆ เดง ๆ เกลื่อนตา  
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ชั้นลางมีขนม นมเนย น้ําเปลา น้ําอัดลมและของมึนเมาแทบจะลนตู ตูเย็นของคุณเวียร
คือซูเปอรมารเก็ตขนาดยอสวน! เด็กหนุมโกยวัตถุดิบทุกอยางท่ีตองการมาไวแนบอก 
และ… 

 

ตุบ!! 

 

ทํามันตกพ้ืนในเวลาตอมา… 

“คะ…คือ” อาการปากส่ันขวัญผวากลับมาเยือนสีเทียนอีกหน เม่ือเจาของหอง
มายืนทําหนาถมึงทึงอยูขางตูเย็น ตาคมมองสํารวจกัน สีเทียนกัดปาก กลัวคุณเวียร
จะวาท่ีเขาหยิบอาหารออกมาโดยไมขอกอน  

“ขะ…ขอกิน ดะ…” 

“หลบ” อีกฝายออกคําสั่ง สีเทียนถอยกรูไปขางหลังทันที รางสูงเดินแทรก
เขามาหยิบขวดน้ําเปลา กอนจะเดินกลับไปไมไดสนใจฟงส่ิงท่ีเขาพูดเลยสักนิด จะถือวา
ความเงียบเมื่อครูคือการอนุญาตไดหรือเปลานะ คนตัวเล็กกมลงไปหยิบของที่ทําตก
กอนจะเอาไปวางบนโตะทํากับขาว ชะเงอคอมองดูคุณเวียรวาจะไมเดินกลับมาดากัน
ทีหลังจนแนใจแลว ก็หยิบเอาหมอท่ีแขวนอยูมาใชอยางถือวิสาสะ สีเทียนต้ังใจจะทํา
มามาหมูสับไขยางมะตูมใสผักบุง เขาลางหมู หั่นผักเตรียมเครื่องปรุงจนเสร็จเรียบรอย
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พรอมตม ทวาพอหันมาเห็นเตาแกสกลับไปตอไมเปน ปุมกดนับสิบท่ีเปนภาษาอังกฤษ 
เขาอานมันไมออกเลยสักตัว 

…หนหวยเด จะไดกินอยูแลว! 

สีเทียนงอแง ตัดสินใจลองสุมกดกอนนูนตรงเตาแกสเพ่ือหาปุมเปด ปรากฏวา
เขาหาเจอ แตเหมือนจะไมใชปุมปกติ เพราะทันทีที่กดลงไป เปลวไฟสีแดงลุกโชน  

สูงจนแตะเคร่ืองดูดควันอยางไมมีทีทาวาจะผอนแรงลง เหมือนไฟท่ีใชผัดผักบุงไฟแดง
ที่รานอาหารตามสั่ง  

“ตาย… ตายแลว”  

รางบางกระโดดไปมา รีบหาปุมกดปดแกส เพราะกล่ินไฟเร่ิมเหม็นไปท่ัวหอง 
ทวากดไปก็ไมเจอปุมที่จะสามารถดับเปลวไฟที่ลุกฮือนี่ไดเลย จนเจาของหองที่นั่งอยู
หนาทีวีก็ไดกลิ่นไหมดวยเชนกัน รางสูงรีบวิ่งเขามาในหองครัว คุณเวียรกดปดไฟ
อยางงายดาย สีเทียนลอบถอนหายใจโลงอก นึกวาจะทําบานคุณเขาไฟไหมเสียแลว  

“ทําบาอะไรของเธอเน่ีย!”  

“คือ…”  

“คืออะไร! จะเรียกรองความสนใจอะไรอีก!!” วีรยุทธหันไปตะคอกใสหนา
หญิงสาวที่ยืนอึกอัก พูดไมเปนคํา กลิ่นเหม็นไหมลอยในอากาศ บนโตะทํากับขาวมี
เศษผักกระจัดกระจาย เขาเก็บอารมณขุนมัวท่ีมีตอเธอไมอยูจริง ๆ  
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“พ่ีถามวาเธอจะเรียกรองความสนใจอะไรอีกแกมใส!!” เขากาวเขาไปหาเธอ 
ใชความสูงที่มากกวากดใหอีกฝายตัวเล็กลง แกมใสตัวสั่น นัยนตาวูบไหว แตเขาจะ  

ไมติดกับเธออีกแลว มันก็แคการเสแสรงแกลงทําเพื่อปกปดความรายกาจขางในใจ
ของเธอ 

“นะ…หนูเปดแกสไมเปน มะ…ไมไดต้ังใจ ขะ…ขอโทษคะ” สีเทียนพูดความจริง 
แตคนฟงไมเช่ือ  

“เปดไมเปน!? เธอโงขนาดน้ันเลยหรือไงแกมใส!" 

“อึก!” ก็รูวาตัวเองไมใชคุณหนูแกมใส เปนแคตัวปลอมท่ีไมจําเปนตองรูสึกอะไร
กับคําพูดของคุณเวียรเลย แตพอถูกตะโกนใสหนาแรง ๆ แบบนี้ มันก็เจ็บจี๊ดที ่ใจ 

อยูบาง 

“เหอะ! แตก็คงไมแปลกหรอก! คนไมเคยทําอะไรดวยตัวเองอยางเธอ!  
คอยแตใชใหคนอื่นทําใหจนติดเปนนิสัย จะเปดแกสไมเปนก็ไมใชเรื่องแปลกอะไร!”  

สีเทียนหดคอเขาหาตัวเองตอนท่ีคุณเวียรโนมหนาเขามาพูดเสียงเห้ียมใกล ๆ 

“ก็ไมรูจริง ๆ นี่คะ” คนโมโหหิวอดท่ีจะสวนกลับไมได รางบางเงยหนา จองตา
กลับ หยาดนํ้าใสเออคลอเบาก็ไมเช็ดออก วีรยุทธชะงักเล็กนอยที่เห็นดวงตาคูสวย
แดงกํ่า แตไมไดมีความสงสาร เขาเหยียดยิ้มมุมปาก ฟาดมือลงกับโตะขางหลังเธอ
แรง ๆ 
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“ก็ไมรูตอไปเถอะ” เขายียวน “หยุดสรางปญหา กอนท่ีพ่ีจะจับเธอโยนออกไป
นอกหอง” พูดจบก็เดินจากไป วีรยุทธแกลงปดไฟหองน่ังเลนจนมืดสนิท กอนจะกลับ
เขาหองของตัวเองไปทันที เหลือสีเทียนยืนในหองครัวคนเดียว 

“คนผีบา!” เด็กหนุมกําหมัดตอยลมระบายความคับใจทามกลางความเงียบ
สงัด สุดทายก็ไมไดตมมามากิน เขาเดินกระฟดกระเฟยดเอาผักกับหมูไปเก็บในตูเย็น 
ควาเอาขวดนํ้าเปลากับมามารสตมยําเดินกลับไปกินท่ีหองนอน เพราะบรรยากาศขางนอก
นากลัวเกินไป ตองโทษเจาของหองนั่นแหละที่ปดไฟทุกดวงจนแทบมองไมเห็นอะไร 
ดูก็รูวาจงใจแกลงกัน คนผีบา!  

“ผิดมากหรือไงก็แคเปดเตาแกสไมเปน ฮึก” สีเทียนที่ออนแอกวาปกติเพราะ
หิวขาวเค้ียวมามาดิบผสมกับน้ําตารสปรา ตัดพอคนเดียวกับอากาศตรงระเบียงหองนอน 
ความหิวไมไดลดลง แตก็ยังดีกวาไมมีอะไรกิน คอยดูเถอะ ถาวันไหนคุณเวียรเปดเตาแกส
ไมเปนบาง เขาจะหัวเราะใหฟนรวง!  

‘หยุดสรางปญหา กอนท่ีพ่ีจะจับเธอโยนออกไปนอกหอง’ เหอะ! คุณเวียรคือ
คนใจรายท่ีสุดท่ีเขาเคยเจอมาเลย! 
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บทที  6 

 

“ปานวมกลับเลยก็ไดครับ” 

“แนใจเหรอคะคุณเวียร ปายังไมไดทํางานเลยนะคะ” 

“ไมตองทําหรอกครับ” วีรยุทธยกย้ิมมุมปาก รางสูงกวาดสายตาไปรอบ ๆ บาน 
พอใจกับผลงานท่ีตัวเองทําไว แมบานคนสนิททําหนางง เอาไมกวาดกับไมถูพ้ืนไปเก็บ
ไวที่เดิมตามคําสั่ง เพนตเฮาสของคุณเวียรรกเปนรังหนู แตอีกฝายกลับไมยอมใหเธอ
ทําความสะอาด นาแปลกที่คนรักความเปนระเบียบอยางคุณเวียรจะปลอยใหหอง  

เต็มไปดวยเศษขยะ ซองขนมกับกระปองน้ําอัดลมเกล่ือนพ้ืน 

“เออ จะใหปาทําอาหารเชาไวใหไหมคะ” 

“ไมตองครับ ผมจะไปกินท่ีบริษัท” 

“แลว…” 

“ปานวมใหลุงเพิ่มไปสงนะครับ” รางสูงควากระเปาเอกสาร เอยตัดบท  
ไมสนใจที่ปานวมจะพูด แมบานลอบถอนหายใจ แอบเหลือบมองภรรยาของเจานาย
ที่เพิ่งเดินออกมาจากหองนอน คุณหนูแกมใสตัวปลอมชะงักเล็กนอยตอนเห็นสภาพ
หองนั่งเลน สีเทียนเพิ่งแตงตัวเสร็จ เขากะเวลาผิด เลยเสียเวลาตอนเชาตรูไปกับการ
ลงรองพื้นและใสวิกผม เด็กหนุมกมหัวทักทายคุณปาในชุดแมบาน กอนจะหันไป
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สบตากับคุณเวียรท่ีมองมาอยางตําหนิ คงไมพนเร่ืองท่ีเขาออกมาจากหองนอนสายแน ๆ 

“ไปเถอะปานวม” วีรยุทธเรียกใหปานวมเดินตามออกไป หญิงสาวหันมาย้ิมแหย
ใหคุณคนสวย เดาวาสามีภรรยาคูน้ีคงทะเลาะอะไรกันสักอยาง ฝายชายทําตัวเหินหาง
ออกจากบานไปทํางานแตเชา ฝายหญิงก็เงียบ ไมพูดไมจา สีเทียนโบกมือบายบายปานวม
ตอนที่เธอเดินพนประตูไป เราไดคุยกันบางตอนที่คุณปามาเอาเสื้อผาคุณเวียรไปซัก 
ปานวมใจดี เธอแอบกระซิบใหเขาฟงวาคุณเวียรสั ่งหามไมใหรับใชคุณหนูแกมใส  
เขาเลยไมแปลกใจที่สองสามวันแรกหญิงสาวจะไมยอมพูดดวย ผานไปเกือบสัปดาห  
ที่แมบานเห็นวาภรรยาของเจานายไมไดเปนนางมารรายอยางที่ใครเขาลือกัน เธอจึง
ยอมคุยดวย และพบวาคุณหนูแกมใสเปนคนนิสัยดีมาก คอยชวยเธอทําความสะอาดบาน
เปนประจํา แตดูเหมือนตอจากน้ีจะมีบางคนไดทําความสะอาดบานคนเดียวเสียแลว 

“ใหปาอยูชวยคุณแกมใสทํางานบานก็ไดนะคะคุณเวียร” 

“…” ปานวมไดคําตอบเปนความเงียบ วีรยุทธสายหนา กอนจะขับรถคูใจ
ออกไปทํางานทันที ในเพนตเฮาสหลังใหญเหลือเพียงสีเทียนคนเดียว วนลูปเปน
สัปดาหแลว รางบางเดินผานสมรภูมิที่เจาของหองทําไวเขาไปในหองครัว หยิบนม  

ในตูเย็นมาดื่มเปนอาหารเชา กอนจะเดินไปทําความสะอาดหอง สีเทียนพอจะรูวา 

คุณเวียรจงใจทําใหหองมันรกเพ่ือตองการแกลงกัน ลงทุนขยํากระดาษเปลาโยนไปท่ัว
หอง เห็นแลวก็อดตลกคุณเขาไมได เลนเปนเด็ก ๆ เลย  
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สีเทียนใชเวลาไมนานหองกวางก็กลับมาสะอาดหมดจด วัน ๆ ไมมีอะไรใหทํา
มากนัก นั่ง ๆ นอน ๆ กวาคุณเวียรจะกลับมาจากที่ทํางานก็เกือบสามสี่ทุม บางวันก็
ไมกลับ เขากลายเปนเจาของหองโดยปริยาย จากตอนแรกกังวลที่จะตองมาอยูกับ
คุณเวียรมาก ๆ ทวาพออีกฝายไมยอมญาติดีกันสักที เขาก็หมดความกังวล เรา 

ไมคุยกันอีกเลยต้ังแตคืนท่ีสีเทียนเกือบทําหองครัวไหม 

 

ฉา! ฉา! 

 

ขอมือเล็กกระดกไปมา คนเม็ดขาวสีเหลืองทองในกระทะใหเขากันจนกล่ิน
ของมันหอมฟุงไปทั่วหอง คนหนาหวานยิ้มออกมาตอนเทพวกมันลงใสจานไดอยาง
สวยงาม เขาหันไปทําแกงจืดเตาหูเพ่ิม กอนจะเอามันมาเสิรฟคูกับขาวผัดทะเลสองจาน
ที่วางขางกัน มือบางเช็ดมือกับผากันเปอนลายทางที่สวมอยู เก็บกวาดขาวของท่ี
ตัวเองทําเลอะไปพลาง ๆ รอเวลาท่ีคุณเวียรจะกลับบานมา 

จากคนท่ีเกือบเคยทําครัวไหม สีเทียนสามารถเปดใชเตาแกสไดอยางคลองแคลว 
ปานวมสอนไว ปกติเธอจะคอยดูแลคุณเวียร เร่ืองความสะอาดของบานและอาหารการกิน
ตอนเชากับตอนเย็น หรือตามท่ีคุณเวียรตองการ แตเพราะอีกฝายอยากจะกล่ันแกลง
คุณหนูแกมใสเหลือเกิน วันนี ้เลยไมมีอาหารเตรียมไวเผื ่อสีเทียน  แตนั ่นไมได 
เปนปญหาเลยสําหรับหลานปาพร หัวหนาแมครัวบานคุณนายญาดา 
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ของสดและเครื่องปรุงจะถูกนํามาเปลี่ยนทุก ๆ สองวันโดยปานวม สีเทียน
สังเกตเห็นวาคุณเวียรไมเคยจะเอาพวกมันออกมาทําอะไรเลย เหมือนมีไวแชตูเย็นเฉย ๆ 
ใหรูวามี งงกับการใชเงินของคนรวย 

เวลาสามทุมตรง คุณเวียรเปดประตูบานเขามา รางสูงพาดเสื้อสูทไวที่แขน 
ในมือมีเอกสารหลายฉบับพกกลับมาทําท่ีบานดวย คนตาดุปรายตามามองอาหารบนโตะ 
กอนจะสํารวจไปที่หองนั่งเลน บนพื้นไรเศษกระดาษที่เขาทํารกไว รอบบานสะอาด  

ไมตางจากท่ีปานวมหรือแมบานคนอ่ืนทํา 

“กินขาวคะ” สีเทียนเอยชวนตามมารยาท ไมไดหวังวาคุณเวียรจะตอบรับ 
ซ่ึงมันก็เปนอยางน้ัน อีกฝายหันมาสบตากัน กอนจะพูดเยาะ 

“ฉันไมอยากกินอาหารฝมือของเธอ กลัวทองเสีย” คนฟงอาปากคาง รูสึก
หนาแตกเปนเส่ียง ๆ คุณเวียรยกโทรศัพทมากดโทรสั่งเมนูเดียวกับท่ีเขาทํา 

“ครับ ขาวผัดทะเลหนึ่ง แกงจืดเตาหูหนึ่งครับ” ภัตตาคารชื่อดังไมไกลจาก 

เพนตเฮาสรับออรเดอร รางสูงกดวางสาย ลอบมองหญิงสาวที ่กําลังหนาเจื ่อน  
แอบหัวเราะในใจ กอนจะเดินกลับหองนอนของตัวเองไปเปลี่ยนเสื้อผา ปกติเขาไมกิน
ขาวเย็น ก็แคอยากกวนใครบางคนเฉย ๆ อาทิตยที่ผานมาแกมใสดูปกติสุขเกินไป  
เขาไมชอบใจที่เห็นเธอไมทุกขรอนอะไร กลั่นแกลงอะไรไปก็ไมเปนเดือดเปนรอน  

พอสามารถทําอะไรใหเธอแสดงอาการหงุดหงิดออกมาได คอยอารมณดีข้ึนมาหนอย 
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วีรยุทธเดินเขาหองตัวเองไป สีเทียนมองคอนจนลับสายตา กอนจะนั่งลง 

กินอาหารท่ีตัวเองทําจนหมดท้ังสองจาน ไมเห็นจะทองเสียซะหนอย! 

เชาวันถัดไป และถัดไปอีกหลายวัน สีเทียนยังคงมีหนาที่ทําความสะอาด
เพนตเฮาสสุดหรูคนเดียวเชนเคย ไมคอยเจอปานวมแลว เดาวาคุณปาคงถูกหามไมให
มาทํางานท่ีน่ี งานทุกอยางในบาน ไมวาจะเปนกวาดบาน ถูบาน รดน้ําตนไม ลางหองน้ํา 
(ยกเวนในสวนของคุณเวียร) ตกเปนของเขาไปโดยปริยาย มันไมไดหนักหนาอะไรเลย 
ทําสวน แบกปุยบานคุณนายญาดายังหนักกวาเลย แตพอปานวมไมมา สีเทียนตอง
เลนคนเดียว คุยคนเดียว มันเหงามาก เพราะมีคุณเวียรอยู ในหองก็เหมือนไมมี  
ชวนกินขาวก็ไมกิน อีกฝายไมคิดจะตักอาหารที่เขาทําเขาปากเลยสักหน ถาเขาทํา
อยางหนึ่ง คุณเวียรก็จะสั่งอาหารอีกอยางหนึ่งเขามาทาน ถาเขาทําไขเจียว คุณเวียร
ก็จะส่ังไขดาวมากินเยยหนากัน 

วันรุงขึ้นเด็กหนุมก็ยังพยายามเอยชวนคนตาดุกินขาว แมจะรูคําตอบของ
คําถามอยูแลวก็ตาม คุณเขาไมตอบวา ‘ไมกิน’ ก็ ‘พ่ีไมอยากเขาโรงบาล’ สองประโยค
ที่ใชปฏิเสธกัน พูดดี ๆ ไมเปนหรอก 

“กินขาวไหมคะ” ปากสีออนขยับเอยบอกวีรยุทธท่ีอยูในชุดทํางาน เขาดูดีเสมอ
ไมวาจะแตงตัวยังไง ถาไมติดวาชอบมองแรง หรือพนคําราย ๆ ใสกันก็คงเปนชายในฝน
ของสาว ๆ หลายคน 

“ไมกิน” น่ันไง… คนตาดุพูดเสียงติดรําคาญกันนักหนา รางสูงควาเอากุญแจรถ 
หอบเอกสารเดินผานหนากันไป กอนจะหุนหันออกจากบานไป เหอะ! บกินกะบตองกิน 
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โจกกุงของสีเทียนเปนหมันเหมือนเมนูอ่ืน ๆ อีกตามเคย รางบางพรูลมหายใจ 
เรียกวาโดนจนชิน แรก ๆ หนาชาบาง หลัง ๆ เริ่มทนทาน มันไมใชความรูสึกเสียใจ
หรือนอยใจอะไรหรอก แตเปนความเหงามากกวา ตลอดสองสัปดาหที่อาศัยอยูที่น่ี 
มันเหงาและวางเปลามาก คุณเวียรออกไปทํางานต้ังแตแปดโมงเชา กลับบานมาอีกที
ก็เกือบสามส่ีทุม วันเสารอาทิตยไมเคยจะเห็นแมแตเงาของเจาของหอง 

มันก็ดีที่เราตางคนตางอยู ไมตองเจอกันบอย ในแงของการปลอมตัวจะได  
ไมตองกลัวถูกจับได แคอยูแบบน้ีไปเร่ือย ๆ จนครบกําหนดแลวก็หยา แตพอเอาเขาจริง 
สีเทียนรูสึกอางวาง เปลาเปล่ียวมาก วันดีคืนดีไดยินเสียงแปลก ๆ หรือเผลอต่ืนข้ึนมา
กลางดึก เขาก็นอนไมหลับเลยท้ังคืน หลอนไดยินเสียงฝเทา เสียงคนรองไห กลัวผีหลอก
จนละเมอสวดมนตแลว 

แตเขาคิดวาอยางนอยเขากับคุณเวียรก็นาจะญาติดีกันได แคนั่งทานขาว
ดวยกันบาง ไมก็ชวนเขาไปดูทีวีดวยบางก็ยังดี น่ังหาง ๆ ก็ได เขาแคอยากมีคนคุยดวย
เฉย ๆ ไมตองทําดีดวยก็ได เขาแคไมอยากเหงาอีกแลว… แตคงเปนไปไมไดหรอก  

แคหนาของเขาคุณเวียรก็ยังไมเหลือบมามองเลย 

 

 

ตระกูลรักษโกศลเปนเจาของโรงแรมกวาหน่ึงพันแหงท่ัวประเทศ ท้ังยังมีบริษัท
ในเครืออีกมากมาย ความมั่งคั่งและรํ่ารวยที่พยายามมากวารอยป นับตั้งแตบรรพบุรุษ 
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ผลักดันใหทายาทคนปจจุบันต้ังใจท่ีจะขับเคล่ือนบริษัทใหกาวไปไกลกวาเดิม  

วีรยุทธใชชีวิตไปกับการทํางานและการพัฒนาตัวเองไมหยุด สามสิบปของเขา
ไมเคยเสียเวลาใหกับอะไรท่ีไมแนนอน เชน ความรักหรือคนรัก สังคมรอบตัวของเขา
มีแตคนใสหนากากเขาหาเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ ผูหญิงที่เคยพบเจอไมมีใครท่ี  

เขากันไดดีจนอยากจะสานสัมพันธตอ เขาไมเจอใครที่อยากใชชีวิตดวยไปตลอด
เหมือนพอกับแม เฉย ๆ กับการตองแตงงานกับคนท่ีครอบครัวหาให 

แตพอผู หญิงที ่ตองแตงงานดวยคือแกมใส เขากลับอยากหยามันทุก  ๆ  
สิบวินาที ชายหนุมโหมงานหนักกวาที่เคยเพื่อจะไดใชเวลาอยูบริษัทนาน ๆ ไมอยาก
กลับบานไปเจอภรรยาในนาม เขาไมรูวาเธอกําลังคิดจะทําอะไรอีก กําลังแกลงเปนคนดี
ใหเขาตายใจอยูหรือเปลา แตไมวาเธอจะพยายามทําอะไรอยู จะไมมีวันที่เขาจะยอม
ใหเธอหลอกกันอีกแลว ตางคนตางอยู 

“เลิกงานแลว ทําไมยังไมกลับบานอีกเวียร” วสันตท่ีกําลังจะกลับบาน เดินมา
หองทํางานลูกชายท่ียังเปดไฟสวางโร วีรยุทธไมยอมผละออกจากกองงานสักวินาทีเดียว 
กอนแตงเมียขยันแคไหน หลังยายไปอยูดวยกันขยันกวาเดิมหลายเทา ไมเหมือน  

คูขาวใหมปลามันท่ีควรจะหวานเลี่ยนจนมดไต เวียรพยายามหางานมาทําใหตัวเองยุง 
เขามองออกวาลูกชายไมไดชอบพอกับลูกสาวเพ่ือนสนิท จะเรียกวาความรูสึกท่ีมีใหกัน
ติดลบก็ยังได 

“ผมยังเคลียรงานไมเสร็จเลยครับพอ” 
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“เคลียรงานไมเสร็จหรือไมยอมใหงานมันเสร็จเพราะไมอยากกลับบาน” 

“…” วีรยุทธเงยหนาขึ้นสบตากับบิดาที่รูทันความคิดของเขาเสมอ รางสูง
ถอนหายใจ กอนจะยอมปดคอมพิวเตอร หันไปเก็บของ เมื่อสัมผัสไดวาคนเปนพอ
เร่ิมจริงจัง เถียงกับพออีกสามเดือนก็ไมจบ 

“เต็มท่ีกับงานมันก็ไมผิด แตใหเกียรติภรรยาท่ีรออยูบานดวย” 

“พอก็รูวาผมไมไดรักเธอ” คนพูดกลอกตา วสันตเดินเขาไปตบบาคนอายุนอยกวา 

“นั่นเพราะแกไมยอมเปดใจใหหนูแกมใสเลยตางหาก คนรักกัน มันก็ตอง
ยอมรับไดทั้งขอดีและขอเสียของกันและกันสิ แตนี่แกมองแตขอเสียของหนูแกมใส 
มองนองในแงลบมาตลอด” เขารูดีวาไมควรเอาคําสัญญาของตัวเองท่ีใหไวกับเพ่ือนสนิท
ไปผูกมัดลูก แตถาเปนไปได เขาก็อยากใหเด็ก ๆ สองคนไดมีความสุขในฐานะคนรัก 

ที่รักกันจริง ๆ ลองเปดใจ ลองไดรัก 

“กลับบานไปหานอง ตอใหแกไมมีความรูสึกอะไรใหแกมใสในฐานะสามี
ภรรยา แตการทิ้งเธอไวที่บานแลวกลับดึก ๆ ทุกวันแบบนี้มันก็ไมสมควร” วสันตยํ้า
เสียงหนักแนน สุดทายถามันจะไมมีความเปนไปไดจริง ๆ คอยใหเปนเรื่องของอนาคต 
แตในชวงเวลาท่ีอยูดวยกัน เขาอยากใหทําดีตอกันไว  

วีรยุทธรับฟงดวยสีหนาเรียบน่ิง ยกมือนวดสันจมูก กอนจะบอกลาพอตัวเองเพ่ือ
กลับบานตามคําส่ัง นี่เปนวันแรกในรอบสองอาทิตยท่ีเขากลับบานกอนพระอาทิตยตกดิน 
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อดีตประธานบริษัทมองแผนหลังกวางของลูกชายจนลับสายตา ไดแตหวังใหหนูแกมใส
ชนะใจตาเวียรไดในสักวัน 

 

 

วีรยุทธถึงบานตอนหกโมงเย็น เขาประตูเขาไปในเพนตเฮาสของตัวเอง  
กล่ินหอม ๆ ของอาหารตลบอบอวลในอากาศ ในหองครัวมีผูหญิงตัวเล็ก ๆ ใสผากันเปอน
สีฟาออนกําลังวุนวายกับบางอยางในกระทะ รางสูงมองหยาดเหง่ือบนกรอบหนานารัก
ดวยความหงุดหงิดใจ หงุดหงิดที่ไมวาเขาจะกลั่นแกลงอะไรแกมใสก็ไมสะทกสะทาน 
เขาทําเปนไมสนใจเธอ ปลอยใหเธอเปนธาตุอากาศภายในหอง ไมพาไปเที่ยว ไมพา
ออกงาน แตก็ไมมีเสียงโวยวายจากเธอเลยสักคํา 

เขาเลิกจางแมบานเพื่อหวังใหเธอปรี๊ดแตกที่ตองทํางานบานเอง คาดหวังท่ี
จะไดเห็นบานที ่รกเปนรูหนูจนเธอทนไมไดแลวยายออกไปโดยที่เขาไมตองไล  

แตกลายเปนวาแกมใสตื่นแตเชาลุกมากวาดบาน ถูบานจนสะอาดเอี่ยมไรละอองฝุน 
แถมยังรดนํ ้าตนไมตรงระเบียงหองจนมันออกดอกสวยงาม แถมยังมีเวลามา
ทําอาหารใหเขาทุกวัน ตอใหเขาจะไมเคยทานมันเลยสักคําแตเธอก็ไมเคยบน (อาจจะ
ไปบนคนเดียวหรือเปลาก็ไมรู) แคทําหนาหงอย ๆ และทําอาหารเมนูใหมในวันถัดไป 

มันนาหงุดหงิดที่เขาไมรู วาจะหาเรื่องอะไรมาเลนงานเธอไดอีก แกมใส  

เกงไปซะทุกอยาง 
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“โอะ กลับมาแลวเหรอครั… คะ” รางบางที ่เพิ ่งเห็นวาเขากลับมาแลว  
หันหนามาถามกัน วีรยุทธไมตอบ เตรียมจะเดินผานไปไมสนใจเธอเหมือนทุกวัน  
แตเพราะเผลอไปมองหยาดเหงื่อบนใบหนาหวานนั่น กับดวงตากลมที่หมองหมน 

มันทําใหเขาเปล่ียนความคิดกะทันหัน  

“อืม” เขาตอบรับในลําคอ แกมใสเบิกตากวาง ไมเชื่อวาอีกฝายจะยอมคุยดวย 
มุมปากสีออนยกย้ิมสดใส จนคนมองตองเบนสายตาไปทางอ่ืน สีเทียนดีใจจนแทบจะ
เก็บอาการไมอยูที่คุณเวียรยอมพูดดวย เด็กหนุมกมมองแกงเขียวหวานบนโตะอยาง
กลา ๆ กลัว ๆ ตัดสินใจอยูไมนานก็เอยปากชวน  

“ทะ…ทานขาวดวยกันไหมคะ” นํ้าเสียงไมมีความมั่นใจ ฟนขาวสะอาด  

กัดริมฝปากของตัวเอง นัยนตากลมมีประกายความความหวังวาจะไมไดรับคําปฏิเสธ 
วีรยุทธยืนคิด หลายความคิดตีกันในหัว เขาจะเห็นแกที ่เธอเสมอตนเสมอปลาย  

มาตลอดสองอาทิตยที่ผานมาละกัน ก็อยากจะรูเหมือนกันวาเธอจะมาไมไหน 

“อืม” เขาตอบตกลง กอนจะเดินไปนั่งเกาอี้ แกมใสตัวปลอมที่ไมคิดวาจะ 

มีเพ่ือนน่ังกินขาวอาปากคาง กอนจะคอย ๆ เปลี่ยนเปนย้ิมกวางจนตาหยี ทําคนมอง
ละสายตาไปไหนไมได ชายหนุมจดจองทุกการกระทําของเธอ รางบางเดินไปตักขาว
ใสจานแลวเอามาใหกัน สีเทียนรอใหคุณเวียรตักขาวกินกอน กะพริบตาปริบ ๆ รอดู
วาเขาจะวาอยางไร อีกฝายขมวดค้ิวแนน จนใจเสียวาอาหารท่ีทําจะไมถูกปาก 

เรื่องหงุดหงิดเรื่องที่สองก็คือการที่วีรยุทธไดรูวาแกงเขียวหวานที่แกมใสทํา
อรอยกลมกลอมมาก ๆ รสชาติมันอรอยมากจนตองตักทานคําแลวคําเลา  
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“เติมขาวไหมคะ” 

“…อะ...อืม” 

 

เขาทานมันจนหมดในเวลาแปบเดียว จนอีกคนที่เพิ่งทานเขาไปไดไมกี ่คํา 

ตองลุกไปตักขาวเพิ่มให สีเทียนแอบยิ้มดีใจที่คุณเวียรชอบอาหารของเขา ตอนแรก  

ก็คิดวามันอรอย แตคุณเวียรกินหมดจานเลย ที่สําคัญคือดีใจที่มีเพื่อนทานขาวดวย 
ไมเหงาเหมือนทุกวัน 

“นี่คะ” 

“…ขอบใจ” วีรยุทธเกกทําหนานิ่ง กลัวเสียฟอรม รับจานขาวมาตักกินตอ  
ในใจเกิดความสับสน ทาทางออนหวาน ออนโยนของเธอกลับมาอีกแลว จริง ๆ ก็ตอง
ยอมรับวาเขาสังเกตพฤติกรรมของแกมใสมาสักพัก ความรายกาจไมเคยปรากฏ  

ใหเห็นเลยตั้งแตเธอยายเขามาอยูที่นี่ มีแตเขาเองที่นิสัยแยใสเธอมากกวา สิ่งที่เธอ
แสดงออกมันทําใหเขาไมเขาใจ เชน วันจันทรเขาเห็นคนตัวเล็กกําลังคุยกับตนไม  
เปนตุเปนตะ ปานวมมาบอกเขาวาแกมใสฝากซ้ือปุย เขาเห็นเธอรักษาตนไมท่ีระเบียง
จนมันออกผล วันพุธเธอน่ังพูดจะจากับผีเส้ือท่ีบินมาเกาะหนาตาง เห็นมดเดินผานไมฆา 
และอีกหลาย ๆ วันท่ีเธอทําใหเขาไมเขาใจวาตกลงเธอเปนคนยังไงกันแน 
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อยากจะคิดวามันคือหนากากท่ีเธอใสเพ่ือหลอกกัน แตเธอจะแกลงทําเปนคนดี
ตลอดเวลาเลยเหรอ ตอนเผลอก็ทํา ตอนเขาไมมองอยูก็ทํา เธอเกงเกินไปหรือเปลา  

บนโตะอาหารไมมีการพูดคุย ตางคนตางจัดการแกงเขียวหวานในจานของ
ตัวเองจนหมด วีรยุทธวางชอนสอมไวบนจาน กําลังจะยกไปเก็บ แตบางคนเร็วกวา 
แกมใสควาเอาจานทุกใบซอนกัน กอนจะเดินเอาไปไวที่ซิงกลางจาน เขาไมอยาก 

เอาเปรียบ รีบลุกไปยืนขางหลังของเธอ  

“มือไปโดนอะไรมา” เอยถามตอนที่เหลือบไปเห็นปลาสเตอรแปะที่นิ้วของ
อีกฝาย มือบางมีรองรอยของบาดแผลท่ียังไมติดปลาสเตอรอยูไมนอย 

“คะ?” สีเทียนทําหนางง หวั่นใจท่ีรางสูงมายืนใกล ๆ 

“ที่นิ้วของเธอ” เขาขยายความ แกมใสตัวปลอมรองออเบา ๆ ยกแผลที่น้ิว
ของตัวเองมาดูกอนจะตอบ 

“มีดบาดคะ แตไมคอยเจ็บแลว” สีเทียนพูดบอกพลางเปดน้ําราดใสจานเปลา 
เด็กหนุมยิ้มแกมปริที่คุณเวียรทานแกงเขียวหวานจนหมดหมอ ไมตองเก็บ ไปใหบูด 

ใหเสีย สวนแผลที่นิ้วเปนเพราะเขาตกใจที่ไดยินเสียงแปลก ๆ จนทํามีดบาดตัวเอง
ตอนกําลังหั่นเนื้อหมู บางแผลที่มือไดจากการปลูกตนไม แตเขาลางแผล ทายา
เรียบรอยแลว 

“จะทําอะไร” รางบางสะดุ งโหยง มือที ่กําลังจะสัมผัสกับนํ ้าหยุดชะงัก 
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กะพริบตาปริบ ๆ เงยหนามองคุณเวียรท่ียืนทําตาดุอยูขาง ๆ กัน 

“จะ… จะลางจานคะ” 

“เปนแผลอยูไมใชหรือไง” เสียงทุมตํ่าถามเสียงหงุดหงิด แยงเอาฟองนํ้า 

ในมือของสีเทียนมาถือเอง  

“มะ…ไมเปนไรคะ หนูลางได” เขาพยายามจะขอฟองนํ้าคืน แตแขนยาว 

เอาไปซอนขางหลัง 

“ใครเขาใหเอาแผลโดนน้ํา" 

“มะ…ไมเป…” 

“ลางเอง” 

“คะ?” 

“พ่ีจะลางจานเอง” 

“เออ ลางจานเปนดวยเหรอคะ” สีเทียนไมไดจะกวน เคยเห็นในละคร  
ลูกคูณหนูคุณชายมักทําอะไรไมคอยเปน 

“ทําไมพ่ีจะลางไมเปน!” วีรยุทธสวนกลับ คิดวาโดนดูถูก  

“ก็…” …ใครจะไปรูเลา 
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สีเทียนบนในใจ ไมกลาพูดออกไปหรอก คุณเวียรยืนเทาเอว ทําตาเหลือก 
จนสีเทียนตองยอมหลีกทางใหอีกฝายลางจานตามที่ตองการ รางบางยืนดูอยูหาง  ๆ 
วาเขาจะทําไดหรือเปลา จะไดสอน ทวาคุณเวียรทําไดคลองแคลว จานทุกใบไรคราบมัน  

“หนูชวยเช็ดจานนะคะ” สีเทียนหยิบจานที่ลางเสร็จแลวมาถือไว รอจน 

คุณเวียรพยักหนาอนุญาตก็เอาผามาเช็ด 

“แกมใส” 

“คะ?” สีเทียนวางผาในมือ หันไปตามเสียงเรียก คนหนาหวานเอียงคอมอง
คุณเวียรที ่เอยเรียกกันแตไมยอมพูดอะไร ใบหูคนตาดุซับสีเลือด มือหนาขางท่ี  

ยังไมเปอนน้ํายาลางจานยกมาเกาจมูกตัวเอง 

“อยา… อยาใหแผลโดนน้ํา” พูดจบรางสูงก็หมุนตัวกลับเขาซิงกลางจานไปเลย 
คนฟงกะพริบตาปริบ ๆ ยืนคางมองแผนหลังกวางอยางงุนงง กอนจะคอย ๆ คลี่ย้ิม
ตรงมุมปาก 

“คะ” แกมใสตัวปลอมตอบ เปลี่ยนไปใชมือขางที่ไมมีแผลจับจานที่เปยกนํ้า 
วีรยุทธเรงมือ ไมอยากจะอยูใกลอีกฝายนาน ๆ กลัวแกมใสจะคิดวาเขายอมใหเธอ  
แตที่เตือนไมไดเปนหวงหรอกนะ แคแทนคําขอบคุณที่อุตสาหทําอาหารเผื่อเฉย  ๆ 
เกิดเปนอะไรข้ึนมา ลําบากเขาพาไปโรงพยาบาลอีก 

…ไมไดแพรอยย้ิมสดใสของเธอเลยสักนิด ไมใชเลย


