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คาํนํานักเขียน 

 

สวสัดีนกัอ่านทีน่ารักทุกท่าน “เพลิงรักอสูร” เป็นนิยาย อีโรติกเขม้ขน้ 

ทีเหมาะกบัวยัทาํงานทีมีครอบครัวแลว้ แต่พีขอเตือนไวก่้อนว่า สาํหรับ

ท่านใดทีต่อตา้นการทาํร้ายตบตีผูห้ญิงอยา่อ่านเรืองนี เพราะเรืองนี พ่อ

พระเอกของเรา ตบนางเอกแหลกลาน ทงัตบทงัจูบทงัขยขียาํเชยชม

อยา่งสาสมแก่ใจ แต่ว่าพระเอกของเราไม่ใช่ว่าจู่ ๆ จะตบจะตีโดยไร้

เหตุผลนะคะ เขาเป็นคนมีเหตุผลมารองรับทุกการกระทาํ และหากว่า

เราเป็นเขา เราอาจจะทาํมากกว่าทีเขาทาํกบันางเอกก็เป็นได ้

 

สาํหรับเพลิงรักอสูร หากใครชืนชอบนิยายทีดุเดือดพีกข็อบอกว่าไม่

ผดิหวงัแน่นอน เรืองนีแรงจริง ๆ เอะ๊เรืองราวเป็นอยา่งไรชกัน่าสนใจ

แลว้สิ เพราะฉะนนัอยา่ชา้อยูเ่ลย เปิดอ่านดา้นในกนัเลยดีกว่าค่ะ  

 

                                                              ขอไดรั้บความขอบคุณจากใจ 

                                              พีเจียบ คีตะธารา ตวั
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เพลงิรักอสูร 
      

๑  เงือมมือมจัจุราช 

“อย่าให้พลาด..” 

นาํเสียงทุม้ดงัขึนเบา ๆ แต่หนักแน่นเมือมองภาพถ่าย

ของหญิงสาวแสนสวยคนหนึงดว้ยสีหนา้ทีฉายแววชิงชงั 

“ไปดกัรอทีทางเขา้ผูโ้ดยสารขาออก ตอ้งเร็วและเงียบ

ทีสุด เขา้ใจไหม..” 

“ครับ คุณชาย..” 

นายพนมรับปากก่อนจะก้มหน้าหลุบเปลือกตาอย่างลุ

แกโทษ เมือเจา้ของคาํหนา้นามว่า “คุณชาย” ตวดัสายตามามอง

อยา่งไม่พอใจ เพราะเขาเคยบอกไวห้ลายครังแลว้ว่าอย่าเอ่ยถึง

ฐานะทีแทจ้ริงของเขาแมแ้ต่สรรพนามทีใชเ้รียก 

 เพราะว่ามนัเป็นความเจ็บปวดและอปัยศของเขาทีแทบ

จะไม่อยากนึกถึงฐานนัดรศกัดิของเขาว่าคือหม่อมราชวงศ์ชาย

กานต์กิตต ิอิศเรศ ทีถูกทอดทิ งตงัแต่หม่อมแม่ของเขาเสียชีวิต

ไปแลว้มีหม่อมคนใหม่เขา้มาแทนที 
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“ขอโทษครับนาย แลว้นายล่ะครับ..” 

“ฉนัจะไปทีห้องผูโ้ดยสารขาออกเพือรอรับคุณหญิงจิต

บุณย ์เธอกลบัจากอเมริกาเทียวบินนี..” 

เขาพูดจบก็แยกจากนายพนมไปยงัทิศทางทีเขาหมายจะ

พบหน้าน้องสาวของเขาทีเรียนจบจากอเมริกาแล้วกลับมา

เมืองไทยวนันี ซึงเป็นเวลาเดียวกับทีใครคนหนึงทีมีใบหน้า

เหมือนกวนิทรา เรืองเกียรตไิกรก็กลบัมาจากอเมริกาเหมือนกนั 

ทนัทีทีเครืองบินแตะรันเวย ์เจา้ของร่างบางอรชรในชุด

เดินทางเป็นกางเกงผา้เนือดีเขา้รูปกับเสือคอวีแขนในตวัคลุม

ทบัดว้ยสูทสีขรึม ก็เดินฝ่าฝงูชนลงจากเครืองบินทีลดัฟ้ามาไกล

จากอเมริกา ก็มุ่งหนา้ออกมาจากห้องผูโ้ดยสารขาออกพร้อมกบั

กวาดสายตากลมโตทีสุกสกาวสดใสภายในกรอบแว่นตาอนั

ใหญ่ทีแทบจะปิดบงัโฉมหนา้ไดมิ้ด เพือมองหาใครสักคนทีมา

รับเธอในเวลานี 

แต่กลบัมีดวงตาคู่หนึงทีคมกริบตวดัมองผ่านไปด้วย

ความฉงนฉงายเมือมองเห็นเธอเดินลากกระเป๋าเดินทางออกมา 

มนัทาํให้สายตาของเขาเปลียนไปราวกบัสายตาของพญาเหยียว

ทีมองเห็นเหยือแม้จะอยู่ในทีไกลแล้วก็จ้องมองพร้อมกับ
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เตรียมพร้อมทีจะกระชากเหยือนันมาเป็นอาหารอนัโอชะใน

เวลาอนัสนั 

“เอ๊ะ! นนัมนักวินทรา เรืองเกียรติไกรนี แม่สาวน้อยคน

นีทาํไมมาอยูที่ห้องผูโ้ดยสารขาออก ในเวลานี หล่อนควรอยูใ่น

ห้องผูโ้ดยสารขาเขา้ เพือเตรียมตวัไปอเมริกาไม่ใช่หรือ?..” 

กานต์กิตติ ถามตวัเองดว้ยความงุนงงเมือมองเห็นเธอ

เข้ามาในทีทีเขาไปรอรับน้องสาว เขารีบหยิบวิทยุสือสารส่ง

สัญญาณไปให้คนของเขาสลบัสับเปลียนตาํแหน่งและหน้าที

อยา่งรวดเร็ว  

“พนม กวินทรา เ รืองเกียรติไกลไม่ได้เ ดินทางไป

อเมริกา แต่หล่อนเดินทางกลบัมาต่างหาก..” 

“จริงหรือครับนาย!..” 

“ฉนัจะโกหกนายทาํไม ตอนนีกวินทรา เรืองเกียรติไกล 

กาํลงัมองหาใครบางคนทีฉนัมนัใจว่าจะตอ้งเป็นคนทีมารอรับ

เธอ..” 

“เอาไงต่อครับนาย..” 

“ฉันจะพากวินทราไป ส่วนนายทาํหน้าทีรับคุณหญิง

กลบัวงัอิศเรศ..หลงัจากนนัไปสมทบฉนัทีจุดนดัพบ” 

“ครับ 
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กานต์กิตติ รีบดึงชายเสือออกมาจากกางเกงแล้วปลด

เนกไทออก พร้อมกบัเสยผมให้ดูยุง่นิด ๆ ก่อนจะตรงเขา้ไปหา

เธออยา่งรวดเร็ว ผูห้ญิงทีเขาคิดว่าเธอน่าจะเป็น กวินทรา เรือง

เกียรติไกร หญิงสาวทีสวยพราวดูเย ้ายวนอย่างน่าไหลหลง 

เพราะหากเขาชา้อีกนิด เขาเกรงว่าอาจจะมีคนจากทางบา้นของ

เธอมารอรับเธอไป 

ร่างสูงใหญ่สง่างามดว้ยความสูงเกือบร้อยเก้าสิบเซนฯ

ของชายหนุ่มวยัสามสิบ กา้วออกจากทีตรงไปยงัเจา้ของร่างบาง

อรชรทีเขาจดจาํใบหน้าทีงดงามของเธอได้เป็นอย่างดี ดงันัน

เขาจึงไม่รอชา้ทีจะเขา้ไปหาเธอเพือแสดงว่าเขาคือคนทีถูกส่ง

มาเพือรับเธอกลบับา้น 

“คุณหนูครับ..” 

เขากา้วเขา้ไปใกลพ้ร้อมกบัคอ้มศีรษะให้เธออยา่งยอมสิ

โรราบแต่โดยดี 

“นาย!..” 

ดวงตากลมโตภายใต้แว่นตาทีใหญ่กวาดมองเครือง

หนา้ทีคมคายของเขาผูช้ายทีคอ้มตวัลงอยา่งนอบนอ้มดว้ยความ

อึงทึงก่อนทีรอยยิ มทีหวานจบัใจจะเผยออกจนเห็นไรฟันซีขาว
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ทีสะอาดเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ฟันทุกซีชิดสนิทและเสมอ

กนัราวกบัจบัตดัแลว้มาต่อกนัอยา่งประณีต  

ทนัทีทีสายตาคมตวดัขึนมองหน้าหวานละไมเมือเงย

หน้าขึน หัวใจของเขาราวกับถูกสะกดดว้ยมนต์เสน่ห์ทีลาํลึก 

เธอช่างสวยงามเสียจริง 

รอยยิ มหวานละไมดูสดใสแลว้แฝงเร้นไวด้ว้ยมนต์ขลงั

ทีแทบจะสยบหัวใจทีแข็งกร้าวของเขาให้อ่อนยวบลงใน

พริบตา หากไม่ติดว่าเบืองหลงัรอยยิ มทีหวานซึงจบัขวัหัวใจจะ

มีคมมีดทีแทรกอยู่ เขาคงเผลอใจไปกับรอยยิ มและความงาม

ของเธออยา่งแน่นอน 

หม่อมราชวงศ์ชาย กานต์กิตติ อิศเรศ ในคราบของ

คนขบัรถทีสวมรอยมาแทนคนของบา้นเรืองเกียรติไกร ผายมือ

ออกเพือเปิดทางให้เธอไดเ้ดินตามเส้นทางหนึงเพือไปยงัรถคนั

หรูทีจอดรออยู ่

“เชิญทางนีครับคุณหนู..” 

“นายเป็นคนขบัรถหรือ ทาํไมถึงดูไม่เหมือนเลยล่ะ..” 

“ความจริงผมมาแทนพ่อครับ ผมทํางานบริษทั พอดี

วนันี ผมหยดุแลว้พ่อก็ป่วยเลยให้ผมมารับคุณหนูครับ” 
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คาํอธิบายของเขาทาํให้ความสงสยัของเธอเลือนหายไป

พร้อมกบับานประตูรถถูกเปิดออกกวา้งแลว้ปิดลงอย่างรวดเร็ว

เพียงแค่เธอกา้วขึนไปนงัอยา่งเรียบร้อย แต่ไม่ทนัทีเธอจะไดต้งั

ตวั รถคนันันก็เคลือนออกจากทีดว้ยความเร็วจัด ทีทาํให้เธอ

ต้องนิ งงันตังแต่ วินาทีแรกทีได้มองเห็นทังความเร็วและ

รูปลกัษณ์ของเขาคนนนั 

ชายหนุ่มวยัสามสิบปีทีมีใบหนา้สีเหลียมไดรู้ปดูคมเขม้

ดว้ยคิ วเขม้ดกดาํขนานกบัดวงตารีใหญ่ทีคมกริบถูกห้อมลอ้ม

ดว้ยขนตาทียาวและงอนเป็นแพราวกบัขนตาของผูห้ญิงทีรัก

สวยรักงาม ปลายจมูกโด่งเป็นสนัไดรู้ปสวยงามรับกบัริมฝีปาก

หยกัเหยียดอมชมพูอยา่งน่ามอง 

ประกอบกบัผิวทีขาวดูสะอาดถูกประดบัประดาดว้ยไร

ขนอ่อน ๆ ยิ งไปกว่านนัคือรูปร่างสูงโปร่งดูองอาจสง่างามเกิน

กว่าอาชีพคนขบัรถทีดูสะดุดตาของเธอจนทาํให้ตอ้งเผลอจ้อง

มองใบหนา้ของเขาทางกระจกหนา้รถ 

แต่ทว่าความชืนชมพอใจของเธอก็มีไดไ้ม่นานเมือเขา

คนนันหักพวงมาลัยออกนอกเส้นทางทีจะไปยงัคฤหาสน์

สถานทีกว้างใหญ่ของเธอในตระกูลเรืองเกียรติไกรด้วย

ความเร็วสูง 
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“เฮ๊!นีมนัไม่ใช่ทางกลบับา้นนีนา..” 

เธอร้องถามทนัทีพร้อมกับมองไปข้างทางเมือเขาเร่ง

ความเร็วชนิดทีเธอไม่เคยนงัรถดว้ยความเร็วทีมองอะไรแทบ

ไม่ทนัแบบนีมาก่อนเลย 

“นีนายคนขบัรถ ถึงแมว้่าฉนัจะไปอยูอ่เมริกาซะนานแต่

ก็ใช่ว่าจะจาํทางกลบับา้นไม่ไดน้ะ..” 

เธอร้องตะโกนพร้อมกบัถอดแว่นตาออกแต่เขากลบัเฉย

แถมทาํเหมือนไม่ไดย้ินเสียงของเธอ ทาํให้เธอถลาไปดา้นหน้า

แล้วยืนมือหมายจะแตะบ่าของเขาแต่ทว่า เพียงแค่เธอขยบั 

กระจกปริศนาก็เลือนขึนจากดา้นหนา้ของเธอกนักลางระหว่าง

ทีนงัเบาะหลงัของเธอกบัเบาะหนา้ของคนขบั 

“บา้ทีสุด..” 

เธออุทานดว้ยความไม่พอใจทาํให้เธอมองผ่านกระจก

ไปยงัใบหนา้ของเขาพลางกาํมือแน่นเมือรู้สึกไม่ชอบมาพากล 

เธอหนัไปดา้นขา้งพยายามขยบัประตูรถแต่ไม่สามารถจะขยบั

เขยือนได ้เธอบอกตวัเองว่า นีคงเป็นการเตรียมการมาแต่แรก

ของใครบางคน 

“จะพาฉนัไปไหน..ฉนัถามว่าจะพาฉนัไปไหนกนัแน่..” 
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เธอตะโกนกอ้งจนรู้สึกแสบแกว้หู แต่เขากลบัตงัหนา้ตงั

ตาขบัรถเหมือนต้องการจะรีบไปให้ถึงทีหมายอย่างรวดเร็ว

ทีสุด 

 “นี นายคนขบัรถ ไดย้ินไหม หูแตกหรือไง..” 

ฝ่ามือบางทุบกระจกทีกนักลางเต็มแรงราวกบัอยากจะ

ให้มนัแตกกระจายดว้ยโทสะทีเริมก่อตวัมากขึนเมือเขาไม่ยอม

ฟังแถมยงัขบัรถต่อไปดว้ยความเร็วทีไม่ลดหยอ่น 

“บา้เอ๊ย นายเป็นใครกนัแน่ จะพาฉนัไปไหน?..” 

เมือออกฤทธิจนเหนือยเธอก็เอนหลงัพิงเบาะแลว้มอง

ไปดา้นขา้งก่อนจะหลบัตาอยา่งหนกั เมือเริมเวียนหวัเพราะมอง

อะไรไม่รู้เรือง 

“บ้าทีสุด หวงัว่านายคงไม่ขบัรถอยู่แบบนีไปชวัชีวิต

หรอกนะ..” 

เธอสบถออกมาเบา ๆ เมือพยายามจะมองทางดา้นขา้ง 

อย่างน้อยเธอก็น่าจะรู้ว่าถนนเส้นนีกําลงัจะไปไหนจากป้าย

บอกทาง 

“ฉันคงมีโอกาสไดเ้หยียบผืนดิน เพือทีจะถามเหตุผล

ของนาย..” 

ตวั
อย
่าง
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ทตันิชา เรืองเกียรติไกรหญิงสาววยัยีสิบสีปี เรียนจบ

ทางดา้นการออกแบบเครืองประดบั ทีถือว่าเป็นการแหกคอก

ของตระกูลทีมีกิจการคือเป็นเจา้ของบรรษทัเงินทุนหลกัทรัพย์

ชือดงัและยงัทาํนิตยสารการซือขายอหงัหาริมทรัพยที์ยึดมาจาก

ทรัพย์สินทีหลุดจํานอง นําออกสู่สายตาของประชาชนบน

นิตยสาร 

 แต่ก็ไม่แปลกทีเธอจะเลือกเรียนสาขานนัเพราะว่าแม่

บุญธรรมหรือเป็นนา้แท ้ๆ ของเธอทีไม่มีลูก เลยขอเธอไปเลียง

เป็นลูก พอเธอไปอยูด่ว้ยไม่นานหล่อนก็ตงัทอ้งไดลู้กสาวและ

ลูกชายออกมาตามลาํดบั  

หล่อนคือบุญญิสา ทาํอาชีพในการคา้ขายเครืองประดบั 

ทีมีโรงงานเป็นของตวัเอง ดงันนัทตันิชา จึงเป็นคนหนึงทีทาํ

หนา้ทีในการออกแบบเครืองประดบัเพือนาํออกไปวางขายตาม

โชวรู์มของทางร้านทีมีสาขาทวัอเมริกา 

ดงันันเธอคือหญิงสาวคนหนึงทีมีใบหน้าเหมือนกับ

ผูห้ญิงอีกคนทีอยูใ่นวยัเดียวกบัเธอ กวินทรา เรืองเกียรติไกร ฝา

แฝดคนพีของทตันิชาคนนี  

กวินทราคือหนึงในผูบ้ริหารงานทีสาวและสวยทีสุด

และยงัเป็นทีชืนชอบจนถึงขนัไดรั้บเชิญให้เป็นแบบบนหนา้ปก

ตวั
อย
่าง
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หนัง สือ แล ะนิตย สาร ชือ ดัง ในวง การ แฟชั นหล าย ฉบับ 

นอกจากนีเจา้หล่อนคนนนัยงัไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นราชินีแห่ง

วงการทีมีเสน่ห์ร้อนแรงเป็นทีตืนตาตืนใจของชายหนุ่มน้อย

ใหญ่ 

และดว้ยความเหมือนจึงเป็นเหตุให้เกิดความเขา้ใจผิดที

ทาํให้หม่อมราชวงศช์ายกานตกิ์ตติ อิศเรศไม่อาจให้อภยัแลว้อยู่

นิงอีกต่อไปได ้นันเป็นเพราะทตันิชาเหมือนหลุดออกไปจาก

ครอบครัวตงัแต่อายไุดสิ้บขวบ บินไปอยูก่บันา้สาวทีอเมริกาใช้

ชีวิตอย่างอิสระทีนนั เนืองมาจากน้าสาวไม่มีลูกแล้วต้องการ

เธอเป็นลูกจึงขอเธอจากพีสาว ดังนันทตันิชาจึงไม่เคยกลับ

เมืองไทยจนถึงวนันี 

“บา้ทีสุดเลยทาํไมมาปวดเอาตอนนี..บา้จริง ๆ เชียว..” 

ทตันิชาหรือปลายนาํรู้สึกหงุดหงิดขึนมาอย่างมากเมือจู่ 

ๆ ก็เริมปวดทอ้งเบาขึนมา เธอพยายามจะเคาะกระจก เพือให้

เขายอมเปิดออกแลว้เธอจะไดบ้อกถึงความจาํเป็นของเธอ แต่

เขายงัคงตงัหนา้ตงัตาขบัรถต่อไป 

“บา้ทีสุด หากฉนัรู้ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนีเกิดขึนกบัฉนั 

รับรองเลยว่าฉนัจะยอมพกโทรศพัทมื์อถือติดตวั..บา้ชะมดั..” 

ตวั
อย
่าง
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เธอรู้สึกกระวนกระวายใจอยา่งมาก เมือเริมปวดมากขึน

อีกทังยงัเริมรู้สึกเสียดายทีเธอตังแง่รังเกียจโทรศพัท์มือถือ 

เพราะทาํให้เธอขาดอิสระแลว้ถูกเชค็อยู่ตลอดเวลาว่าอยู่ทีไหน

ทาํอะไร เลยเป็นเหตุให้เธอไม่ยอมใช้โทรศพัท์มือถือแล้วไม่

ยอมพกติดตวัเวลาไปไหนมาไหน 

ทัตนิชานั งหนีบขาเข้าหากันด้วยความทรมาน เธอ

พยายามจะยกมือโบกเหมือนเป็นสญัญาณบอกเขาให้รู้ถึงความ

ประสงค์ของเธอ หากแต่เขากลบัไม่ยอมมองผ่านกระจกมา

แมแ้ต่หางตาทาํให้เธอจาํตอ้งทนต่อไปเช่นนนั 

จนกระทงัเขาเลียวรถเขา้มายงับา้นพกัแห่งหนึงในยาม

ทอ้งฟ้ามืดมิด ประกอบกับมีลมพดัโบกสะพดัอย่างแรง  เมือ

เสียงฟ้าร้องคาํรามและแลบแปลบปลาบบ่งบอกให้รู้ชดัว่ากาํลงั

จะมีอะไรเกิดขึนในไม่ชา้นี 

กานต์กิตติ  เลียวรถเขา้ไปยงัรัวทีสูงตระหง่านในซอย

แคบ ๆ แห่งหนึง หลงัจากชะลอความเร็วแลว้บีบแตรหนึงครัง 

บานประตูทีสูงใหญ่ก็ถูกเปิดออกอยา่งรวดเร็ว 

“รีบ ๆ เปิดประตูสิ จะราดอยูแ่ลว้..” 

ตวั
อย
่าง
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เธอพยายามเบียดขาหนีบเข้าหากัน เมือมองไปรอบ

บริเวณทีไฟส่องสว่างท่ามกลางสายลมทีโบกสะพดัและมีเสียง

ฟ้าร้อง ฟ้าแลบอยูต่ลอดเวลา 

“เปิดเร็ว ๆ ไดไ้หม เปิดสิ..” 

ทตันิชารีบทุบประตูรถทนัทีทีเขาจอดรถแต่ยงัไม่ยอม

ดบัเครือง เขาก้าวลงจากรถแลว้หันมามองทางเบาะหลงัเมือมี

ชายฉกรรจ์เดินกรูกนัเขา้มากว่าห้าคน 

“นีนายคนขบัรถ เปิดประตู..” 

เธอพยายามจะผลกัประตูแต่ไม่สามารถจะเปิดออกได ้

จนกระทงัชายคนขบัรถรูปหล่อพูดอะไรกบัชายฉกรรจ์กลุ่มนนั 

หนึงในจาํนวนทงัหมดจึงยอมเปิดประตูให้เธอทีรีบถลาออกไป

แต่ก็ตอ้งชะงกักึกกบัวตัถุสีดาํทีจีมาทีหวัของเธอ 

“โอ๊ะ!..” 

เธอรู้สึกใจหาย อาการปวดฉีจนแทบทนไม่ไดห้ยุดกึก

ไปชวัขณะ 

“นีนายคนขบัรถ หากจะจบัตวัฉนัมาเพือแลกค่าไถ่ ก็ขอ

เวลาให้ฉนัไดร้ะบายหน่อยไดไ้หม มนัอดัอนัจะแยอ่ยูแ่ลว้นะ..” 

เธอยกมือปัดกระบอกปืนรมดาํจากมือของชายฉกรรจ์

คนหนึงแลว้ลุกขึนยืนมองทางดา้นหลงัของเขา  

ตวั
อย
่าง
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“หากฉันขืนอนัฉีแบบนีต่อไป นายกล้ารับรองไหมว่า 

ทางเดินปัสสาวะของฉันจะไม่อกัเสบจนถึงขนัตอ้งไปนอนให้

นาํเกลือและรับยาฆ่าเชือจากหมอ..” 

เธอยืนบิดขาเขา้หากนั 

“หากฉันเป็นอย่างนัน ค่าตวัของฉันอาจจะถูกลดลง

หรือไม่ นายอาจจะชวดก็ไดน้ะ..” 

กานต์กิตติ หันมามองดวงหน้าหวานละไมของเธอนิง

ดว้ยแววตาทีเรียบนิงแต่แฝงไวด้ว้ยความชิงชงัและเกรียวกราด

จนเธอขนหวัลุก 

“อยา่งนอ้ยก็ควรให้ฉนัไดเ้ป็นอิสระบา้งสิ ฉันจะไม่หนี

หรอกน่า ขอเถอะนะ ให้ฉนัไดป้ลดปล่อยหน่อยเถอะ..ไม่งนั..” 

เธอหันมองไปรอบตวั มองหน้าชายฉกรรจ์กว่าห้าคน

แลว้หยดุทีเขา 

“ฉนัจะปล่อยมนัตรงนี อยา่คิดว่าฉนัไม่กลา้นะ..” 

เธอพูดพร้อมกบัยกมือวางลงทีตะขอกางเกงดว้ยหวัใจที

สันระรัว หากเขายงัคงยืนกรานแบบนีเธอจะกลา้พอทีจะฉีต่อ

หนา้พวกเขาหรือ 

“พาเธอไป..” 

“ก็เท่านนั..” 

ตวั
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เธอถอนหายใจอย่างโล่งอกเมือหนึงในกลุ่มของชาย

สามคนเดินนาํหน้าเธอแลว้ตามหลงัไปยงัทิศทางหนึงทีทาํให้

เธอรู้สึกปลอดโปร่งขึนมาเลก็นอ้ย 

 

 “พาไปทีนัน..” 

นาํเสียงทุ้มกังวานอย่างน่าฟัง แฝงไว้ด้วยพลงัอาํนาจ

ทางกระแสเสียงอยา่งน่าทึงถา้ไม่ติดทีจะดุแลว้กระดา้งไม่มีหาง

เสียงคงจะไพเราะอย่างมากสําหรับคนทีไดย้ิน แต่ทว่ากลบัทาํ

ให้พวกเขาต่างหวนัเกรงแลว้ยอมปฏิบติัตามอยา่งรวดเร็ว 

“โอ๊ย!อะไรกนันี ปล่อยนะ ปล่อยฉนั ปล่อย..ปล่อยสิ..” 

ทตันิชาพยายามดิ นรนขดัขืน ทนัทีทีเธอก้าวออกมาจาก

ห้องนาํดว้ยสีหนา้ทีดีขึน ผา้ผืนใหญ่ก็คลุมมาทีร่างของเธอแลว้

ร่างบางของเธอก็ถูกแบกขึนบ่าไปยงัรถคนัหนึงพร้อมกบัมดัมือ

มดัเทา้ ทาํให้เธอไร้อิสระแถมศีรษะยงัถูกคุลมดว้ยผา้ผืนใหญ่ที

ไม่สามารถมองเห็นอะไรได ้

เธอถูกตีกระหนาบดว้ยชายสองคนทีนงัเบียดอยูด่า้นขา้ง 

เธอไม่รู้ว่ามนันานแค่ไหนกบัการทีเธอตอ้งทนนงัหลบัมาในรถ

แคบ ๆ แต่มารู้สึกตวัอีกทีเมือใบหูแว่วได้ยินเหมือนเสียงนํา

ประกอบกบัความเยน็ทีกระเซ็นขึนมาถูกผิวกาย 

ตวั
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แต่ทีทาํให้เธอมนัใจอย่างหนึงก็คือ เธอกาํลงัอยู่บนเรือ

ไม่ใช่รถอีกแลว้ เพราะการโยกไปเอนมา แลว้เสียงนาํทีเธอได้

ยินมนัทาํให้เธอเริมใจไม่ดี เธอพยายามดิ นรนอย่างน้อยก็ให้

ศีรษะโผล่พน้ออกมาจากผา้ผืนใหญ่นีก็ยงัดี แต่กลบัไม่มีโอกาส 

เธอไม่รู้ว่าไปทางทิศใดและไกลมากน้อยแค่ไหน แต่

เธอรับรู้ถึงไอร้อนของพระอาทิตยที์กาํลงัสาดส่องประกอบกบั

ทอ้งเริมร้องเพราะความหิว 

“นี จะพาฉันไปไหน..เปิดผา้คลุมหัวให้ฉันหน่อยได้

ไหม ฟังอยูห่รือเปล่า ไดย้ินไหม..” 

ทตันิชาพยายามบิดขอ้มือหมายจะให้เชือกทีมดัเอาไว้

อยา่งแน่นหนาหลุดออก แต่ก็ไม่สามารถเป็นไดอ้ย่างทีคิดครัน

จะลุกเดินหรือขยบัแขง้ขาก็ทาํไดย้ากยิ งเพราะขอ้เทา้ทงัสองถูก

ตรึงไวด้ว้ยเชือกอีกเหมือนกนั 

“ฉันไม่ใช่นักโทษประหารนะ ฉันไม่ได้ทาํผิดอะไร 

ไม่ไดฆ่้าคนตาย ไม่ไดว้างแผนสังหารหมู่ใคร ทาํไมทาํกบัฉัน

แบบนี ฉนัยงัมีลมหายใจนะ ไดย้ินไหม..” 

“เดียวก็ถึงแลว้ล่ะคุณ อดทนอีกหน่อยเถอะ..” 

เสียงของหนึงในชายทงัหมดทีนงัมาดว้ยร้องบอกเธอ 
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“แลว้จะพาฉันไปไหน ปล่อยฉันสิ จบัตวัฉันมาแลกค่า

ไถ่ไม่ใช่หรือหากฉนัมีร่องรอยหรือไดรั้บบาดเจ็บ ค่าตวัจะตอ้ง

ลดลงนะ ฉันอยากจะลุก ฉันรู้สึกเหมือนฉันอยู่บนเรือ ใช่ไหม 

จะพาฉนัไปเกาะทีไหน ทะเลภาคใตห้รือภาคตะวนัออก ทีนีที

ไหนกนัแน่..” 

“เงียบเถอะคุณ..” 

ชายอีกคนหนึงร้องบอกเธอ เมือมองเห็นสายตาทีเยน็ชา

แต่แฝงไวด้ว้ยความเกรียวกราดของบุคคลทีไดชื้อว่าเป็นเจา้นาย

ตวดัมามอง หากแต่เธอกลบัไม่ยอมนิงเงียบอย่างคาํเตือนเชิง

ร้องขอ 

“ฉันอยากจะมองเห็นทะเล ฉันเดาว่าเวลานีแสงแดด

กําลังอ่อนเพราะมันยงัไม่ร้อนมาก เวลาทีแสงแดดมันตก

กระทบลงบนผิวนํา คงจะสวยมาก ฉันอยากเห็น เปิดตาให้

หน่อยสิ..” 

เธอยงัคงร้องต่อ 

“เงียบเถอะคุณหากไม่อยากเดือดร้อน..” 

คาํเตือนนนัดงัมาจากปากของชายอีกคนหนึงทีมองเห็น

ว่าหม่อมราชวงศ์ชายกานต์กิตติ อิศเรศกาํลงัจ้องมองมาหาเธอ

พร้อมกบัขบกรามแน่น 
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ทาํให้ทตันิชาจาํตอ้งปิดปากเงียบแต่ในหัวใจเริมมีความ

กงัวลบางอยา่งอีกทงัยงัรู้สึกใจคอไม่ดี เพราะว่ายงัไม่มีวีแววว่า

เรือจะหยุดลงสักทีแสดงว่า พวกเขาจะตอ้งพาเธอออกมาห่าง

จากชายฝังไกลมาก แลว้กาํลงัจะพาไปไหน ยิ งคิดมาถึงตรงนี

เธอก็ยิ งรู้สึกใจไม่ดี 

“จะพาเราไปไหนกันนะ แล้วเขาจับเรามาทําไมไกล

ขนาดนี หากจับมาเรียกค่าไถ่ก็น่าจะหาทีใกล้แล้วมิดชิด ไม่ใช่

พาขึนเรือมาเหมือนจะพาไป!?..” 

เธอหยดุคิดดว้ยหวัใจทีร้อนรุ่มเมือคิดว่าเธอกาํลงัจะถูก

ส่งตวัไปขาย 

“ปล่อยฉนัไปนะ ปล่อยฉันสิ ปล่อยฉัน ฉันไม่อยากไป 

ฉันเพิงมาจากต่างประเทศ ฉันอยากอยู่ประเทศไทย ปล่อยนะ

ฉนัจะกลบับา้น ปล่อยฉนั..” 

“โยนมนัลงไป..” 

เธอรู้สึกใจหายกบัคาํสงัทีเกรียวกราดระคนดุดนันนั 

“นายครับ ทะเลบริเวณนีมนัลึกมากนะครับ ถา้โยนเธอ

ลงไป โอกาสรอดแทบไม่มีเลย ..” 

“จริงดว้ย..นายครับ..” 

“โยนมนัลงไป ..” 
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