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 หากคณุผูอ้า่นตอ้งการนยิายสกัเรือ่งทีเ่นือ้เรือ่งไมเ่ครง่เครยีด บบีรดั

หัวใจ และไม่ต้องลุ้นจนเหนื่อยแล้วละก็ ขอแนะนำเรื่อง ป่วนรักสลับร่าง 

เล่มนี้ ที่รับประกันความสนุกและฮาตามสไตล์คุณรอมแพงค่ะ  

 เมื่อ “นิลกานต์” ศิลปินสาวสุดเซอร์ ฝีปากเก่ง ต้องมาสลับร่างกับ

นักธุรกิจหนุ่มรูปหล่อ มาดเน้ียบ สุดขรึมอย่าง “ภาสกร” ความแตกต่าง

อย่างสุดขั้วของคนทั้งคู่ จะทำให้เรื่องราวอลเวงขนาดไหน มาร่วมลุ้นไป

พร้อมๆ กันเลยดีกว่าค่ะ 

 

  กองบรรณาธิการ

  พฤศจิกายน2558

คำนำสำนักพิมพ์
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

 นยิายเรือ่งนีเ้ปน็เรือ่งทีด่ฉินัแตง่ขึน้เพือ่คลายเครยีด โดยมุง่เนน้ความ 

สุขนิยมเป็นหลัก ดิฉันเคยลองคิดว่าหากตัวเองได้สลับร่างกับใครสักคนที่

เป็นคนละเพศกัน ชีวิตของดิฉันจะเป็นอย่างไร 

 แลว้กไ็ดค้ำตอบ...ตอ้งสดุยอดหายนะแน่ๆ  คงจะกลายเปน็ขา่ว ได้

ออกทวีเีปน็วา่เลน่ จากนัน้ถา้ไมฆ่า่อกีคนตายกค็งจะเปน็บา้ตายไปเอง หรอื

ไมก่ค็งมคีวามสขุสดุๆ ทกุขส์ดุๆ คนทีส่ลบัรา่งกบัดฉินักค็งจะเจอนรกทีแ่ท้

จริง 

 หลายๆ อยา่งในนสิยัของนางเอกเรือ่งนีค้อ่นขา้งคลา้ยดฉินัมากไป

สักหน่อย เรียกได้ว่า นิสัยสอดรู้สอดเห็น ชอบยื่นจมูกไปจัดการกับเรื่อง

ของคนอืน่ มกังา่ย รก เพน่พา่น ปากด ีขีโ้ม ้ลว้นมาจากผูเ้ขยีนทัง้สิน้ เจีย๊ก

...เสียอยู่อย่างเดียวคือไม่ผอมไม่สวยเท่านางเอกในนิยายเท่านั้น 

 หวงัวา่หลายๆ ทา่นทีอ่า่นนยิายเลม่นีค้งไดร้บัอรรถรสไมน่อ้ย จาก

ความล้นของนางเอก และความขาดของพระเอก และขอขอบคุณทุกท่าน

ที่ติดตามผลงานของดิฉันทั้งในอินเทอร์เน็ตและตามแผงหนังสือ ขอให้มี

ความสุขในการอ่านนะคะ จุ๊บๆ 
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คุยกับผู้เขียน
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5 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

ร่างบอบบางค่อนข้างผอมที่สวมเสื้อผ้ารุ่มร่ามกำลังเดินข้ามถนน

ที่คลาคล่ำไปด้วยผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ควันขาวลอยกรุ่นออก

มาจากหมอ้ตม้แกงจดืไกตุ่น๋ฟกั กลิน่อาหารนานาชนดิลอยมาเตะจมกูชวน

ให้น้ำลายสอ มือเรียวที่แบกอุปกรณ์ทำมาหากินอีกทั้งยังสะพายย่ามใบ

ใหญ่ดูพะรุงพะรังขยับข้าวของในมือวางลงข้างๆ ตัวเมื่อได้ทรุดตัวลงนั่ง 

“วนันีก้นิอะไรด ีไอน้ลิ” เสยีงหา้วๆ ตะโกนถามมาจากดา้นหนา้รา้น

ทั้งที่มือของเจ้าของเสียงนั้นกำลังตักอาหารใส่จานบ้างใส่ถุงบ้างอย่างมือ

เป็นระวิง 

“แกงจืดถ้วยหนึ่งกับข้าวเปล่าก็พอ” เสียงใสตอบกลับไปขณะพับ

แขนเสื้อผ้าฝ้ายขึ้นจนพ้นข้อศอก 

นลิกานตย์กมอืเรยีวขึน้ปาดเชด็เหงือ่บนใบหนา้อยา่งงา่ยๆ กอ่นจะ

ลุกขึ้นไปบริการตัวเอง ด้วยการเดินไปหยิบขวดน้ำอัดลมหนึ่งขวดจากใน

ตูเ้ยน็ขึน้มาเปดิฝา กอ่นจะเดนิดดูนำ้อดัลมจากหลอดพลาสตกิอยา่งกระหาย

แล้วกลับมานั่งที่เดิม เพียงครู่เดียวอาหารที่สั่งก็ถูกนำมาเสิร์ฟที่โต๊ะ 

พงษ์วิทย์ส่งยิ้มให้เพื่อนก่อนจะเดินกลับไปช่วยพ่อซึ่งมีเชื้อสายจีน

ขายอาหารตอ่ เชา้วนัเสารแ์ละเยน็ของวนัจนัทรถ์งึวนัศกุรท์ีเ่ขากลบัมาจาก

ตอนที่1
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

ที่ทำงานก็มักจะมาช่วยพ่อหรือที่เขาเรียกว่าเตี่ยขายอาหารอยู่เป็นประจำ 

ซึ่งเขาได้ช่วยงานของที่บ้านมาตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสืออยู่ด้วยซ้ำ 

นลิกานตต์กันำ้แกงสลบักบัขา้วเปลา่เขา้ปากอยา่งเอรด็อรอ่ย ขา้ว

ราดแกงร้านนี้เป็นของเพื่อนเธอเอง แถมกับข้าวร้านนี้ก็มีรสชาติที่ถูกปาก

เธอมากเสียจนต้องมากินที่ร้านนี้ทุกอาทิตย์และอาจจะเกือบทุกวันเลยก็

ว่าได้ ยิ่งช่วงนี้เธอต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย ดังนั้นการมากินข้าวที่ร้านนี้

จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 

“เป็นยังไงบ้างนิล งานแกน่ะ” พงษ์วิทย์ทรุดตัวลงน่ังคุยกับเพ่ือน

พลางเหลือบมองดวงหน้านวลตรงหน้าเป็นพักๆ 

“ก็เรื่อยๆ ช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่” 

“แกนะแก ทำไมไมเ่ชือ่พอ่กบัแมว่ะ หางานหาการในบรษิทัเจง๋ๆ ทำ

ไม่ดีกว่ารึ” 

“เหอะ พอหางานบริษัททำ พ่อกับแม่ก็คงบอกอีกว่าไม่เป็นไทกับ

ตัวเองให้กลับไปทำสวนที่บ้านดีกว่า น่าเบื่อจะตาย” 

“แล้วทำสวนมันไม่ดีตรงไหน” 

“ไม่ใช่ไม่ดี แต่มันไม่ใช่ตัวฉัน แกก็รู้นี่” พงษ์วิทย์อมยิ้มพลางมอง

เพือ่นสาวดว้ยสายตาออ่นโยน ทวา่เมือ่อกีฝา่ยเงยหนา้ขึน้มา สายตาคูน่ัน้

ก็เปลี่ยนเป็นรื่นเริงทันที 

การที่นิลกานต์ไม่ยอมกลับไปช่วยงานของที่บ้านนั้นนับเป็นสิ่งที่

เขายินดีอย่างย่ิง และรับรู้มานานแล้วว่าเพ่ือนคนน้ีมีนิสัยท่ีว่าย่ิงว่าเหมือน

ยิ่งยุหากยิ่งยุก็ยิ่งดึงดันไม่ยอมทำตาม 

“งานที่บ้านน่ะ ฉันไม่ห่วงหรอก พี่นาวินเขาก็ดูแลดีอยู่แล้วเขาจบ

เกษตรมาก็เหมาะกับเขาแล้ว ส่วนฉันเนี่ยจบจิตรกรรมมาจะให้ไปทำสวน

รึไง จะบ้าเหรอแก” 
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7 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

“อืม...ก็จริงนะ เสาร์นี้ไปดูหนังกันไหม” 

“ไมล่ะ่ ฉนัตอ้งเคลยีรง์าน วา่จะลงสรีปูทีส่เกต็ชค์า้งไวน้ะ่” คำปฏเิสธ

ง่ายๆ แทบไม่คิดนั้นทำให้แววรื่นรมย์ในดวงตาของพงษ์วิทย์หม่นหมอง

ลงทันที เมื่อสาวน้อยตรงหน้ารับประทานอาหารเสร็จก็ล้วงเอาธนบัตรใน

กระเป๋าส่งยื่นให้เพื่อน 

“อ่ะ คิดรวมกับของเมื่อวานด้วยนะ” 

“ไม่ต้องหรอก นิลกำลังลำบาก” 

“ฉันก็ลำบากเรื่อยๆ แหละ เมื่อวานเพิ่งขายรูปได้ เอาไปเหอะ ถ้า

ไม่เอาวันหลังฉันไม่มากินร้านแกแล้วนะ” เพราะพูดเช่นนั้นอีกฝ่ายจึงต้อง

รับเงินมาอย่างเสียไม่ได้ 

“ไปกอ่นนะ วทิย”์ รา่งบางตบไหลก่วา้งของเพือ่นเบาๆ กอ่นจะเดนิ

ลิ่วออกจากร้านไป ทิ้งให้พงษ์วิทย์ยืนมองตามหลังตาละห้อย 

 

“ขอกาแฟแก้วหนึ่งสิ” เสียงห้าวๆ ที่ดังออกมาจากเครื่องอินเตอร์-

คอมบนโต๊ะของเลขานุการหน้าห้อง ทำให้หญิงสาวเจ้าของโต๊ะที่เพิ่งมา

ทำงานได้ไม่กี่วันรีบกระวีกระวาดลุกไปยังส่วนแคนทีนของบริษัททันท ี

สักพักเลขานุการสาวก็ยกถาดที่มีทั้งกาแฟและน้ำเย็นเข้ามาใน

หอ้งทำงานของเจา้นาย เมือ่วางแกว้ทัง้สองลงบนโตะ๊ทำงานแลว้กย็นืมอง

เจ้านายหนุ่มตรงหน้าอย่างชื่นชม ชุดสูทที่ตัดเย็บอย่างประณีตสีกรมท่า

กบัการแตง่กายทีด่เูนีย้บไปทัง้ตวัของคนตรงหนา้นัน้ ทำใหเ้ธอรูส้กึวา่ตวัเอง

โชคดีเหลือเกินที่จับพลัดจับผลูได้มาทำงานที่นี่ 

ชายหนุ่มตรงหน้าเธอน้ันมีใบหน้าขาวแบบคนท่ีมีเช้ือสายจีน ดวงตา

เรียวยิ่งดูคมกล้ามากขึ้นเมื่อเงยหน้าขึ้นมามองเลขานุการของตัวเอง ชาย

หนุม่ถอนหายใจยาวอย่างนึกรำคาญก่อนจะเบนสายตาไปมองแก้วกาแฟ
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และไปหยุดอยู่ที่แก้วน้ำเย็นซึ่งมีไอน้ำจับอยู่ทั่วผิวแก้วด้านนอก 

“ทีหน้าทีหลังอย่าลืมเอาที่รองแก้วมาด้วยล่ะ เอกสารบนโต๊ะนี้น่ะ

มลูคา่ไมใ่ชน่อ้ยๆ นะ ถา้โดนนำ้ไปละก ็ เธอจะชดใชไ้มไ่หว” เสยีงเขม้ทีด่งั

ออกมาจากปากของชายหนุ่มทำให้เลขานุการสาวหน้าเสีย 

หญงิสาวรบีเดนิออกจากหอ้งของเจา้นายไปทนัท ีกอ่นทีจ่ะเดนิเรว็ๆ 

กลับเข้ามาในห้องอีกครั้งพร้อมทั้งถือที่รองแก้วและกระดาษทิชชูติดมือ

มาดว้ย มอืทีใ่ชก้ระดาษทชิชซูบันำ้บนโตะ๊นัน้สัน่เทาเลก็นอ้ย กอ่นจะหยบิ

แก้วน้ำมาวางลงบนที่รองแก้วและรีบเดินออกจากห้องนั้นไปอย่างรวดเร็ว 

“มิน่าล่ะ ใครๆ ถึงมองเราอย่างเห็นใจกันทั้งนั้น ให้กำลังใจอย่าง

กบัจะไปออกรบ ทีแ่ท ้เฮอ้...” เลขานกุารสาวพมึพำกบัตวัเองเบาๆ อยา่งนกึ

ขยาดด้วยหากว่าเจ้านายคนใหม่รู้ว่าเธอไม่ได้เก่งกาจอย่างท่ีเขียนคุณสมบัติ

ไว้ในใบสมัครแล้ว เห็นทีเธอคงต้องไปหาบริษัทใหม่สำรองไว้เสียแล้ว 

ภาสกรมองตามรา่งของเลขานกุารคนใหมไ่ปกอ่นจะสา่ยหนา้นอ้ยๆ 

ให้กับหูตาที่แพรวพราวของหญิงสาวซึ่งขยันส่งมาให้จนเขานึกรำคาญ

อยากจะเปลีย่นเลขานกุารคนใหมเ่สยีเดีย๋วนัน้ ทวา่เมือ่คดิไดว้า่คงจะตอ้ง

เสียเวลาในการเฟ้นหาเลขานุการคนใหม่อีกรอบก็รู้สึกเหนื่อยใจขึ้นมา 

เม่ือปลงได้แล้วเขาก็ก้มลงมองงานตรงหน้าก่อนจะเร่ิมลงมือทำงาน

ตอ่อยา่งตัง้อกตัง้ใจ ทำใหใ้บหนา้ทีด่เูฉยชาเปน็นจิอยูแ่ลว้ยิง่ดเูครง่ขรมึขึน้

กวา่เดมิ ซึง่หากใหส้าวๆ มาเหน็เขาตอนนีล้ะกค็งไมก่ลา้เขา้ใกลเ้ลยทเีดยีว 

หลงัจากครำ่เครง่กบังานตรงหนา้ไปไดส้กัพกั เจา้ของหอ้งกเ็งยหนา้

ขึน้มามองรปูถา่ยครอบครวับนโตะ๊นิง่ ภาพถา่ยซึง่ประกอบไปดว้ยยา่หรอื

ทีเ่ขาเรยีกวา่ อามา่ พอ่ แมแ่ละตวัเขาเอง อกีไมก่ีว่นักจ็ะถงึวนัคลา้ยวนัเกดิ

ของเขาแล้ว ไม่รู้ว่าเขาจะมีโอกาสได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูก

อีกหรือเปล่า 

ตวั
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แต่งโดย...รอมแพง

9 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

เพราะตั้งแต่คุณภากรพ่อของเขาเจอกับนักร้องสาวสวยเมื่อยี่สิบปี

ที่แล้ว ครอบครัวที่เคยอบอุ่นของเขาก็กลายเป็นเพียงอดีตไป 

คุณวนิดา แม่ของเขาเลือกที่จะเดินจากไปใช้ชีวิตของตัวเองโดยที่

ไม่เคยกลับมาดูดำดูดีเขาแต่อย่างใด นอกจากนี้ภรรยาใหม่ของพ่อก็มีลูก 

ชายหนึง่คน ซึง่กค็อืนอ้งชายตา่งมารดาของเขานัน่เอง จนตอนนีแ้มว้า่อายุ

ของเขาจะยา่งเขา้สามสบิปแีลว้แตค่วามรูส้กึขาดความรกัความอบอุน่เมือ่

ครั้งยังเยาว์ก็ยังคอยตามหลอกหลอนเขาอยู่เสมอ 

ภาสกรรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเป็นคนนอกที่ทำอย่างไรก็ไม่สามารถ

เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวใหม่ของพ่อได้ ยังดีที่เขามีอาม่าที่รักและ

คอยดแูลเขามาตัง้แตย่งัเลก็กเ็ลยไมถ่กูรงัแก ชวีติจงึไมน่ำ้เนา่และไมข่มขืน่

นักที่ต้องเห็นภรรยาใหม่ของพ่อไต่เต้าจากคำว่าเมียน้อยมาเป็นเมียที่ถูก

ต้องตามกฎหมายและสามารถเชิดหน้าชูตาอยู่ในตระกูลเจ้าสัวที่ร่ำรวย

มหาศาลเช่นนี้ 

ยิง่ตอนนีค้ณุภากรวางมอืจากกจิการตา่งๆ ใหเ้ขาเปน็ผูด้แูล แมเ่ลีย้ง

ก็ยิ่งเกรงอกเกรงใจเขา เพราะการทำให้ภาสกรพอใจนั้นหมายถึงจำนวน

เงินที่จะได้รับอย่างสม่ำเสมอ ระหว่างที่เธอเฝ้ารอให้ลูกชายวัยรุ่นของเธอ

เติบโตพอที่จะแบ่งกิจการของตระกูลมาครอบครองได ้

ภาสกรหยิบปากกาขึ้นมาเซ็นเอกสารอย่างมั่นอกมั่นใจ รอยยิ้มที่

มุมปากแสดงว่าสัญญาที่กำลังอ่านอยู่เป็นที่พอใจของเขามาก มือได้รูป

ขาวสะอาดกดหมายเลขภายในเพื่อสั่งงาน 

“ดารนิ มาเอาสญัญาไปใหค้ณุประพจนห์นอ่ย ออ้...เดีย๋วผมจะออก

ไปขา้งนอกและจะไมก่ลบัเขา้บรษิทัอกี ถา้มอีะไรสำคญัเรง่ดว่นกโ็ทร. เขา้

เบอรม์อืถอืสว่นตวัของผมไดเ้ลย” เสยีงเขม้นัน้ทำเอาดารนิเลขานกุารหมาดๆ 

ทำคอย่นใส่เครื่องอินเตอร์คอม ก่อนตอบกลับด้วยน้ำเสียงหวานห ู

ตวั
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

“ได้ค่ะ คุณภาสกร” ว่าแล้วร่างอวบในชุดทำงานเข้ารูปก็เดินเข้าไป

ในห้องทำงานใหญ่ ดวงตาที่ตกแต่งให้ดูโตเข้มนั้นมีแววระยิบระยับขณะ

ส่งยิ้มหวานให้เจ้านายของตน แปลกที่ยิ่งยิ้มหวานเท่าไรก็ยิ่งทำให้ใบหน้า

หล่อเหลานั้นดูเฉยชามากขึ้นจนเกือบเหมือนหน้ากากที่ไร้ความรู้สึก จน

รอยยิม้ของเลขานกุารสาวทีม่ใีหอ้ยา่งพยายามนัน้กลบัตอ้งเจือ่นหายไปเอง 

เมื่อร่างสูงใหญ่เดินออกนอกประตูไปบรรยากาศมาคุก็จางหายไป

ด้วย ดารินผ่อนลมหายใจค่อยๆ 

“อีตาบ้า! ทำหน้าอย่างกับหิน” น้ำเสียงหงุดหงิดที่ดังขึ้นพร้อมกับ

ท่าทางค้อนปะหลับปะเหลือกน้ันทำให้รับรู้ได้ถึงความผิดหวังท่ีมี หน่ึงอาทิตย์

ที่เพิ่งมาทำงานเธอสู้อุตส่าห์ใส่เสื้อผ้าที่แม้จะเป็นทางการแต่ก็ดูเซ็กซี่อยู่

ในที แต่กลับไม่ทำให้เจ้านายหนุ่มคนนี้สะดุ้งสะเทือนได้เลยแม้แต่น้อย 

 

ฝนที่เพิ่งขาดสายจากการตกอย่างหนักทำให้พื้นถนนบางแห่งเป็น

แอ่งน้ำสีดำ นิลกานต์เดินลัดเลาะกำแพงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เพื่อเดินทางไปยังที่หมาย พร้อมระวังไม่ให้อุปกรณ์ที่หอบหิ้วถูกฝนเมื่อครู่

ต้องมีอันเป็นไปจากน้ำที่ขังอยู่ตามถนนนั้น 

“บา้ชะมดั รูอ้ยา่งนีพ้กรม่มาดว้ยกด็ ีฝนบา้นีก่ห็ลงฤดมูาตกไดย้งัไง

ก็ไม่รู้ ทำคนสวยหงุดหงิดจริงๆ” หญิงสาวบ่นพึมพำ ทว่าสีหน้ากลับไม่ได้

ดทูกุขร์อ้นแตอ่ยา่งใด ออกจะดยูิม้แยม้เสยีดว้ยซำ้เพราะระหวา่งทีย่นืหลบ

ฝนนั้นเธอก็ได้รับข่าวดี 

ชายหนุ่มรุ่นพี่ที่เป็นจิตรกรเช่นเธอ ทว่าเขาโชคดีเหลือเกินที่ดูจะมี

ความกา้วหนา้มากกวา่เธอ ใบหนา้เกลีย้งเกลาของชนะชยักบัผมยาวทีผ่กู

รวบไว้ที่ต้นคอและสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอของรุ่นพี่หนุ่มยังคงสร้าง

ความประทับใจให้กับนิลกานต์เหมือนเดิม 
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แต่งโดย...รอมแพง

11 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

‘พี่คงพักที่กรุงเทพฯ เป็นปีเชียวล่ะ อาจารย์อรรณพบอกว่าจะเอา

รูปเก่ามารวมกับรูปใหม่ที่กำลังวาดเพื่อเปิดนิทรรศการให้พี่’ 

นิลกานต์ฟังแล้วก็รู้สึกทั้งอิจฉาและยินดี แต่ความรู้สึกอย่างหลังมี

มากกว่าจึงทำให้อดที่จะเปรยขึ้นมาเล่นๆ ไม่ได ้

‘เฮอ้...นลิกต็อ๊กตอ๋ยอยูอ่ยา่งนีล้ะ่ คงหาโอกาสดีๆ  อยา่งพีไ่มไ่ดแ้น’่ 

‘เอาไหม พี่จะให้อาจารย์อรรณพเอาผลงานของน้องนิลมาแสดง

ร่วมกับพี่ แต่อาจจะได้โควตาน้อยภาพหน่อยนะ’ 

นิลกานต์เบิกตาโต ดวงตาคู่สวยเป็นประกายที่เจ้าตัวไม่รู้เลยว่า

น่ามองเพียงใด 

‘ดสีคิะ ถา้พีบ่อกใหอ้าจารยเ์ขายอมใหน้ลิเอาภาพไปแสดงดว้ย นลิ

จะวาดใหส้ดุฝมีอืเลยคะ่’ นลิกานตย์ิม้กริม่ รุน่พีข่องเธอคนนีเ้ปน็ศษิยโ์ปรด

ของอาจารย์ที่จัดแสดงนิทรรศการ เพราะฉะนั้นความหวังที่จะนำผลงาน

ของเธอมาจัดแสดงด้วยก็ดูจะมีโอกาสสูงมากจนหญิงสาวอยากจะกระโดด

โลดเต้นนัก มิเสียแรงท่ีเธอเคยปล้ืมและยังปล้ืมรุ่นพ่ีคนน้ีอยู่ไม่เส่ือมคลาย 

แม้พี่ชัยของเธอจะเดินห่างออกไปแล้วแต่นิลกานต์ก็ยังคงมองตามหลัง

รุน่พีท่ีเ่ธอแอบปลืม้เดนิลบัสายตาไปถงึไดอ้อกเดนิไปยงัทีห่มายของตวัเอง

บ้าง 

ขณะที่กำลังเดินฝันหวานยิ้มจนปากแทบฉีกคนเดียวอยู่นั้นจู่ๆ

รถเบนซ์รุ่นใหม่สีดำก็แล่นผ่านถนนด้วยความเร็วจนนิลกานต์ยกอุปกรณ์

หลบแทบไม่ทัน ส่วนเส้ือผ้าต้ังแต่ช่วงใต้อกลงไปน้ันไม่ต้องพูดถึง น้ำสกปรก

ที่ขังในแอ่งได้กระเซ็นขึ้นมาโดนตัวของนิลกานต์เข้าเต็มเปา 

หญิงสาวชูอุปกรณ์ขึ้นเหนือศีรษะก่อนจะกระทืบเท้าแล้วถลึงตา

ใสร่ถคนังามทีด่เูหมอืนคนขบัจะไมร่บัรูเ้ลยวา่ไดส้รา้งความโมโหโทโสมาก

เพียงใดให้กับคนเดินถนนอย่างนิลกานต์ 
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“โธ่เอ๊ย! ไอ้คนรวย จะรีบพาเมียไปคลอดหรือไง บ้าจริง” สายตาที่

แหลมคมตามประสาศิลปินจับภาพเลขทะเบียนรถกับลักษณะของรถที่

แล่นห่างออกไปอย่างขัดเคือง 

“อย่าให้เจอที่ไหนนะ! แม่จะเอาเหรียญขูดรถให้ร้องไม่ออกเลย

เชียว!” คนร่างบางเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันอย่างมาดหมายทั้งๆ ที่รู้ว่าเป็นไปได้

ยากที่จะเจอกับรถคันนี้อีกครั้ง 

 

คนที่นั่งอยู่ในรถเบนซ์สีดำเหลือบมองเวลาบนนาฬิกาข้อมืออย่าง

ร้อนใจ ป่านนี้คนที่รออยู่คงชะเง้อคอมองหาแล้ว การจราจรที่ติดขัดทำให้

การนัดหมายเริ่มมีปัญหา 

“เร็วกว่านี้หน่อยได้ไหมเอก ฉันรีบ ป่านนี้อาม่ารอเงกแล้ว” 

“นีก่เ็รว็มากแลว้นะครบัทา่น ตะกีก้ท็ำนำ้กระเดน็ไปโดนคนเขา้แลว้

นะครับ” นายเอกคนขับรถแย้งขึ้นเบาๆ อย่างเกรงอกเกรงใจ 

“เอาเถอะ เร็วๆ หน่อยก็แล้วกัน” นายเอกเหลือบมองเจ้านายที่มี

ใบหน้าขาวปากแดงอย่างรู้ใจ ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกท่ีดูหล่อเหลาอย่าง

ที่คนเขาเรียกกันว่าหนุ่มหน้าหยกนั้นกลับซ่อนความเข้มแข็งจนแทบจะ

กลายเป็นคนแข็งกร้าว อีกทั้งนิสัยที่คล้ายมองไม่เห็นหัวผู้ใดเลยก็อาจจะ

ทำให้คนอ่ืนไม่ชอบหน้าได้ แต่คงไม่ใช่กับผู้ท่ีอยู่ใต้บังคับบัญชาเพราะบริวาร

ทัง้หลายตา่งกร็ูด้วีา่ แมเ้จา้นายหนุม่จะเปน็คนพดูตรง การกระทำจะคลา้ย

สำแดงอำนาจ แต่จิตใจนั้นกลับเปี่ยมไปด้วยความยุติธรรม ใช้งานหนัก

แต่ก็จ่ายหนักเช่นกัน 

 

แสงแดดยามใกล้เที่ยงเริ่มร้อนแรงเสียจนนิลกานต์ต้องยกมือขึ้น

ปาดเหงื่อหลายครั้งหลายครา ไม่ว่าจะกระพือปกเสื้อยืดตัวเก่งของตนสัก
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แคไ่หนกไ็มท่ำใหค้วามรอ้นทีรู่ส้กึนีผ้อ่นคลายลงไดเ้ลย มอืทีจ่บัดนิสอวาด

ลงไปบนกระดาษปอนด์หนาหยุดชะงักเป็นพักๆ เพื่อเล็งสิ่งก่อสร้างที่ทรง

คุณค่าทางศิลปะอย่างพระที่นั่งพุทไธสวรรย ์

ช่วงวันธรรมดาเช่นนี้ผู้คนที่เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติใน

กรงุเทพมหานครนีน้อ้ยจนนา่ใจหาย บางวนักม็ทีวัรช์าวตา่งชาตมิาเดนิชม

กันขวักไขว่ยิ่งกว่าคนไทยด้วยกันเองเสียอีก หลายครั้งที่ชาวต่างชาติบาง

คนมายืนดูผลงานของหญิงสาว บ้างก็ขอซื้อ บ้างก็ชื่นชม ทำให้เจ้าของ

ผลงานหน้าบานไปหลายวัน 

วาดภาพร่างไปได้เพียงครู่ก็มีกลุ่มคนเดินผ่านไปและดูเหมือนจะ

มีสองคนที่เดินรั้งท้าย 

“ตากร อาม่าอยากไปดูรูปหิน พาอาม่าไปดูหน่อยสิลูก” หญิงชรา

ผวิขาวรา่งอวบจบัลำแขนของหลานชายพรอ้มกบับบีเบาๆ เปน็เชงิใหห้ลาน

พาไปที่ที่ตนต้องการ 

“อาม่าใจเย็นๆ สิ รอเดี๋ยวนะครับ นั่งรอหน้าตำหนักแดงก่อน ผม

ขอรับโทรศัพท์ก่อนนะครับ” เสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์มือถือเป็นเพลง

บรรเลงของนักประพันธ์ชาวยุโรปทำให้นิลกานต์หันไปมองโดยอัตโนมัติ 

“โอโ้ฮ หลอ่เวย้” หญงิสาวเผลออทุานเบาเทา่เสยีงกระซบิ เมือ่เหน็

ใบหน้าหล่อเหลาของชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งกำลังทำหน้านิ่วคิ้วขมวดคุย

โทรศัพท์อยู่ไม่ไกล 

ใบหน้าที่ประกอบไปด้วยคางแกร่งมีเคราและไรหนวดสีเขียวจางๆ 

ปากไดร้ปูหยกัสแีดงเสยีจนนา่อจิฉาตดักบัผวิทีข่าวผอ่งจนอยากจะขอแลก

กับผิวสีน้ำผึ้งออกเข้มของตน จมูกโด่งเป็นสัน ดวงตาที่มองเห็นว่ามีชั้น

เดยีวนัน้เรยีวไดร้ปูรบักบัแผงขนตาสดีำสนทิเหมอืนสผีมกบัคิว้เขม้ซึง่เสรมิ

ให้ดวงตาดูคมมากยิ่งขึ้น 

ตวั
อย
า่ง
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ป่วนรักสลับร่าง

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

ชุดสูททำงานสีเข้มดูน่าอึดอัดเมื่อต้องมาอยู่ท่ามกลางอากาศที่

ร้อนอบอ้าวเช่นนี้ แต่ก็ช่วยเสริมให้บุคลิกของชายหนุ่มดูดีขึ้นมากเพราะ

บอดี้ไลน์ที่ทำให้สาวๆ ใจเต้นแม้อยู่ในชุดทำงาน ซึ่งหากไม่เกรงใจว่าไม่ 

รู้จักกันนิลกานต์คงเดินเข้าไปดูใกล้ๆ เสียให้หนำใจ 

แล้วฟ้าดินก็เป็นใจเมื่ออาม่าของหลานชายรูปหล่อเดินมาทรุดนั่ง

ที่เก้าอี้ไม้ไม่ไกลจากนิลกานต์นัก ไม่ช้าหญิงชราคนนั้นก็ชวนคุย 

“หนูเป็นจิตรกรรึ” อาม่าดูจะสนใจการวาดภาพร่างของนิลกานต์

มากถึงกับเดินมาดูใกล้ๆ 

“หนกูว็าดไปอยา่งนัน้เองละ่คะ่...อามา่” ไดท้กีร็บีตขีลมุเรยีกใหส้นทิ

เข้าไว้ ใบหน้าอย่างหลานชายอาม่านี่ล่ะเป็นใบหน้าที่หญิงสาวใฝ่ฝันมา

นาน 

“อาม่า มาดูของเก่าๆ ในพิพิธภัณฑ์เหรอคะ แล้วมากันแค่สองคน

หรือคะ อาม่า” นิลกานต์แกะผ้ามัดผมออกมาผูกใหม่เพราะรู้สึกว่าลูกผม

ด้านหน้าจะตกลงมาระใบหน้ามากไปแล้ว ผมสีน้ำตาลเข้มที่ไม่เคยสัมผัส

กับไดร์เป่าผมแม้สักครั้งเดียวดูเงางามแต่ก็ไม่เป็นทรง เคราะห์ดีที่ใบหน้า

รปูไขข่องหญงิสาวรวมไปถงึดวงตาโตๆ ใสแจว๋นัน้ดนูา่มองจนพอทีจ่ะกลบ

ความไม่งามส่วนอื่นไปได้บ้าง 

อาม่าของภาสกรพินิจพิศดูภาพสลับกับดูใบหน้าของหญิงสาวอย่าง

สนใจ 

“หนูน่ีโหงวเฮ้งดีนะ หน้าผากสวย จมูกสิงห์ ตาโต ปากกว้างท่าทาง

จะพูดเก่งใจดี ทำอะไรก็รวย สะโพกก็ไม่เล็กคงมีลูกดกล่ะหนู” นิลกานต์

หัวเราะลั่นใบหน้าแดงระเรื่อขึ้นอย่างนึกขำกับอาม่าที่มีหลานชายหล่อ

เหลือเกินคนนี้ 

“อาม่าชื่อกิมย้ง หนูล่ะชื่ออะไร” 

ตวั
อย
า่ง



แต่งโดย...รอมแพง

15 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

“หนูชื่อนิลกานต์ค่ะอาม่า เดี๋ยวนิลพาอาม่าทัวร์ดีมั้ย พูดแล้วจะ

หาว่าคุย ในนี้นะนิลปิดตาเดินยังได้เลย อาม่า” 

“คงไม่ต้องรบกวนคุณหรอกครับ” เสียงทุ้มนุ่มแทรกขึ้นมา เมื่อ

นิลกานต์หันไปมองก็ถึงกับหน้าร้อน สายตาคมนั้นบาดใจก็จริงแต่ตอนนี้

กลับมีแววของความเย็นชาถือตัวอยู่เต็มเปี่ยม 

“ตากร หนนูลินีเ่ขารูจ้กัทีน่ีด่ ี ยงัไงใหห้นนูลิไปกบัพวกเราดว้ยดกีวา่

ไหมลูก” 

“บางคนดูหน้าก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นยังไง อาม่าไปกับผมเถอะ” 

ชายหนุ่มพยุงอาม่าของตนโดยไม่แม้แต่จะมองไปทางนิลกานต์ซึ่งตอนนี้

เริ่มกลายเป็นนิลขมเสียแล้ว 

“เออ...นึกหรือว่าอยากไปด้วย เฮอะ บางคนดูหน้าก็ไม่รู้หรอกว่า

เป็นยังไง เอาไว้บอกตัวเองเหอะ” เสียงใสๆ ที่พูดเน้นเสียงหนักอย่างไม่

เกรงใจทำให้ชายหนุ่มหันขวับมามองอย่างอยากจะหาเรื่อง 

“คุณพูดกับใคร” 

“พูดคนเดียว มีไรมั้ย” หญิงสาวเชิดหน้ามองอีกฝ่ายด้วยหางตา

อย่างไม่นึกกลัว 

“ไร้มารยาท!” 

“งี่เง่า!” 

“นี่อย่าต่อปากต่อคำได้ไหม” 

“เฮอะ ตวัเองมปีากคนเดยีวหรอืไง อามา่ของคณุนะ่เปน็คนเขา้มา

คุยกับฉันเองนะ มาต่อยกันเลยมั้ยล่ะ” 

“ผู้หญิงอะไร บ้าจริงๆ” 

“คุณสิบ้า อากาศร้อนตับแตกอย่างน้ีเดาะใส่สูทมา ปกติเสียท่ีไหน” 

อาม่ามองหลานชายทีหญิงสาวที่เพิ่งรู้จักทีอย่างมึนงง 

ตวั
อย
า่ง
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ป่วนรักสลับร่าง

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

“พอเถอะ ตากร...เปน็อะไรไป ไปดขูองกนั เฮอ้...” อามา่กมิยง้ลาก

หลานชายตนให้ออกห่างจากนิลกานต์ ทิ้งให้หญิงสาวมองค้อนตามหลัง

ไปตาแทบกลับ 

“หงุดหงิดจริงๆ เชียว กะว่าจะตีซี้แล้วขอให้มาเป็นแบบซะหน่อย

หน้าตาก็ดีหุ่นก็ดีแต่นิสัยแย่ว่ะ” หญิงสาวหันมาใส่ใจกับภาพร่างตรงหน้า

อย่างพยายามจะข่มใจ แล้วก็สำเร็จหลังจากเล็งไปวาดไปได้ชั่วครู่ภาพ

สเก็ตช์ก็เริ่มสมบูรณ์มากขึ้นพร้อมกับจิตใจที่ค่อยๆ เย็นลงของเธอ 

ตวั
อย
า่ง



17 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

นิลกานต์นั้นเพิ่งเรียนจบจากคณะจิตรกรรมประติมากรรมและ

ภาพพิมพ์ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวหน้าพระลาน ซึ่งก็ใกล้กับพิพิธ-

ภัณฑสถานแห่งนี้ ดังนั้นแทบทุกตารางนิ้วของที่นี่จึงเป็นที่คุ้นเคยของ

สาวน้อยผิวเข้มหน้าหวานคนนี้เป็นอย่างดี 

ผู้คนที่พบเห็นหญิงสาวมักจะมองเธอด้วยสายตาแปลกๆ ทุกครั้ง

ไปเนื่องจากเธอชอบสวมกางเกงเลบางครั้งก็สวมกางเกงยีน กับเสื้อยืดที่

ได้แถมมาจากการซื้อฟิล์มกล้องถ่ายรูปที่ตอนนี้ถูกเลหลังแจกฟรีเพราะ

กลอ้งดจิติอลมาตตีลาดเสยียอ่ยยบั และสวมรองเทา้แตะแบบคบีตราดาว

สีเขียวตุ่น 

สิ่งที่ดูมีมูลค่ามากที่สุดในตัวของหญิงสาวก็เห็นจะเป็นนาฬิกา

คารเ์ทยีรฝ์งัเพชรนำ้งามทีแ่มซ่ือ้ใหเ้ปน็ของขวญัในวนัรบัปรญิญา ซึง่ไมว่า่

ใครก็คงคาดไม่ถึงว่ามันจะเป็นของแท้ เมื่อมันได้มาอยู่บนข้อมือของหญิง

สาวที่แต่งตัวปอนๆ เช่นเธอ 

วันนี้หญิงสาวรู้สึกหงุดหงิดอย่างไรพิกล อาจเป็นเพราะอากาศที่

ร้อนมากๆ แสงแดดช่วงเช้าท่ีน่าอภิรมย์กับฝนท่ีตกเม่ือครู่ กลายเป็นความ

ร้อนอบอ้าวอย่างรวดเร็วเม่ือเวลาเท่ียงวันใกล้มาถึง หรืออาจจะเป็นเพราะ

ตอนที่2

ตวั
อย
า่ง
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ป่วนรักสลับร่าง

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

กิริยาของชายหนุ่มคนเมื่อกี้ที่มีท่าทีชวนกระทืบเป็นอย่างยิ่ง 

 

นิลกานต์เก็บข้าวของใส่กระเป๋าสะพายเรียบร้อยแล้วก็ยืนลังเล

อยู่ครู่หนึ่งก่อนตัดสินใจเดินลึกเข้าไปในตัวอาคารยังส่วนที่จัดแสดงงาน

ศิลปะเขมรซึ่งเธอจำได้ว่าที่ชั้นบนนั้นเป็นการจัดวางศิลปะสมัยทวารวดี

ซึ่งมีพัดลมตัวใหญ่และเครื่องปรับอากาศที่ไม่ค่อยจะเย็นนักแต่ก็พอให้

คลายร้อนได้บ้าง 

เมือ่สเกต็ชภ์าพรา่งเสรจ็สิน้แลว้เธอกอ็ยากหาทีเ่หมาะๆ เพือ่จะได้

ลงสีเน้นแสงเงาลงในผลงานตามที่ได้จดจำทุกรายละเอียดของพระที่นั่งฯ 

ไว้ตามความเคยชินท่ีปฏิบัติมาตลอดหลายปี การสังเกตทุกส่ิงอย่างละเอียด

ตามสายตาของจิตรกรจึงกลายเป็นความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของ

หญิงสาวที่มักจะมองทุกสิ่งรอบกายเพียงปราดเดียวก็จำรายละเอียด

ปลีกย่อยต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ 

ตรงรูปแกะสลักหินทรายรูปพระธรรมจักรมีเก้าอี้ตัวหนึ่งตั้งไว้ใกล้

พัดลมตัวใหญ่ซึ่งดูจะเป็นที่ที่เหมาะเหม็งที่สุด หญิงสาวรีบสาวเท้าเดนิไป

ยังที่หมายอย่างรวดเร็วพลางคิดในใจว่าหากลงสีได้สักพักก็จะหยุดมือไป

หาของกินมาเติมใส่ท้องเสียหน่อย 

รปูแกะสลกัหนิทรายทีห่ญงิสาวเลง็ไวว้า่จะไปนัง่ลงสใีกล้ๆ  นัน้เปน็

งานสลักหินทรายรูปพระธรรมจักรที่ได้รับการวิเคราะห์จากนักโบราณคดี

ประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วว่าเป็นธรรมจักรศิลาที่อยู่ในสมัยทวารวดี ช่วง

พทุธศตวรรษที ่11 - 16 เปน็ธรรมจกัรทีแ่กะสลกัจากหนิทรายเปน็รปูกงลอ้

ดา้นหนา้นัน้นบัได ้ 36 ซี ่ แตด่า้นหลงันบัได ้ 35 ซี ่ ซึง่จนบดันีก้ย็งัไมม่ใีคร

ทราบความหมายวา่จำนวนซีท่ีส่ลกันัน้หมายถงึสิง่ใด ดา้นหนา้พระธรรม-

จักรมีการสลักกวางตัวเล็กมานั่งหมอบเหลียวหลังอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังมี

ตวั
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แต่งโดย...รอมแพง

19 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

การสลักเสลารอบขอบพระธรรมจักรที่ตอนนี้ดูรางเลือนจนแทบจะไม่เห็น

ลวดลายใดๆ 

เม่ือเดินไปใกล้ถึงหินสลักรูปธรรมจักรกับกวางหมอบท่ีต้ังอยู่กลาง

หอ้ง นลิกานตก์ต็อ้งหยดุชะงกั เพราะอกีดา้นของธรรมจกัรคอืชายหนุม่ใน

ชุดสูทสีเข้มคู่อริคนล่าสุดที่กำลังมองมาทางเธอกับอาม่าที่กำลังเอียงคอ 

มองของเก่าในตู้อย่างตั้งอกตั้งใจนั่นเอง 

จู่ๆ  กค็ลา้ยกบัวา่ภายในหอ้งนัน้มดืลงอยา่งกะทนัหนั อากาศทีร่อ้น

อบอ้าวก็เหมือนจะเย็นลงชวนให้รู้สึกขนลุก 

ทันทีที่สายตาคมสองคู่ปะทะกันผ่านช่องธรรมจักรแกะสลัก แสงสี

ขาวบาดตาก็พุ่งปราดเข้าหาดวงตาของทั้งสองคนจนต้องหลับตาลงโดย

อัตโนมัติก่อนอุทานขึ้นมาพร้อมกัน 

“เอ๊ะ!” 

“อ๊ะ!” 

โลกเหมือนจะเอียงโย้ไปมาชวนให้เวียนหัวอยู่พักใหญ่แล้วทุกสิ่งก็

ดับวูบลง 

 

ภาสกรลืมตาขึ้นมาอย่างมึนงง แอร์เย็นฉ่ำทำให้รู้สึกสบายขึ้นจน

ดเูหมอืนตวัลอยๆ พกิล เพดานสขีาวกบัแสงไฟสลวัๆ ในหอ้งรวมไปถงึกลิน่

ยาทำให้ประสาทสัมผัสค่อยๆ แจ่มชัดขึ้น เมื่อมองไปทางซ้ายก็พบวา่เปน็

โซฟายาว อามา่กมิยง้ทีเ่หน็หลานชายรูส้กึตวัแลว้รบีลกุขึน้จากทีน่ัง่เดินไป

ทางปลายเตียงไปยังอีกเตียงหนึ่งที่อยู่ข้างๆ 

“ฟื้นแล้วรึ ตากร” ภาสกรมองตามอาม่าที่เดินผ่านเตียงของตัวเอง

ไปอย่างแปลกใจ ก่อนจะเปลี่ยนเป็นตกตะลึง 

“เอ๊ะ!” เสียงที่ดังออกมาจากริมฝีปากเป็นเสียงแหลมเล็กและใส
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บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 

ราวระฆงัแกว้ สายตาทีม่องไปสบกบัดวงตาทีคุ่น้เคยซึง่กก็ำลงัมองมาอยา่ง

ตื่นตกใจไม่แพ้กัน 

ทั้งสองคนกระเด้งลุกขึ้นจากเตียงพร้อมกัน ก่อนจะกระโจนเข้าไป

ในห้องน้ำแทบจะพร้อมๆ กัน จากนั้นก็มีเสียงใสร้องเฮ้ยยาวๆ และเสียง

กรีดร้องห้าวๆ ดังออกมาจากห้องน้ำนั้น 

“พวกลื้อเป็นอะไร” คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวก็คืออาม่ากิมย้งที่มองกิริยา

ทั้งหมดของสองหนุ่มสาวด้วยความงุนงงสุดชีวิต 

นิลกานต์ส่ายหน้าตัวเองแรงๆ ก็พบว่าใบหน้าท่ีส่ายอยู่คือใบหน้า

ท่ีหล่อเหลาของชายหนุ่มท่ีเธอรู้สึกชังน้ำหน้าเต็มทน ก่อนจะทำปากพะงาบๆ

แลว้หนัไปมองใบหนา้ทีเ่คยเปน็ของตวัเอง มอืใหญล่บูคลำใบหนา้ของตวัเอง

อย่างตื่นตระหนก 

“บ้าที่สุด! เป็นไปไม่ได้ มันเป็นไปไม่ได้” เสียงใสของภาสกรที่ต้อง

มาอยู่ในร่างของหญิงสาวที่เขาคิดว่าเป็นมิจฉาชีพร้องบอกตัวเองซ้ำๆ 

“พวกลื้อสองคนเป็นอะไรกันเนี่ย” เสียงอาม่าทำให้ทั้งสองคนหัน

ขวับไปมอง 

“พวกเราไม่ได้ฝันไปใช่ไหม” นิลกานต์ในร่างบึกบึนสูงใหญ่พูดเหมือน

ละเมอ 

“อาม่า อาม่าต้องเชื่อผมนะ ผมคือภาสกร” ร่างบางเสียงใสละล่ำ 

ละลักพูดกับอาม่าของตัวเองก่อนจะตกใจเมื่อเห็นสีหน้าซีดๆ ของผู้เป็น 

อาม่า 

“อะไรกนั” อามา่กมิยง้เริม่งงและระแวงจนหนา้ซดีเมือ่ไดย้นิคำพดู

ที่มาจากร่างของนิลกานต์ เพราะจำได้ว่าไม่เคยแนะนำหลานชายให้หญิง

สาวผู้นี้รู้จักเลยแม้แต่น้อย สายตาของผู้สูงอายุมีแววตกใจก่อนที่มืออัน

เย็นเฉียบของหญิงชราจะดึงร่างของหลานชายมากระซิบกระซาบ 
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