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           แนวเรือง :   ดราม่า โรแมนตกิ โรมานซ์ 

 

เขาเป็นผูช้ายทีดูภายนอกเหมือนคนไร้ความรู้สึก เฉยเมย เงียบ

ขรึมเป็นคนไร้สงัคม แต่กลบัมีบุคลิกทีงามสง่าและโดดเด่นมี

เสน่ห์ แต่เจา้คิดเจา้แคน้ ถึงกระนนัเธอก็ยงัหลงรักเขา แอบมอง

เขา แอบหมายปองเขาอยูเ่งียบ ๆ เฉกเช่นเดียวกบัเขาทีแสร้งทาํ

ไม่พอใจเธอ ชิงชงัเธอ แต่ในส่วนลึกกลบัแอบเก็บเธอไวใ้น

หวัใจ        

 

 (เนือเรืองเดียวกบั บ่วงเสน่หา 2 เล่มจบทีมีวางขายแลว้นะคะ บ่วง

เสน่หาเล่มนี พีทาํเล่มเดียวจบค่ะ เพือความสะดวกในการดาวโหลด 

ส่วนทีมี 2  เล่มจบนนั ก็เพือใหท่้านทีตอ้งการอ่านแบบเดาต่อเอาเอง พี

ก็เลยเอาใจดว้ยการทาํ เล่ม 1-เล่ม 2)ตวั
อย
่าง
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ตอนที 1  ศตัรูหวัใจแม่ 

“เดก็นนัคุยกบัใครหรือคะคุณแดนศูร” 

คาํถามทีผา่นเรียวปากของสราญใจ ทาํให้เจา้ของดวงตา

ทีคมกลา้ตอ้งขบกรามแน่น เมือเขามองเห็นร่างบางอรชรของ

สาวนอ้ยวยัยีสิบสามปีกาํลงัเดินเคียงขา้งมากบัชายหนุ่มรูปหล่อ

คนหนึงดว้ยท่าทางทีสนิทสนมคุน้เคย 

“ผูช้ายคนนนัดูดีมาก ๆ เลยนะคะไม่น่าเชือว่า ผูช้าย

บุคลิกลกัษณะดีแบบนีจะลดตวัลงมาคบหากบัผูห้ญิงทีมีเชือ

สายชอบแยง่สามีของชาวบา้น..” 

คาํพูดในช่วงทา้ยของสราญใจเปล่งออกมาพร้อมกบั

ค่อย ๆ ชมอ้ยชายตาไปมองบุคคลดา้นขา้ง เหมือนตอ้งการจะ

ตอกยาํความเกลียดชงัของเขาทีมีต่อ เพทายให้เพิมมากขึน 

“อยา่งว่าแหละ ผูช้ายเห็นผูห้ญิงสวยเป็นไม่ได”้ 

หล่อนพูดต่อเมือยงัคงทอดสายตามองไปหาเพทายกบั

แรงเมืองชายหนุ่มวยัสามสิบ  

“สราญเห็นแม่นีทีไร ทาํให้สงสารคุณป้ามากขึน ..” 

สราญใจสอดมือมากอดแขนแขง็แรงของแดนศูรไว้

พร้อมกบัเบียดร่างเขา้มาใกลอี้กนิด 
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“ยิ งสราญเห็นนงัแม่ของมนั ก็ยิ งเกลียด แคน้เคืองแทน

คุณป้า” 

หล่อนฉอเลาะตอ่พลางชอ้นสายตามองดวงหนา้คมขรึม

หล่อสะอาดทียงัดูนิงของชายหนุ่มวยัสามสิบปีอยา่งแดนศูร 

เจา้ของบุคลิกลกัษณะทีเงียบขรึม นิงอยา่งน่าเกรงขาม 

“ทงัทีคุณป้าไม่มีอะไรเสียหายเลยสกันิด แต่ยงัถูก

มองขา้ม เพียงเพราะมนัสองแม่ลูก ออดออ้นออเซาะคุณลุง

ยวัยวนให้หลงใหล จนตอ้งพาเขา้มาอยูร่่วมชายคาบา้น..” 

คาํพูดของหลอ่นทาํให้เขาขบกรามแน่น เมือทอดสายตา

มองเห็นรอยยิ มของเพทาย ลูกสาวของปิลนัธน์ หญิงวยัสีสิบ

เศษ ทีพ่อของเขา พาเขา้มาอยูร่่วมบา้นตงัแต่เพทายอายไุดแ้ปด

ปีจนถึงปัจจุบนัเพทายเรียนจบปริญญาตรีมีอายไุดย้สิีบสามปี 

กาํลงัสวยงาม เหมือนดอกไมที้เบ่งบานสะพรังไดรั้บนาํและปุ๋ ย

บาํรุงอยา่งดีจึงสมบูรณ์และสวยพราว 

ทาํให้แม่ของเขาคือศุภวรรณ ตอ้งเจ็บปวดมาตลอดเวลา

ซึงตอ้งทนรับสภาพกบัความคิดทีว่า หล่อนเป็นเมียหลวง ทีเฝ้า

แอบมองดูสามีของตวัเองพรําพรอดดูแลเอาใจใส่กบัเมียนอ้ยที

มีลูกติดพ่วงมาดว้ยอีกคน 
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“สราญไม่เขา้ใจว่าทาํไมคุณป้าตอ้งทนถึงขนาดนี สิบห้า

ปีเตม็หากเป็นสราญนะ จะไม่ยอมให้มนัอยูร่่วมบา้นไดแ้มแ้ต่

วนัเดียว” 

สราญใจหวงัเป็นอยา่งมากว่าจะตอ้งหาทางยแุหยใ่ห้

แดนศูรขบัไล่เพทายออกไปจากบา้นให้ได ้เพราะนบัวนัเพทาย

จะยิ งสวย หล่อนกลวัเหลือเกินว่าแดนศูรจะหนัไปสนใจเพทาย 

แต่ความหวงัของหล่อนก็ดูเหมือนจะลิบหรีลงเมือสาวใชเ้ดิน

ตรงเขา้มาหาแดนศูร 

“คุณแดนศูรคะ คุณท่านเชิญพบทีห้องทาํงานค่ะ..” 

เขายอมละสายตาจากร่างบางอรชรของเพทายหนัมา

มองหนา้สราญใจ 

“ผมขอตวันะครับ ..” 

เขาจบัมือของหลอ่นออกจากแขนแลว้กา้วตรงเขา้ไปใน

ตึกใหญ่ มุ่งหนา้ไปยงัห้องทาํงานของนายตุลาท่ามกลางสายตา

ของสราญใจทีรู้สึกเสียดายอยา่งมาก ในขณะทีเขาเดินจากมา

สราญใจก็หนักลบัไปมองดูเพทายอีกครัง มีทงัความชิงชงั ริษยา 

อิจฉาและชืนชมไปพร้อม ๆ กนั 
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ทนัทีทีแดนศูรมาถึงห้องทาํงานของพ่อก็ตอ้งนิงงนัเมือ

มองเห็นพ่อของเขานงัอยูก่บัปิลนัธน์ แต่หล่อนก็เหมือนกบัรู้ตวั

ว่าแดนศูรไม่ชอบจึงรีบลกุขึนยืนหลบไปอยูที่ริมหนา้ต่าง  

แดนศูรนงัลงยงัเกา้อีหนา้โต๊ะทาํงานตวัใหญ่ของนาย

ตุลา ชายวยัเกือบหกสิบปี ทียงัดูหนุ่มและแขง็แรงอยา่งมาก 

“มีอะไรครับ..” 

เขาเอ่ยถามดว้ยนาํเสียงทีราบเรียบเหมือนปกตินิสยั 

ใบหนา้นิงขรึมไม่บ่งบอกอารมณ์ ไม่บึงและไม่ยิ มตามแบบ

ฉบบัของเขา 

“เพทายเรียนจบแลว้ แกจบทางดา้นบริหาร มีความ

เชียวชาญเรืองภาษาและการวางแผน การวางนโยบาย รวมถึง

เก่งในเรืองคอมพิวเตอร์ดว้ย พ่ออยากจะให้แดนศูรช่วย

สนบัสนุนเพทาย เพราะพ่อจะใหเ้ขา้มาช่วยงานทีบริษทั..” 

เขาชอ้นสายตามองหนา้พ่อพลางขบฟันแน่น 

“สอนงานให้นอ้งหน่อยเถอะนะลูก ค่อย ๆ เป็นคอ่ย ๆ 

ไป เพทายเป็นเดก็หวัไว และทีสาํคญัแกสดใสน่ารัก แกจะได้

เป็นเพือนลูกดว้ย ทาํให้ลูกเบาแรง..นะลูกนะ..” 

แดนศูรชาํเลืองสายตาไปมองหนา้ปิลนัธน์ ทียืนยิ มอยู่

ไม่ห่างจากร่างของนายตุลามากนกั 
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“ดุ ด่า ว่ากล่าวไดน้ะคะคุณแดนศูร อิฉนัอนุญาต ขอให้

เพทายอยูใ่นความดูแลของคุณดว้ยเถอะคะ่ อิฉนัไม่อยากให้ลูก

ไปไกลตา..” 

เขาลอบกลืนนาํลายลงคออยา่งยากเยน็ สิงทีเขาเกลียด

ทีสุด กาํลงัเคลือนเขา้มาอยูใ่กลเ้ขาแลว้ เขาอยากจะปฏิเสธนกั 

แต่ทว่า ความคิดแวบหนึงก็ลุกโชนขึนมาในหวัของเขา  

ในเมือทาํอะไรแม่ของเธอไม่ไดเ้พราะพอ่ของเขาคอย

ปกป้อง เขาก็จะทาํร้ายเธอ ให้เจบ็ปวดทรมาน เหมือนทีแม่ของ

เขาไดรั้บ 

“ครับ..” 

เขาตอบรับ ก่อนจะลกุขึนยืนเตม็ความสูงกว่าร้อยแปด

สิบเซนฯ 

“หมดธุระแลว้ใช่ไหมครับ..” 

นายตุลามองหนา้ลูกชายคนเดียวของเขานิงพลางระบาย

ลมหายใจออกมาเบา ๆ 

“เริมงานพรุ่งนีเลยนะ พ่อจะให้คุณลนัไปบอกเพทายให้

เตรียมตวั..” 

“ครับ..” 
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เขาขบกรามแน่นก่อนจะรับปากแลว้ก็เดินออกไปจาก

ห้องนนัทนัที 

 

“ขอบคุณมากนะคะคุณพี..อิฉนัเป็นหนีบุญคุณคุณพี

มาก จนไม่รู้จะชดใชย้งัไงหมด..” 

“อยา่คิดอยา่งนนัเลยครับ..” 

นายตุลากล่าวอยา่งสุภาพ พลางมองหล่อนดว้ยใบหนา้ที

เปือนยิ ม เขาเห็นหล่อน ก็ทาํให้นึกถึงภรรยาสุดทีรัก ทีบึงตึงเยน็

ชา แลว้นอนแยกห้องกบัเขามานาน นบัตงัแต่ทีเขาพาปิลนัธน์

กบัเพทายเขา้มาอาศยัอยูด่ว้ย 

เขารู้ว่าหล่อนไม่พอใจทีเขาพาสองแม่ลูกเขา้มาอยูร่่วม

บา้น แต่จะให้ขบัไล่ปิลนัธ์กบัลูกออกไปก็ไม่รู้จะใหไ้ปอยูไ่หน  

เพราะคาํขอร้องของวาทิต เพือนรัก ทีรักกนัเหมือนพี

นอ้งทีคลานตามกนัออกมา ไดฝ้ากฝังภรรยาและลูกสาวไวก่้อน

ตายและเขาก็รับปากว่า จะดูแลภรรยากบัลกูสาวของวาทิตอยา่ง

ดี จะรักและดูแลเพทายให้เหมือนลกูสาวแท ้ๆ ของตวัเอง 

“อิฉนัทาํให้คุณพีหนกัใจมาตลอด ตงัใจว่า พอเพทาย

เรียนจบมีงานทาํ มีเงินเดือนก็จะหาทางยา้ยออกไป..” 
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“อยา่คิดอยา่งนีเป็นอนัขาด วาทิตเป็นนอ้งชายของผม

คนหนึง คุณลนัก็เหมือนนอ้งสาวของผม เราเหมือนคนใน

ครอบครัวเดียวกนั อยา่เกรงใจและอยา่คิดมากดว้ย..” 

คาํพูดของนายตุลาทาํให้หล่อนตืนตนัใจอยา่งมาก แต่

พอนึกถึงศุภวรรณภรรยาของเขา ก็ตอ้งทาํให้หล่อนลอบผอ่น

ลมหายใจออกมาดว้ยความกงัวล ทีไม่รู้จะทาํอะไรให้หล่อนพึง

พอใจ 

   

แดนศูรเดินออกมาจากตึกใหญ่ตงัใจจะไปทีสวนแต่ก็

ตอ้งชะงกักึกเมือมองเห็นเพทายเดินสวนเขา้มาพร้อมกบัแรง

เมือง เขากาํมือแน่นรู้สึกไม่พอใจและหงุดหงิดอยา่งมาก ยิ งได้

เห็นรอยยิ มทีหวานจบัใจของเพทายทีส่งให้แรงเมือง 

แต่รอยยิ มทีแสนหวานก็ตอ้งพลนัเผือดสลดลงราวกบั

ใบไมที้กาํลงัชูช่อสดใสแต่กลบัตอ้งเหียวเฉาแทบสินดว้ยนาํ

ร้อนจดัทีสาดกระเซ็นใส่ 

เธอรีบกม้หนา้งุดแลว้หลีกทางเพือให้แดนศูรเดินผา่น

ออกไป หากแต่เขากลบักา้วไปหยดุตรงหนา้ของเธอมองหนา้

หวานละไมนนัตรง ๆ 

“เดียวไปพบฉนัทีห้องทาํงานดว้ย” 
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เขาพูดจบกเ็ดินผา่นไปในขณะทีเพทายกาํลงัจะถามเขา

ว่ามีธุระอะไร เพราะเขาไม่เคยเรียกเธอเขา้พบเลยสกัครัง จะว่า

ไป แมแ้ต่หนา้ของเธอ ก็ยงัไม่แน่ใจว่าเขามองบา้งหรือเปล่า แต่

วนันีเขากลบัให้เธอไปพบ 

แต่คาํถามของเธอก็ตอ้งถูกกลืนลงคอเมือแดนศูรเดินตวั

ปลิวออกไปดา้นนอก โดยไม่คิดจะเหลียวหลงักลบัมา 

“นอ้งเพ” 

แรงเมืองยกมือแตะทีแขนของเธอเบา ๆ เหมือนตอ้งการ

จะเรียกให้สติของเธอกลบัคืนมา 

“คะ” 

เธอหนัไปมองหนา้แรงเมืองชายหนุ่มทีเริมรู้จกักนัตอน

ทีเธอตามรุ่นพีกลุ่มหนึงทีเขาไปฝึกงานยงับริษทัของแรงเมือง

ทาํให้เธอไดรู้้จกัเขาแลว้สนิทสนมกนัเรือยมา ดว้ยความน่ารัก

เป็นเดก็ทีอ่อนโยนเรียบร้อยทาํให้แรงเมืองจบัตามองเธออยู่

หลายปีจนกระทงัเธอเรียนจบ เขาก็ยงัแวะเวียนไปมาหาสู่ 

“ผมกลบัก่อนดีกว่า” 

“คุณแม่ทาํอาหารไวแ้ลว้นีคะ คุณแรงเมืองจะไม่ทานสกั

หน่อยหรือคะ ท่านจะเสียใจนะคะ” 

“แต่นอ้งเพตอ้งไปพบคุณแดนศูร ไม่ใช่หรือครับ” 

ตวั
อย
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เธอนิงไปชวัครู่ 

“ไม่ไปหรอกคะ่” 

“ทาํไมล่ะจ๊ะ” 

“ร้อยวนัพนัปีไม่เห็นเขาจะมาสนใจเพเลย หากจะมีเรือง

เรียกไปพบก็คงไม่ใช่เรืองดี” 

“รู้ไดอ้ยา่งไร” 

“ก็ดูหนา้เขาสิคะ มีรอยยิ มซะทีไหน ตงัแต่เพมาอยูที่นี 

ไม่เคยเห็นผูช้ายคนนียิ มเลยสกัครัง จนเพคิดว่าเขาเกิดมาคงไม่มี

ใครสอนให้เขายิ ม” 

แรงเมืองหวัเราะเบา ๆ 

“ช่างว่านะเรา” 

แรงเมืองเขยา่ศีรษะเธอเบา ๆ อยา่งนึกเอน็ดู แต่ในความ

เป็นจริงแลว้ ความรู้สึกของเขาทีมีต่อเพทายมนัมากกว่าความ

เอน็ดูแบบพีนอ้ง แต่เพราะเธอไม่ไดแ้สดงอะไรออกมา ทาํให้

เขายงักลา้ ๆ กลวั ๆ ทีจะบอกถึงความรู้สึกทีแทจ้ริงของเขา 

อีกทงัปิลนัธน์เองก็รู้สึกไวว้างใจเมือเพทายอยูใ่กลแ้รง

เมืองเพราะหล่อนก็คิดว่าแรงเมืองเหมือนลูกชายคนหนึง ดว้ย

เหตุนีจึงทาํให้เขาพยายามเก็บความรู้สึกทีแทจ้ริงไว ้จนกระทงั

เพทายเรียนจบ 

ตวั
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เขาหวงัไวว้่าเมือเธอทาํงานแลว้ เขาจะสารภาพกบัเธอ

ตรง ๆ ว่าเขารู้สึกอยา่งไรกบัเธอ หากเธอมีใจใหเ้ขา เขาจะขอ

จดัการเรืองส่วนตวัของเขาให้เรียบร้อยเพือจะรอรับเธอใน

ฐานะภรรยา 

--------------------------------------------------- 

แดนศูร เดินออกมาส่งสราญใจทีรถของหลอ่นในตอน

เกือบสามทุ่ม เป็นเวลาเดียวกบัที เพทาย เดินออกมาส่งแรงเมือง

เช่นกนั  

“พรุ่งนีเจอกนันะครับ..” 

แรงเมืองมองหนา้หวานละไมของเพทายพร้อมกบัร้อง

บอกเธอก่อนจะกา้วขึนรถแลว้เลียวออกไป  

“ดูท่าผูช้ายคนนนัคงจะหลงเดก็คนนีน่าด”ู 

สราญใจเอ่ยออกมาเบา ๆ เมือมองเห็นเพทายโบกมือลา

แรงเมืองทีขบัรถออกไปทาํให้แดนศูรไดแ้ต่ขบกรามแน่นดว้ย

ความไม่พอใจทีรุมสุมอยูใ่นใจ 

“ผูช้ายคนนนัคงจะรวยนะคะ ไม่อยา่งนนันางเดก็นนัคง

ไม่แสดงออกมาว่าชืนชอบเขาอยา่งออกหนา้ออกตาแบบนี

หรอกค่ะและไม่รู้ว่าเขามีใครอยูเ่บืองหลงัหรือเปล่า” 

ตวั
อย
่าง



คีตะธารา                                                                       บ่วงเสน่หา (เล่มเดียวจบ) 

 

หน้า 13 จาก 331 
 

สราญใจไดที้รีบหนัมามองหนา้แดนศูร แต่คาํพดูของ

สราญใจเปรียบเหมือนเหลก็แหลมทีกาํลงัร้อนระอุถกูปักลง

กลางใจของเขาให้ปวดแสบปวดร้อนอยา่งทุรนทรุายเป็นทีสุด 

เมือใบหนา้ของใครคนหนึงทีแฝงเป็นเงาตามติดเขาโดดเด่น

ขึนมา 

“แม่ลูกสองคนนีก็เหมือนกนั ตรงทีชอบคนรวย คนขา้ง

หลงัของเขาจะมีใครหรือไม่ ไม่สนใจ” 

แดนศูรระบายลมหายใจออกมาหนกั ๆ 

“คุณแดนศูร ระวงัตวัไวบ้า้งนะคะ สราญเกรงว่า แม่

เลียงของคุณจะวางแผนซ้อนแผน หากว่าแม่ลูกสาวพลาดจาก

ผูช้ายคนนนั ประเภทถูกฟันแลว้ทิ งจนมีลูกติดเหมือนหล่อน ก็

อาจจะใชค้วามสวยของลูกสาวหนัมาจบัคุณก็ได”้ 

เขามองหนา้หล่อนนิง 

“ขบัรถกลบัดี ๆ นะครับ” 

เขาพูดจบก็หนัหลงัเดินจากไปทนัทีราวกบัไม่ใส่ใจ

คาํพูดของหลอ่นนกั ทาํให้สราญใจไดแ้ต่นึกแคน้เคืองอยูใ่นใจ

กบัความเมินเฉยของเขา หากเขาเออออดว้ย หลอ่นคงจะรีบรุก

ต่อ แต่นีเขากลบันิง ทาํเหมือนไม่ไดฟั้ง ไม่ไดย้ิน 

ตวั
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“บา้ทีสุด จะเป็นผีดิบแบบนีอีกนานแค่ไหนนะ คนไร้

หวัใจ ไร้ความรู้สึก สราญไม่อยากจะทนอีกตอ่ไปแลว้นะ” 

หล่อนสบถในใจก่อนจะขบัรถออกไปดว้ยความ

หงุดหงิดอยา่งมาก 

 

“หยดุสิเธอ..” 

เมือเพทายเตรียมจะเดินกลบัไปยงัหอ้งพกัทางดา้นหลงั

ของตึกใหญ่ ทาํให้แดนศูรรีบร้องเรียกเธอไว ้แต่เพทายแกลง้ทาํ

เหมือนไม่ไดย้ินเตรียมจะกา้วต่อ 

“ฉนับอกให้เธอหยดุไงเพทาย” 

เขาเรียกเธออีกครัง คราวนีเจาะจงเรียกชือของเธออยา่ง

ดงัพร้อมกบักา้วเขา้ไปหา แลว้หยดุตรงหนา้ของเธอทีรีบกม้

มองทีพืนดว้ยหวัใจทีเตน้แรง 

“ฉนัเรียกเธอไม่ไดย้ินหรือ” 

“เพไม่ทราบว่าคุณเรียกเพ” 

เธอแกลง้ตอบเลียงทงัทีรู้ว่าเขาจงใจเรียกเธอ ทาํให้เขา

เริมหงุดหงิดและไม่พอใจมากขึนไปอีกนิด 

“ฉนับอกให้เธอไปพบ ทาํไมไม่ไป” 

ตวั
อย
่าง



คีตะธารา                                                                       บ่วงเสน่หา (เล่มเดียวจบ) 

 

หน้า 15 จาก 331 
 

เพทายเมินหนา้หลบสายตาของเขา แต่เขากลบักา้วเขา้

มาใกลอี้กนิด ห่างจากร่างบางอรชรของเธอไม่เกินหนึงเมตร ทาํ

ให้เพทายรู้สึกหวาดหวนัและใจเตน้แรงมากขึน ก่อให้เกิดความ

ประหม่าและขาดความเชือมนัในตวัเอง 

“มีเหตุผลอะไร” 

เธอยงัคงเงียบ” 

“พูดมา” 

เพทายถึงกบัสะดุง้เฮือกเมือเขาแผดเสียงกอ้งกึงตะคอก 

“คือว่า..” 

“พูดมา” 

เขาเอ่ยสมทบอีกครังทาํให้ร่างบางถึงกบัสนัเทิ มจนแทบ

จะทรงกายไม่ไหว 

“เพ เพ..มีนดัทานขา้วกบัคุณแรงเมืองค่ะ” 

“มีนดัทานขา้วกบัผูช้ายคนนนั ถึงกบักลา้ปฏิเสธคาํสงั

ฉนั แสดงว่าเธอไม่เห็นหวัใครในบา้นนีเลยใช่ไหม เธอคิดว่า

เธอเป็นใหญ่ มีอภิสิทธิมากอยา่งนนัใช่ไหม” 

“ไม่ค่ะ ไม่ใช่อยา่งนนั เพไม่ไดคิ้ดอยา่งนนัเลย แต่เพราะ

ไม่กลา้จะขอตวัไปเพราะเกรงใจคุณแรงเมืองค่ะ เรานดักนัไว้

ก่อนแลว้” 

ตวั
อย
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ประโยคทา้ยแผว่ลงพร้อมกบัดวงตาคมหวานตวดัมองที

มือเรียวบางของตวัเองทีกุมกนัไวแ้น่นดา้นหนา้ 

“แสดงว่าตอ้งตามคิวงนัสิ ใช่ไหม หากเป็นอยา่งนนัฉนั

ก็คงเป็นฝ่ายผิดทีคิดแซงคิว” 

เธอยงัคงเงียบ 

“หากฉนัมีเรืองจะพูดคยุกบัเธอ คงตอ้งจองคิวล่วงหนา้

สินะ” 

เขาขบกรามแน่นก่อนจะเมินหนา้ไปอีกทางก่อนจะหนั

กลบัมามองหนา้เธอทียงักม้งุด 

“เธอรู้หรือไม่ว่าผูช้ายคนนนัเป็นใคร..และรู้จกัเขานาน

แค่ไหน อุปนิสยัเป็นอยา่งไร” 

เพทายยงัคงนิงดว้ยความหวาดหวนั 

“ฉนัถามเธออยูน่ะ” 

เขาตะคอกเสียงใส่ทาํให้เธอสะดุง้สุดตวั 

“คุณแรงเมือง เขาเป็นเจา้ของบริษทัทีรุ่นพีของเพไป

ฝึกงานค่ะ..” 

เขากวาดสายตามองดวงหนา้ทีกระจ่างใสของเธอนิง 

“เดียวนีนึกจะพาใครเขา้ออกทีบา้นก็พามา โดยไม่เห็น

หวัคนในบา้นนีแลว้งนัหรือ..” 

ตวั
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นาํเสียงทุม้นุ่มกงัวานก็จริง แต่แฝงไวด้ว้ยกระแสพลงั

บางอยา่งทีทาํให้เธอรู้สึกตืนกลวั จนไม่กลา้แมแ้ต่จะเงยหนา้

มองสานสบสายตาคมของเขาทีจอ้งมองดว้ยความชิงชงัและ

แคน้เคืองเป็นทีสุด 

“สืบดูดีแลว้หรือยงั ว่าเขามีลูกมีเมียอยูก่่อนแลว้หรือ

เปล่า..” 

“เขายงัไม่แต่งงานค่ะ..” 

เขายกมือไขวห้ลงัแลว้กา้วห่างออกไปหนัขา้งให้เธอ 

“งนัหรือ..เธอแน่ใจแลว้หรือ” 

เพทายค่อย ๆ ชอ้นสายตางามขึนมองหนา้เขม้คมของ

เขาทางดา้นขา้ง ทีไม่ว่าจะมองยามไหน ก็น่ามองและน่าจดจาํ

ทงัสิน 

นบัตงัแต่เธอมาอยูที่นีก็ไดเ้ห็นเขา แต่ไม่เคยเลยสกัครัง

ทีจะเห็นเขาหนัมามองหรือพูดคุยกบัเธอ หากจะมีบางครังทีเขา

ตวดัสายตามองผา่นมา แต่พอเห็นว่าเป็นเธอสายตาทีดูเรียบนิง

จะแปรเปลียนเป็นความดุดนัและชิงชงัทนัที 

ซึงตรงขา้มกบัเธอทีมกัจะเผลอแอบมองดูเขา ทงั

บุคลิกลกัษณะทีสง่างาม ภูมิฐาน ดูโดดเด่นอีกทงัยงัดูสุขมุ 

สุภาพ ประกอบกบันาํเสียงทุม้กงัวานของเขายงัไพเราะจบัใจ 

ตวั
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จนมีหลายครังทีเธอแอบมองดูเขาจนลบัหายไปจาก

สายตา หรือไม่ก็แอบวาดภาพของเขาเก็บไว ้เวลาทีเขาไม่อยูก่็

แอบเอาภาพวาดนนัออกมามอง 

ดวงหนา้สีเหลียมไดรู้ปทีรองรับเครืองหนา้คมเขม้ คิ ว

หนา ตาคม จมูกโด่ง ปากแดง ผิวพรรณเกลียงเกลาสะอาดหมด

จด รูปร่าสูงใหญ่สมสดัส่วนดูแขง็แรงและสง่างาม ภูมิฐานอยา่ง

มีเสน่ห์ 

ดึงดูดใจของเธออยา่งมาก มีบ่อยครังทีเธอเคยฝันไวว้่า

จะไดพู้ดคุยกบัเขา ครันพอถึงเวลาเขา้จริงกลบัทาํให้เธอ

ประหม่าและหวาดกลวัขึนมาเสียดือ ๆ 

“คงดีใจสินะ ทีเขายงัว่างอยู ่แต่แน่ใจแลว้หรือว่าเขาไม่

ใครซุกซ่อนเอาไว ้..สืบดูให้ดี” 

เขามองหนา้หวานของเธอ กวาดสายตาโลมเลียไปทวั

ร่างบาง จนทาํให้เธอรู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ ขึนมาอยา่งไม่เคยเป็น 

“คงไม่ยอม...ให้เขา แลว้ถูกเขาเขียทิ ง จนตอ้งหาทีเกาะ

ใหม่ พร้อมมีลูกติดทอ้ง..เหมือนกบั..” 

คาํพูดทีทิ งระยะเหมือนตอ้งการเวน้ช่องว่างไวใ้ห้เธอ

เติมแลว้คิดเพิมเติมอยูใ่นที ทาํให้เธอมองสบตาของเขาอยา่งลืม

ตวั ลืมความหวาดหวนั 
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“คุณจะพูดอะไรคะ..” 

เขามองหนา้เธอนิง เมือกา้วเขา้มาใกลอี้กนิด 

“ฉนัตอ้งการให้เธอดูให้ดี ว่าผูช้ายทีเขา้มาติดพนัเธอ มี

ใครอยูแ่ลว้หรือยงั หากว่าเขามี ก็อยา่ไดแ้ทรกเขา้ไปเป็นมือที

สาม สร้างความทรมานให้คนขา้งหลงัของเขา..” 

เมือคาํพูดของเขาหลุดออกมาจากปากก็ทาํให้เธอรู้ได้

ทนัทีว่าเขากาํลงัจะพูดจาแดกดนัผา่นไปหาแม่ของเธอ ทาํให้

ความหวาดกลวันนัเริมเลือนรางจางคลายลงไป 

“แลว้ไงอีกคะ หากเขายงัว่างอยูล่่ะคะ..” 

เขาขบกรามแน่น 

“ก็ยิ งควรตอ้งดู ว่าถา้ง่ายกบัเขาแลว้ เขาจะรับผิดชอบ

หรือเปล่า ไม่ใช่ปล่อยให้ทอ้งไม่มีพอ่ จนตอ้งกระเสือกกระสน

หาพ่อให้ลูกของตวั โดยไม่สนใจว่าใครคนนนัจะมีลูกมีเมียอยู่

ก่อนหนา้แลว้หรือยงั..” 

เขามองลึกเขา้ไปในดวงตาคมของเธอทียามนีเจือแวว

หวานปนเศร้าอยา่งน่ามอง 

“ขอบคุณทีเตือน แต่เพโตแลว้คะ่” 

“ในเมือคิดว่าตวัเอง โตแลว้ ก็ควรจะรู้จกัพิจารณาว่าสิง

ใดดีควรเอาเป็นตวัอยา่ง สิงใดชวั อยา่เอาเป็นตวัอยา่ง” 
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