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เกรินนําเรือง 

คํานํานักเขียน 

 สวสัดีค่ะพี ๆ นอ้ง ๆ ทุกคนทีคอยติดตามงานเขียนของพีเจียบ  

นิยายเล่มนี อาจจะถกูใจใครหลายคนทีชอบแนวพระเอก เถือน ดิบ 

โหด ประเภท แข็งนอกอ่อนใน ปากร้ายใจดี ดภูายนอกเหมือนซาตาน

แต่ว่าสนัดานดิบกลบัอ่อนโยนและอบอุ่น อาจจะเป็นทีหมายของสาว ๆ 

หลายคนในบุคลิกแบบนี 

เหมือนกระทอ้นก่อนจะกินตอ้งทุบจึงจะหวาน ปอกเปลือก

ออกสกันิดแลว้กินเนือในจะหวานกลมกล่อมนะคะ ตอนแรก ๆ อาจจะ

รู้สึกเกลียดพระเอกแต่อ่านใหจ้บนะคะ จะเริมรักเขาทีละนอ้ย ๆ หากมี

ความรู้สึกแบบนนัเรียกว่าหลงเสน่ห์ของเขาแลว้ 

พีเจียบขอฝากนิยายเรืองนีอีกเรืองนะคะ รับรองไม่ผดิหวงัค่ะ 

เนือหาดา้นใน มีคติสอนใจเอาไวเ้หมือนทุกเล่มทีผา่นมา หากท่านใด

สนใจผลงานของพีเจียบหรืออยากจะรู้เรืองราวความเคลือนไหว เขา้ไป

เฟสบุคนะคะ (เขา้กเูกิล คียค์าํว่า คีตะธารา จะเจอเฟสบุคของพี ..”พี

เจียบ คีตะธารา สมชัญา”..) 

   

ดว้ยรัก 

 คีตะธารา 
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                   สามีหัวใจเถือน 
ตอนที 1   เจา้สาวของซาตาน 

เจา้ของสีผิวทีเยน็ตา ขาวอมชมพูในชุดแต่งงานสีพาส

เทลคือชมพูแชมเปญ กระโปรงทรงหางปลา ตวัเสือเกาะอก เผย

ให้เห็นรูปร่างแบบนาฬิกาทรายอวดสดัส่วนทีเยา้ยวนจนทาํให้

แขกเหรือ  

ซึงลว้นแต่เป็นคนงานทีทาํงานกบัเขา ผูที้ไดชื้อว่าเป็น

เจา้บ่าวในวนันีทีมาร่วมงานต่างพากนัชืนชนในความสวยงาม

ของเจา้นายสาว 

ดวงหนา้เรียวหวานหมดจดดูงดงามและยวนตา เรือน

ผมยาวเกลา้เป็นมวยไวด้า้นหลงัเปิดเครืองหนา้ทีสะอาดเอียม

ผดุผอ่ง ดวงตากลมโตดูสุกสกาวสดใสราวกบัพูดได ้ปลายจมูก

เลก็โดง่เป็นสนัสวยงามรับกบัเรียวปากอิมรูปกระจบัทีเยา้ยวน

อยา่งทีสุด 

ทงัผิวพรรณและรูปร่างแบบบางอรชรดอูอ้นแอน้น่า

ทะนุถนอม เธอช่างเป็นเจา้สาวทีสวยงามเสียจริง ไม่ว่าใครทีได้

เห็นต่างออกปากชมแทบไม่หยดุหยอ่น  

ยกเวน้เพียงคนเดียวทีมองมาดว้ยสายตาทีเจือความแคน้

และชิงชงัอยา่งทีสุด เขาไม่ไดชื้นชมในความสวยงามของเธอ
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เหมือนทีคนอืนชืนชม แมเ้ขาจะไดชื้อว่าเป็นเจา้บ่าวของเธอก็

ตาม 

พฤกษ ์ธิติดาํรงกุล นายหวัเจา้ของสมัปทานรังนกทีใหญ่

ทีสุดในเขตภาคใต ้ชายหนุ่มวยัสามสิบปี เจา้ของผิวสีแทน ผูมี้

ดวงตาทีคมกริบราวแสงพระอาทิตยใ์นยามเทียงวนั เจา้ของดวง

หนา้คร้ามคมทีหล่อเหลาแต่งแตม้ไวด้ว้ยหนวดเครายาวจนแทบ

ปิดเครืองหนา้ ปลายจมูกโด่งเป็นสนัอยา่งสวยงามรับกบัริม

ฝีปากไดรู้ปอมชมพูตามธรรมชาติทีบอกไดอ้ยา่งชดัเจนถึง

สุขภาพทีดีของเขา 

แต่รักษสิ์ยา รู้จกัเขาในนามของ นายกีรติ  เกียรติกานต ์

มหาเศรษฐีสูงวยัเจา้ของบริษทัผลิตรังนกสาํเร็จรูปทีรํารวยอยา่ง

มาก แต่ขีเหล่และชราภาพ  

มือเรียวบางของรักษสิ์ยาส่งไปหาเขาทียืนมามือรับ

พร้อมกบัโนม้ใบหนา้จรดริมฝีปากลงยงัหลงัมือบางก่อนจะรัง

ร่างเขา้มาโอบไวห้ลวม ๆ แลว้ฝังปลายจมูกและริมฝีปากทีรุม

ร้อนลงไปยงัพวงแกม้ขาวทีหอมกรุ่นของเธอ รักษสิ์ยา 

ปราณนตอ์ุทคั ทาํให้หวัใจดวงนอ้ยหวีดหวิวอยูลึ่ก ๆ กบัสมัผสั

ทีอ่อนโยนและอบอุ่นออ่นละไมของเขา 

 “เจา้สาวของนายหวัสวยราวเทพธิดามาจุติ..” 
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“จริงดว้ย คนเมืองกรุงนี จะสวยเหมือนกนัทุกคนหรือ

เปล่านะ..” 

“เมียนายหวัของเราสวยจริง ๆ พวกเราจะมีนายหญิงที

ทงัเดก็และสวยงาม..” 

“ไม่รู้ว่าหากคุณออ้มดาวรู้ นายหวัจะทาํอยา่งไร..” 

“พวกเรานอกจากถกูตะเพิดออกจากงาน อาจจะโดนเอา

อะไรยดัปากก็ได ้หากเรืองนีแพร่งพรายออกไป..” 

“แต่เจา้สาวของนายหวัเธอสวยมากนะ แถมยงัเดก็อีก

ดว้ย มีหวงันายหวั ตอ้งหยดุงานยาวแน่” 

“แต่ทาํไมงานแต่งงานของนายหวั ไม่เห็นนายแม่รัตนา

มาร่วมงาน หรือนายแม่จะไม่พอใจเจา้สาวคนนี..” 

“คงไม่รู้หรอก ขนาดคุณออ้มดาวยงัไม่รู้ นายแม่จะรู้ได้

ยงัไง..อาจจะเป็นการแต่งงานแบบลบั เอามาเป็นเมียเก็บก็ได.้.” 

คนงานของนายหวัพฤกษต์่างซุบซิบพูดคุยแทบไม่หยดุ

หยอ่นดว้ยความชืนชมในตวัเจา้สาว จนกระทงังานแต่งงานผา่น

พน้ไปไดด้ว้ยดี แต่ผูเ้ป็นเจา้สาวกลบัรู้สึกหวาดกลวัมากขึนทุก

ขณะ ยิ งใกลเ้วลาส่งตวัเขา้หอเธอกย็ิ งหวาดกลวั เหมือนมีปม

บางอยา่งทีฝังลึกอยูใ่นหวัใจและความรู้สึกของเธอ 
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“แม่ขา..” 

รักษสิ์ยา ร้องเรียกผูเ้ป็นแม่เบา ๆ  

“รักษก์ลวั..” 

เธอตดัสินใจบอกผูเ้ป็นแม่ ทีรีบวางมือบีบมือเรียวบางที

สวยงามของเธออยา่งปลอบโยน 

 “หวงัว่า การแต่งงานครังนี จะทาํให้ลูกสาวของแม่ ได้

มีชีวิตทีดีกว่าเดิม..” 

“แม่คะ!..” 

รักษสิ์ยารู้สึกปวดร้าวในหวัใจอยา่งมาก 

“แม่รักคุณพ่อของหนูมาก แลว้แม่ก็รักหนูมากดว้ย ไม่

ว่าแม่จะลาํบากอยา่งไรก็ขอให้แม่ไดอ้ยูก่บัคุณพอ่ แต่ว่าสาํหรับ

ลูก คุณพ่อบอกว่าผูช้ายคนนีเพียบพร้อมทุกดา้น แม่หวงัว่า จาก

นีไปลูกของแม่จะมีความสุข..” 

“พ่ออยากให้หนู ลืมเรืองราวทีผา่นให้หมดแลว้เริมตน้

ใหม่..” 

นายโกสินทร์ยกมือลูบศีรษะเลก็ของเธอเบา ๆ อยา่ง

เอน็ดูรัก 

“ค่ะพอ่” 
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เธอหยดุคาํพูดไวเ้พียงเท่านนั ความหวาดกลวัก็ผดุขึนมา

ในหวัใจของเธอจนหนาวเหน็บ อยากจะบอกใครสกัคนว่าเธอ

ไดพ้บเจออะไรมาบา้งกบัการแต่งงานครังแรก แต่ก็ไม่สามารถ

จะบอกกบัใครได ้โดยเฉพาะพ่อกบัแม่ของเธอ เพราะท่านทงั

สองหวงัว่าเธอจะมีความสุขและมีชีวิตทีดีขึนกบัการแต่งงาน

ครังนี 

แต่ว่าเหตุการณ์ครังนนักลบัหวนมาให้เธอรําลึกนึกดว้ย

ความหวาดกลวัสุดชีวิต วนัทีไดแ้ต่งงานกบัชายคนหนึงซึงเป็น

เจา้บ่าวคนแรกของเธอ 

 

คาํคนืนันเธอรู้สึกหวาดกลัวสุดชีวติ แล้วคดิว่า นีคอื

นรก! เมือเธอไดเ้ผชิญหนา้กบัเขา เจา้บ่าวของเธอ ชายรุ่นพ่อที

กวาดสายตามองเธอดว้ยสายตาทีเหมือนเสือมองเห็นเหยือ 

นายธีรยทุธกา้วเขา้ใกล ้พร้อมกบัยิ ม แต่เธอกลบัรู้สึก

หวาดกลวัในรอยยิ มนนั และแลว้เธอก็ตอ้งผวาเมือฝ่ามือใหญ่

ของเขายืนมาแตะทีปลายคางมนของเธอเชยให้เงยหนา้มองเขา 

“สวยเหลือเกิน แบบบาง อรชร ออ้นแอน้ เธอถูกใจฉนั

มากจริง ๆ รักษสิ์ยา ขอเพียงเธอทาํให้ฉนัพอใจเท่านนั ไม่ว่าสิง
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ใดทีเธอปรารถนา ฉนัจะหาทางเอามาให้เธอให้จงได ้มาเถอะ

นะ มาเป็นของฉนั” 

สาวนอ้ยวยัยีสิบสามรู้สึกหวาดกลวัมากกว่าการ

เคลิบเคลิ มหรือพึงพอใจเพราะเธอสาํเหนียกชดัว่าเธอไม่ใช่เดก็

นอ้ยอีกต่อไป ทีจะตอ้งพึงพอใจกบัของรางวลัทีนาํมาล่อ ให้เธอ

ทาํตามความประสงค ์

รักษสิ์ยายกมือบางปัดมือใหญ่ของเขาออกจากปลายคาง

แลว้ถอยหนี เพียงเท่านนัรอยยิ มทีเกลือนใบหนา้ของเขาแปร

เปลียนไป เมือมองเห็นอาการของเธอ 

“กลา้ขดัขืนฉนัหรือ” 

 “โอ๊ะ!” 

ฝ่ามือใหญ่ตะปบฝ่ามือขยุม้คอเสือนอนสีหวานของเธอ

ไวแ้น่นพร้อมกบัรังใหเ้ธอล่นเขา้มาจบแทบชิด เมือเขาโนม้

ใบหนา้ทียงัคงเคา้ของความหล่อเหลาเอาไวแ้มว้ยัจะล่วงผา่น

เขา้สู่วยัชราแลว้ก็ตาม 

สายตาทีกรุ้มกริมแปรเปลียนเป็นดุดนัฉายความไม่พึง

ใจออกมาอยา่งชดัเจน ยิ งเธอมีท่าทีรนรานหวาดกลวัหรือ

รังเกียจ เขากย็ิ งโกรธแคน้ 

“ฉนักลวัแลว้ ไดโ้ปรดปล่อยฉนัไปเถอะนะคะ” 
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รักษสิ์ยายกสองมือบางกระพุ่มไหวเ้ขา 

“ปล่อยหรือ เธอขอให้ฉนัปล่อยเธอทงัทีฉนัเพิงจะ

จ่ายเงินค่าตวัของเธอเป็นสิบลา้น เธอคิดว่าฉนัยอมแต่งงานกบั

เธอเพือจะนงัมองดูความสวยงามทีเยา้ยวนของเธอเฉย ๆ งนั

หรือ” 

รักษสิ์ยามองหนา้เขาพร้อมกบัยกสองมือรวบมือใหญ่

ของเขาทีขยุม้คอเสือของเธอไวแ้น่น 

“เธอก็คงจะเหมือนนางแพศยาสองคนนนั ทีพอได้

สมใจ ก็หนีฉนัไป คนหนึงหอบลูกชายหนีไป เมือมีคนใหม่เขา้

มาแทน แต่ในไม่ชา้ นางสารเลวอีกคนนนัก็ขโมยเงินของฉนั

พร้อมกบัหอบลูกของฉนัหนีไปอีกคน มนัเลวถึงขนาดไม่ยอม

ให้ฉนัไดพ้บลูกของฉนั” 

นายธีรยทุธขบกรามแน่น 

“แต่เมือฉนัเห็นเธอทีน่ารัก สวย หวาน เธอสวย

เหลือเกิน ฉนัรู้สึกว่า ตวัฉนัหนุ่มขึน ฉันอยากจะไดเ้ธอมาเป็น

ของฉนั มาเถอะนะ” 

“ไม่..ไดโ้ปรด รักษก์ลวัค่ะ กลวัแลว้” 

“กลวัอะไร หือ บอกฉนัสิว่าเธอกลวัอะไร” 

“รักษย์งัไม่พร้อมค่ะ ขอเวลาอีกหน่อยนะคะ” 
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นายธีรยทุธส่ายหน้า 

“เธอจะขอเวลาเพือหาทางหนีไป พร้อมเงินของฉนั ไม่

มีวนัทีฉนัจะยอม” 

“โอ๊ะ!” 

ร่างบางถูกเหวียงไปทีเตียงกวา้ง เมือเขาค่อย ๆ ถอดเสือ

นอนออก ตามดว้ยกางเกงนอนชุดเดียวกนั ทาํให้รักษสิ์ยารู้สึก

หวาดกลวัอยา่งมาก เธอไม่เขา้ใจว่าทาํไมเธอตอ้งหวาดกลวัถึง

ขนาดนี อาจจะเป็นเพราะเขาอายรุุ่นพ่อของเธอกอ็าจจะเป็นได ้

เธอไม่สามารถทาํใจยอมรับเขาในฐานะสามี 

“เมียคนแรกของฉนัออ่นโยน และสวยงาม เธอมีลูกชาย

ให้ฉนั เมียคนต่อมา เป็นผูห้ญิงทีร้อนแรง ฉนัชอบเธอมาก  เมีย

คนแรกจากไปพร้อมลูกชาย แต่ว่า หล่อนหายไปสิบกว่าปีก็

ติดต่อมา เพราะไดส้ามีใหม่ แลว้ก็ยอมบอกความจริงกบัลกูชาย

ว่า ฉนัเป็นพ่อ หล่อนส่งลูกชายมาอยูก่บัฉนั สีปี ให้เขาเรียนใน

รัวมหาวิทยาลยั” 

เขากา้วเขา้ไปหาเธอ 

“เขารูปหลอ่และสุภาพ เขารักฉนัมาก และฉนัก็รักเขา

มาก ฉันตงัใจจะมอบสมบติัของฉนัทงัหมดให้เขา และก็นึก

ขอบคุณเมียคนแรกทียอมส่งเขาให้มาอยูก่บัฉนั แต่ว่าฉนัไม่มี
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วนัให้อภยัเมียคนทีสอง ทีไม่เคยส่งลูกกลบัมาหาฉนั แต่ฉนัก็

พยายามสืบหาอยูต่ลอดเวลา” 

รักษสิ์ยายนักายถอยร่นไปจนชิดหวัเตียง 

“ต่อให้เมียคนแรกและคนทีสองรวมกนั ยงัทาํให้ฉนั

พอใจไดไ้ม่เท่าเธอ เธอสวยเหลือเกิน หากเธอยินยอมเป็นของ

ฉนั ตอบสนองฉนัโดยไม่ขดัขืน และหากเธอยอมมีลูกให้ฉนั 

ฉนัสญัญาจะยกมรดกทงัหมดให้เธอกบัลูก” 

เขาหวัเราะเบา ๆ เมือกา้วขึนเตียงคืบคลานเขา้ไปหาเธอ

วางมือลงทีปลายเทา้เรียวสะอาดของเธอ แต่รักษสิ์ยาพยายามจะ

สลดัมือของเขาให้หลุด ทว่าเขากลบักระชากรังปลายเทา้ของ

เธอเลือนลงไปหาและวางฝ่ามือกดทีคองามระหงของเธอไวเ้มือ

โนม้ใบหนา้ตาํลงมาหา 

สายตาคมกวาดมองพวงแกว้ขาวทีเอียมอ่องนวลสะอาด

ของเธอ ในขณะทีรักษสิ์ยารู้สึกใจเตน้แรง นายธีรยทุธโนม้

ปลายจมูกลงใกล ้ๆ หมายจะชืนชมดอมดมกลินแกม้ขาวทีสุก

ปลงัของเธอ แต่ฝ่ามือบางกลบัยกขึนแลว้ผลกัใบหนา้ของเขาให้

ถอยห่างพร้อมกบัเตรียมจะกา้วหนี แต่ฝ่ามือใหญ่กระชากรังคอ

เสือของเธอใหก้ลิ งกลบัมาทีเดิมก่อนจะกระชากเสือนอนสี

สะอาดจนฉีกขาด 

ตวั
อย
่าง



ÊÒÁÕËÑÇã¨à¶×èÍ¹                                                ¤ÕµÐ¸ÒÃÒ 

 

Ë¹�Ò 12 ¨Ò¡ 536 
 

รักษสิ์ยารู้สึกตกใจมาก พยายามทีจะปกป้องตนเองแต่

ไม่อาจทาํไดเ้มือเขาฝังริมฝีปากลงมายงัซอกคองามของเธอ

พร้อมกบัดูดซบัอยา่งหนกัหน่วง พร้อมกบัวางมือลบูไลห้มาย

จะสาํรวจความงามของเธอ แต่ฝ่ามือบางยกขึนหมายจะผลกัร่าง

เขาแต่ปลายเลบ็ทีแหลมคมตวดัพลาดไปถกูทีซอกคอของเขา

จนเลือดซึม 

เพียงแคเ่ขารับรู้ถึงความเจ็บแสบ อาการหนึงทีพยายาม

ซุกซ่อนเอาไวก้็เหมือนถูกระเบิดออก เขามองหนา้เธอดว้ย

สายตาทีเปลียนไปก่อนจะกระชากร่างบางของเธอกดให้ลู่แนบ

ลงกบัพืนทีนอนนุ่ม แต่รักษสิ์ยาก็พยายามดิ นรนขดัขืนจน

สามารถกา้วลงจากเตียงแต่เขาก็กระโจนตามติด  

“ฤทธิมากนกัใช่ไหม ดี ดีมาก ดีเลย ไดเ้ลย ไดเ้ลย แบบ

นีแหละทีฉนัตอ้งการ” 

เขาคาํรามอยูใ่นลาํคอก่อนจะกระตุกเสือนอนทียงัเหลือ

ติดร่างของเธอจนหลุดลว่งเผยให้เห็นโฉมสะคราญทีมีเพียงบรา

ไร้สายกบัซบัในตวัจิวทีปกปิดอาํพลางความงามเอาไวอ้ยา่ง

หมินเหม่  
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เมือเขาไดม้องเห็นความงดงามทีเอียมออ่งของเธอ 

อาการตืนตวัของความเป็นชายก็โลดแล่น เขาบอกตวัเองว่า จะ

ไม่ยอมปล่อยใหเ้ธอหลุดมือไปอยา่งเดด็ขาด 

เขายา่งสามขมุเขา้หาเธออีกครังแต่รักษสิ์ยารีบไปที

ประตูห้อง แต่ทว่าฝ่ามือใหญ่ของเขาก็เร็วมากพอทีจะกระชาก

รังแขนของเธอไวแ้ลว้กระตุกให้หนักลบัมาหา เขาพยายามจะ

จูบเธอให้ได ้แต่ฝ่ามือบางกย็กยนัผลกัไส จนเขายากทีจะระงบั

อารมณ์ลึกเอาไวไ้ด ้

หลงัมือใหญ่จึงตวดัใส่ใบหนา้หวานอยา่งหนกัจนเลือด

ซึมทีมุมปาก ทาํให้เธอยิ งหวาดผวาแลว้ปรารถนาจะหลีกหนี 

ในขณะทีเขาก็อยากจะเชยชม เมือฝ่ายหนึงอยากหนีอีกฝ่ายหนึง

ไล่ตาม การต่อสู้จึงเกิดขึน ทาํให้เขาตบตีทาํร้ายเธออยา่งไม่

ยบัยงั 

เมือเขาไดท้าํร้ายเธอ ไดเ้ห็นเธอเจ็บปวด ไดย้ินเสียง

ร้องไหค้รําครวญ ความตอ้งการของเขากย็ิ งสูง เขารู้สึกอิมเอม

และมีความสุข 

“ช่วยดว้ย ช่วยดว้ย แม่ขา พ่อขาช่วยรักษด์ว้ย” 

รักษสิ์ยาตะโกนสุดเสียงเมือนายธีรยทุธตะปบฝ่ามือลง

ทีบราไร้สายหมายจะกระชากมนัออกจากดอกบวัตูมทงัสองขา้ง 
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รักษสิ์ยาหลบัตานิงเมือไม่อยากนึกถึงเหตุการณ์ในวนั

นนั ทีมนัทาํให้เธอไม่อาจจะข่มตาให้หลบัสนิทไดม้านานแลว้

และตอ้งมาแต่งงานอีกครังทาํให้เธอรู้สึกหวาดหวนันกัหนา 

 

 “รักษ์สิยา เป็นอย่างไรบ้างลูก เหนือยมากไหมจ๊ะ..” 

คุณจุฑาดาเดินเขา้มาในห้องหอพร้อมกบัส่งเสียงร้อง

ทกัมาแต่ไกลก่อนเดินเขา้มาแลว้รังร่างบางของรักษสิ์ยาไปกอด

ไวร้าวกบัรักเสียหนกัหนา ท่ามกลางสายตาของคนงานทีได้

ปลอมตวัว่าเป็นญาติฝ่ายเจา้บ่าว พวกเขากาํลงัตามเขา้มา 

“หนูมีครอบครัวแลว้นะลูก นบัจากนี ทีนีคือบา้นของ

หนู ขอให้หนูมีความสุขกบัชีวิตใหม่นะจ๊ะลูก..” 

จุฑาดากอดเธอไวแ้น่นแลว้ค่อย ๆ ซบใบหนา้ลงมาทีใบ

หูสะอาดของเธอ 

“ขอให้อยูที่นีอยา่งมีความสุขนะจ๊ะ..” 

หล่อนพูดจบกย็นัร่างออกห่างพร้อมกบัประคองดวง

หนา้เรียวหวานของรักษสิ์ยาไวแ้ลว้จุมพิตทีหนา้ผากมนเบา ๆ 

ราวกบัถนอมรักเสียนกัหนา ในขณะทีรักษสิ์ยามองหนา้อุษณีผู ้

เป็นแมแ้ท ้ๆ ดว้ยหยาดนาํตาทีเอ่อคลอ  
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 “เอาล่ะค่ะ นีก็ใกลเ้วลาแลว้ พวกเราจะขอทาํพิธีให้บ่าว

สาวก่อนนะคะ..” 

หญิงวยัสีสิบคนหนึงเอ่ยออกมาก่อนจะให้ผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่ที

แต่งงานกนัและอยูด่ว้ยกนัจนแก่เฒ่า ขึนไปนอนบนเตียงวิวาห์

แลว้ก็พรําพูดในสิงทีดี สิงทีเป็นมงคล หลงัจากนนัทุกคนก็

ออกไป 

“คุณนายแม่คะ อุบลล่ะคะ..” 

รักษสิ์ยารีบร้องถามหาอุบล ทีเคยอยูก่บัเธอเมือครังที

เธอแต่งงานครังก่อนและหวงัว่าครังนีอุบลจะมาทาํหนา้ที

เหมือนครังก่อน 

 แต่จุฑาดาส่ายหนา้ ทาํให้รักษสิ์ยารู้สึกหวาดกลวัอยา่ง

มากกบัการทีจะตอ้งเผชิญหนา้กบัเจา้บ่าวของเธอในคาํคืนโดย

ไม่มีตวัแทนมาทาํหน้าทีให้  

นีเธอจะทาํอยา่งไรดี จะปกป้องตนเองไดอ้ยา่งไร หาก

เธอตอ้งเจอกบัเจา้บ่าวโรคจิต ชอบความรุนแรงเหมือนเจา้บ่าว

คนก่อน เธอจะทาํอยา่งไรดี มนัทาํให้เธอรู้สึกหวาดกลวัอยา่ง

มากลน้ 

 

 “เรียบร้อยไหมคะแม่..” 
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จุฑาดาระบายลมหายใจออกมาเมือไดย้ินเสียงของ

นริศฌาผา่นมาทางสายโทรศพัท ์  

“เรียบร้อย แลว้นีลูกอยูไ่หนหรือจ๊ะ..” 

คาํถามทียอ้นกลบัไปทาํให้ฝ่ายนริศฌาโปรยยิ มบาง ๆ 

ผา่นไปยงัร่างของพงศธรทียงัแช่ตวัอยูใ่นอ่างนาํ 

“ไม่สาํคญัหรอกค่ะแม่ขา สาํคญัทีว่า สินสอดจาํนวน

มหาศาลเป็นของเราสองคนใช่ไหมคะ..” 

“ใช่..มหาศาลเชียวล่ะ..” 

“ในทีสุดเราก็ขายนางรักษสิ์ยาไดอี้กครัง คราวนีเมือ

เทียบกบัสินสอดคราวก่อน มนัมากกว่ากนัใช่ไหมคะ..” 

“ใช่แลว้ล่ะลกู ไม่นึกว่านายหวัเจา้ของสมัปทานรังนก 

จะรํารวยมากมายขนาดทุ่มเงินมหาศาลเพือให้ไดเ้จา้สาว เพือ

หวงัจะมีทายาทสืบสกุล..” 

“แต่วาสนาของไอแ้ก่นนัก็ไดน้างลูกกาฝากไปเป็นเมีย 

นางลูกคนรับใช ้ไม่มีสมบติัติดตวั..” 

คาํพูดของลกูสาวคนเดียวทีผา่นมาตามสายทาํให้จุฑาดา

ตอ้งลอบกลืนนาํลายลงคอ 

“มนัไม่ใช่อยา่งนนัเลยนะนริศ..” 
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คาํพูดของแม่ทาํให้หล่อนรีบยนักายลกุนงัพร้อมกบัรัง

ผา้ห่มมาคลุมร่างเปลือยเปล่าของหลอ่น 

“ทาํไมหรือคะ..” 

“เขาจดังานแต่งทีบา้นของเขา แม่ไม่รู้จะบอกว่า มนัเป็น

บา้นหรือพระราชวงั ทงัใหญ่ ทงัโอ่อ่า สวยงาม ขา้วของในบา้น

มีราคาและเป็นของเก่าทีหายาก ทีสาํคญั..” 

“อะไรคะแม่..” 

“นายกีรติ เกียรติกานต ์อายแุค่สามสิบปีเท่านนั..” 

“จริงหรือคะ..” 

“แม่จะโกหกหนูทาํไมล่ะลูก..มนัเป็นความจริง..” 

“แลว้ทีเราเห็นในภาพถ่ายทีเขาส่งมาให้เราล่ะคะ..” 

“แม่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึน แต่เจา้บ่าวทีเขา้พิธีแต่งงานกบั

นางเดก็โง่นนั เขาเป็นชายหนุ่ม ท่าทางภูมิฐาน องอาจและสง่า

งามทีสุด..” 

“นริศอยากเห็นจงัค่ะแม่..” 

“แม่ไดถ้่ายภาพของเขาไว ้เดียวจะส่งผา่นโทรศพัทไ์ป

ให้นะจ๊ะ..” 
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ทนัทีทีจุฑาดาวางสาย นริศฌาก็ตอ้งเงยหนา้ขึนเมือชาย

หนุ่มคู่ขาของหล่อนเดินมาหาพร้อมกบัฝังริมฝีปากดูดซบัเรียว

ปากอิมของหล่อนหนกัหน่วง 

“คุยกบัใครหรือจ๊ะทีรัก..” 

“คุณแม่ค่ะ..เดียวนะคะ ขออ่านขอ้ความเดียวเดียว..” 

หล่อนรีบผลกัอกกวา้งของเขาให้ถอยห่างแลว้กดเปิดรับ

ขอ้ความภาพจากจุฑาดาผูเ้ป็นมารดา 

 

“นีมนัอะไรกัน!..” 

นริศฌาอุทานออกมาเบา ๆ เมือมองเห็นภาพของ นาย

กีรติ เกียรติกานต ์อยา่งชดัเจน เขาเป็นคนละคนกบัทีหล่อนได้

เห็นในภาพถ่ายทีเขาส่งไปให้ดู พร้อมเสนอสินสอดจาํนวน

มหาศาลเป็นค่าตวั 

 “ใครหรือครับ..” 

พงศธรคู่ขาของหล่อนกระซิบถามก่อนจะพยายามอง

ภาพถ่ายในโทรศพัทแ์ต่ดูเหมือนหล่อนจะหมดอารมณ์จึง

พยายามจะลุกจากเตียงแต่ฝ่ามือใหญ่กลบัรังร่างบางให้กระเดน็

ลงไปนอนทีเตียงกวา้ง 

“แก!?..” 

ตวั
อย
่าง
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นริศฌามองหนา้พงศธรแทบทนัทีดว้ยสายตาที

แสดงออกถึงความไม่พอใจ 

“ยงัไม่หมดเวลาของผมไม่ใช่หรือ..” 

“หมดแลว้..ฉนัไม่มีอารมณ์..” 

“เดียวผมจะสร้างให้..” 

“เอ๊ะ!..” 

หล่อนจอ้งหนา้เขานิงดว้ยความไม่พอใจในขณะทีฝ่ามือ

ใหญ่กดลงทีทอ่นแขนทงัสองของหล่อนให้แนบอยูก่บัพืนที

นอนนุ่ม 

“ปล่อยฉนันะพงศธร..แกไม่มีสิทธิ หมดหน้าทีของแก

แลว้ ปล่อย..อยา่บงัอาจมาทาํแบบนีกบัฉนั ไอขี้ขา้ ไอค้นชนัเลว 

ตาํ..” 

“แต่ก็ทาํให้คุณสุขสมในยามทีหาเหยือไม่ได.้.จริงไหม

..” 

“ไอส้ารเลว..” 

นริศฌารู้สึกแคน้เคืองอยา่งมากกบัชายหนุ่มวยัสามสิบที

เป็นเพียงแคลู่กชายของคนสวนในบา้น ทีนายโกสินทร์พ่อของ

หล่อนอุปการะส่งเสียงให้เรียนหนงัสือจนจบปริญญาและให้

ดูแลงานทีบริษทั 

ตวั
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