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เรือ่ง : ซ่านรกั ซากรุะเดือนหา้ 

ผูเ้ขียน  :  seXus 

จดัรูปเลม่ :  ควีนสอ์กัษร 

พิสจูนอ์กัษร  :  พรขจี 

จดัท า  :  สงิหาคม 2563 

จ านวน  :  579  หนา้ 

ราคาปก :  299  บาท 

เวบ็ไซต ์: https://www.facebook.com/sexus4erotic 
 

 
สงวนลขิสทิธ์ิตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธ์ิ พ.ศ. 2537 หา้มน า
สว่นหนึง่สว่นใดของหนงัสือนิยายเลม่นีไ้ปลอกเลียนแบบ แสกน

หนงัสือ ท าการส าเนา ถ่ายเอกสาร หรอืน าไปเผยแพรบ่น
อินเทอรเ์น็ตในรูปแบบตา่ง ๆ และเครอืข่ายตา่งๆ นอกจากจะ
ไดร้บัอนญุาตเป็นลายลกัษณอ์กัษรจากทางเจา้ของสทิธ์ิเทา่นัน้ 

 

https://www.facebook.com/sexus4erotic
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จากใจนักเขียน 
 
 “นิญาดา” ถกูหวัหนา้งานกลั่นแกลง้ไมเ่ลิก เธอจงึ
ตอ้งเอาคืนใหส้าสม และเขาคือเครือ่งมือในการแกแ้คน้
ครัง้นี ้“เตชิน” หนุ่มหลอ่ตวัท๊อป สาวนอ้ยไม่รูเ้ลยวา่เขา 
คือ “คราสโนวาตัวพอ่!”  เขาจะถกูเธอใชเ้ป็นอาวธุในการ
ห า้หั่นกบัหวัหนา้ หรอืเธอกนัแน่ที่จะถกูเขาจบักิน! ไป
ติดตามกนัคะ่ 
 
 สดุทา้ยนีข้อขอบพระคณุนกัอา่นที่ติดตามและเป็น
ก าลงัใจใหก้บันกัเขียนตวัเลก็ ๆ คนนีเ้สมอมา   
 
 
 
      รักผู้อ่านทุกทา่น 

           seXus 
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บทที่ 1 

 
 
 

หญิงสาววยัย่ีสิบตน้ ๆ ซอยสน้สงูสีแดงสด
กา้วฉบั ๆ เขา้มาในส านกังาน  ผมสลวยสีด  าเงางามสะบดั
ไปมาตามจงัหวะกา้วเดิน  ดวงตากลมโตแตง่เติมดว้ยอาย
แชโดวเ์พิ่มความหวานซอ่นเปรีย้วใหด้วงตาคูง่าม หญิง
สาวเหลือบดนูาฬิกาท่ีแขวนบนผนงัหอ้ง    

 
08.30 น.   
เวลาตอกบตัรเขา้งานพอดิบพอดี ปากบาง

แตม้ดว้ยสีแดงกหุลาบกระตกุยิม้พรอ้มมองสบตาสาว
ใหญ่ที่ก  าลงัมองหลอ่นตัง้แตห่วัจรดเทา้  

“สวสัดีคะ่พี่ณี” 
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นิญาดา  สาวสวยประจ าส านกังานทกัทาย
เสียงใสอยา่งมีจรติจะกา้นพรอ้มกบัยกมือไหวผู้ท้ี่ไดช่ื้อวา่
เป็นหวัหนา้  

แววตาถมงึทงึของหวัหนา้ส านกังานจอ้งสาว
นอ้ยท่ีทกัทายเพียงแวบเดียว แลว้สะบดัหนา้บดูบึง้นัน้หนั
ไปสนใจกบังานตรงหนา้อีกครัง้หนึ่ง 

สาวสวยยกัไหล ่คิดในใจ 
 ‘ก็ช่างปะไรตา่งคนตา่งอยู่’ 
แลว้ขายาวเรยีวนวลเนียนภายใตก้ระโปรงสี

แดงแปรด๊รดัรูปอยา่งสาวออฟฟิศสมยัใหม่ก็กา้วไปที่โต๊ะ
ประจ าต าแหน่งอย่างเคยชิน สายตาคูง่ามก็หลบุต ่าลงเม่ือ
เห็นหนงัสือราชการที่ตนอตุสา่หต์ัง้ใจท าเม่ือวานกวา่ย่ีสิบ
ฉบบั ถกูขีดฆา่ แกไ้ขดว้ยปากกาสีแดงเป็นป้ืน ๆ  

เฮ่อ !  
นิญาดาพ่นลมหายใจอยา่งเหน่ือยหน่าย  แลว้

ทิง้รา่งอรชรบอบบางลงบนเกา้อี ้ 
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แมจ้ะถกูกลั่นแกลง้จนเคยชิน แตก็่ยงัอด
เหน่ือยใจไมไ่ด ้‘เมื่อไหรน่ะ นางยกัษจ์ะเลิกจิกกดัหลอ่น
สกัที !’ 

เพียงแคห่ลอ่นเป็นเพ่ือนสนิทกบัลกูนอ้งคน
เคยสนิทของนางยกัษก็์เทา่นัน้เอง!!! 

หวัหนา้ส านกังานผูมี้นามเตม็ คือ  “กลัยาณี 
ตอ้งหทยัมั่น”  ซึง่ลกูนอ้งในสงักดัมกัจะเรยีกนางลบัหลงั
วา่ “นางยกัษ”์ เหตเุพราะรูปรา่งของสาวใหญ่ ทรวดทรง
ขนาดมหมึา แตไ่รส้ว่นเวา้สว่นโคง้ของความเป็นผูห้ญิง 
แถมยงัชอบท าหนา้บึง้ตงึราวกบัโกรธคนทัง้โลก
ตลอดเวลา น่ีคงเป็นเหตผุลที่ท  าใหส้าวรา่งยกัษข์ึน้คานมา
จนถงึทกุวนันี ้

สว่นลกูนอ้งคนนัน้ช่ือนุย้  นุย้เป็นเจา้หนา้ที่ใน
โครงการวิจยัของหวัหนา้ เรยีกไดว้า่เป็นลกูนอ้งใตบ้งัคบั
บญัชาสายตรงของหวัหนา้ ในช่วงแรกนุย้เป็นลกูนอ้งคน
โปรด เพราะท างานเก่งและสามารถเบิกจ่ายเงินไดต้ามท่ี
หวัหนา้ตอ้งการ 
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 พกัหลงั ๆ นุย้เริม่ระบายความอดึอดัใหเ้พื่อน 
ๆ ในกลุม่ฟังวา่ นางยกัษช์อบสั่งใหเ้บิกจ่ายเกินความเป็น
จรงิทีละหม่ืนสองหม่ืน บางครัง้นุย้ตอ้งจ าใจขอส าเนาบตัร
ประชาชนผีจากชาวบา้นเพื่อมาเบิกจ่ายในกิจกรรมท่ีไม่ได้
ท าจรงิ ๆ  

จนกระทั่งวนัหนึ่งนุย้ทะเลาะกบัหวัหนา้อย่าง
รุนแรง  แลว้ถกูไลอ่อกอย่างกะทนัหนั เพ่ือนท่ีเหลือในกลุม่
ตา่งก็ตกใจในสิ่งที่เกิดขึน้ และเริม่ระแคะระคายวา่สิ่งที่นุย้
บอกน่าจะเป็นความจรงิ 

สิ่งเหลา่นีนิ้ญาดา คิดวา่มนัเป็นเรือ่งสว่นตวั
ระหวา่งหวัหนา้กบัลกูนอ้ง ซึง่อาจจะมีนอกมีใน ซึง่หาก
ใครเขา้ไปยุง่ดว้ยก็มีแตเ่สยีกบัเสีย หลอ่นจงึพยายามท่ีจะ
น่ิงเฉยเสีย แตน่างยกัษด์เูหมือนจะไมป่ลอ่ยใหม้นัเป็น
อย่างนัน้ ! 

งานแรกของวนันีก็้คงจะหนีไม่พน้การแกไ้ข
เอกสาร 
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หญิงสาวสดูอากาศยามเชา้เขา้เตม็ปอดลกึ ๆ 
เพื่อสลดัความหงดุหงิดเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ออกไปจากใจ ไม่
นานนกัมือเรยีวก็บรรเลงไปบนแปน้พิมพค์อมพิวเตอร์
อย่างช านาญ 

ในเวลาไมถ่งึชั่วโมงเอกสารเกือบย่ีสิบฉบบัถกู
แกไ้ขเรยีบรอ้ยพรอ้มน าเขา้แฟม้เตรยีมเสนอหวัหนา้อีก
ครัง้ 

นิญาดายกัไหล ่ ‘เรือ่งแคนี่จิ้บ๊ ๆ’ 
 
เธอเป็นนกัศกึษาเกียรตินิยมเหรยีญทองของ

มหาวิทยาลยัอนัดบัหนึ่งของประเทศ รบัมือกบั
สถานการณเ์ทา่นีไ้ดส้บาย 

 
ความจรงิสาขาการบญัชีที่หลอ่นอตุสา่หร์  ่า

เรยีนมาถงึสี่ปี หากท างานในกรุงเทพมหานคร จะสามารถ
ท าเงินไดอ้ยา่งมหาศาล   หากแตว่า่ เธอเป็นลกูสาวเพียง
คนเดียวของ ตระกลูไพรพิีจิตร หรอืช่ือเตม็ของเธอคือ 
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“นิญาดา ไพรีพจิติร”   
 
นิญาดาจ าตอ้งยอมรบัท างานในต าแหน่ง

เจา้หนา้ที่มาตรฐานงานวิจยัในมหาวิทยาลยัเลก็ ๆ แหง่
หนึ่ง ที่บา้นเกิดของเธอเอง เพื่อที่จะไดด้แูลพอ่แม่ ซึง่
ตอนนีท้า่นทัง้คูเ่กษียณราชการแลว้ และก าลงัเริม่ตน้ท า
สวนเลก็ ๆ นอ้ย ๆ เป็นความสขุในบัน้ปลายชีวิต  สว่นเธอ
ชีวิตการท างานที่เพิ่งจะเริม่ตน้ 

 
“นิญาดา” 
เสียงเรยีกต ่า ๆ ดงึหลอ่นใหห้ลดุจากความคิด 
 
“คะ?” 
คนที่ตกอยูใ่นหว้งความคิดกะพรบิตามองไป

ยงัตน้เสียง 
หญิงรูปรา่งทว้มใหญ่มายืนอยูต่รงหนา้โต๊ะ

ของเธอเม่ือไหรก็่มิอาจทราบได ้ผมของผูห้ญิงคนนัน้ถกู
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ตดัใหเ้ขา้ทรงมากกวา่การจดัตกแตง่ เสือ้ผา้เรยีบแตด่หูรู
ดว้ยแบรนดต์า่งประเทศการนัตี  เคา้โครงหนา้ของผูอ้ยูใ่น
วยัใกลเ้กษียณ มีความสงา่ของผูมี้บารมี 

 
เมื่อมองเห็นผูส้ง่เสียงเรยีกเมื่อครูช่ดั ๆ นิญา

ดาจงึรบีกระพุม่มือไหวท้นัที 
“สวสัดีคะ่ทา่นรองฯ” 
 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั ซึง่เป็นผูมี้อ  านาจ

สงูสดุพยกัหนา้ตอบรบัพรอ้มเอย่ถาม 
“โครงการพฒันาทกัษะนกัวิจยั ถงึไหนแลว้ รบี

ท านะจะสิน้ปีงบประมาณแลว้ ถา้เสรจ็ไม่ทนัเวลาเขาให้
คืนเงินทัง้หมด” 

 
 “ก าลงัด าเนินการคะ่” 
นิญาดาตอบไดไ้ม่เตม็ปากนกั 
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ทา่นรองฯ เพียงแคพ่ยกัหนา้รบัรู ้โดยไม่ทนั
สงัเกตวา่ใบหนา้สาวสวยซีดลงทนัตา 

 
เมื่อทา่นรองฯ  เดินเขา้ไปในหอ้งสว่นตวัที่อยู่

ดา้นในสดุของส านกังาน คนถกูทวงงานถึงกบัยกมือขึน้กมุ
ขมบั เม่ือวานหลอ่นเพ่ิงจะไดร้บัอีเมล (E-mail)  จากทีม
วิทยากรที่ติดตอ่ไว ้ 

 
-เน่ืองดว้ย ตดิภารกจิกะทนัหนั จงึขอ

ยกเลิกการเป็นวทิยากร- 
 
‘ม่ายยยย นะ!!!’ 
นิญาดาคร ่าครวญในใจ 
 
เม่ือถกูทีมวิทยากรเดิมตอบปฏิเสธ เหมือน

งานที่วางแผนไวแ้ลว้ทกุอยา่งพงัทลายลงมา แลว้ตอ้งเริม่
นบัหนึ่งใหมท่ัง้หมดภายในระยะเวลาที่จ  ากดั!! 
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หากจดัไม่ทนัภายในหนึง่เดือน พนกังานดีเดน่
ประจ าส านกังานอยา่งหลอ่นก็จะตอ้งถกูตราหนา้วา่  

 
ไม่มปัีญญาบรหิารจดัการโครงการใหส้ าเรจ็!!!    
งบประมาณในปีถดัไป หล่อนกอ็ย่าหวงัวา่จะ

ได!้!! 
 
เหลือเวลาอกีเพียงแคห่นึ่งเดือน จะสิน้

ปีงบประมาณ เอกสารขออนมุตัิคา่จ่ายในโครงการตอ้งท า 
ใหเ้สรจ็ภายในวนัที่สิบของเดือนกนัยายนนี!้!! นั่น
หมายความวา่ นิญาดามีเวลาเพียงหนึ่งอาทิตย ์ส าหรบั
การสรรหาผูท้รงคณุวฒิุและกิจกรรม!!! 

 
‘ตัง้สติ!!!’  
นิญาดาบอกกบัตนเอง 
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 ‘ถา้เราเป็นอาจารย.์.. เราอยากเขา้อบรมแบบ
ไหนนะ ?’ 

หลอ่นตัง้ค  าถามในใจ 
 
มวีทิยากรเจ๋ง ๆ  
 
ทีพ่กัสวย ๆ  
 
อาหารอร่อย ๆ  
.  
ไดค้วามรู ้และไฟ!! 
 
ใช่แลว้!!!! 
 
ไฟ!!! 
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‘อาจารยท์ี่มีประสิทธิภาพ ตอ้งมีไฟ! อยูใ่นตวั
เสมอ!! เพราะฉะนัน้เราจะตอ้งเติมไฟ !’  

เพราะฉะนัน้ หวัขอ้การอบรมก็ตอ้งเป็น 
‘นักวจิัย ไฟแรงสูง’ 
 
 ‘เฮย้!!!! มนัเลิศมาก’ 
นิญาดาชมตวัเองในใจ 
 
เมื่อเธอไดห้วัขอ้การอบรมแลว้ กิจกรรมตา่ง ๆ  

หวัขอ้บรรยายย่อย ก็พรั่งพรูออกมาอยา่งงา่ยดาย  
‘วิทยากร... แน่นอน!!! ตอ้งเป็นคนที่ทกุคน

ตอ้งรอ้งวา้ว!’  
เมื่อเรยีวเริม่ละเลงลงบนคียบ์อรด์

คอมพิวเตอรอ์ีกครัง้เพื่อคน้หารายช่ือและประวตัิ
ผูท้รงคณุวฒิุที่เหมาะสมส าหรบัการเป็นวิทยากรท่ีดีที่สดุ
ในงานอบรม 
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ดวงตาเป็นประกายสดใสของเธอจอ้งที่หนา้
จอคอมพิวเตอรไ์ม่กะพรบิ หญิงสาวมีความสขุกบัการ
ท างานที่ทา้ทาย แมจ้ะเจออปุสรรคบา้ง แตก็่ไมย่ากเกิน
ความสามารถของเธอ 

 
‘คนนีเ้ลย!  ศ. ด ารง ผูท้ี่ไดร้บัต าแหน่ง

ศาสตราจารยท์ี่อายนุอ้ยท่ีสดุ ในประเทศไทย !’ 
นิญาดาตาลกุวาวเม่ือคน้เจอช่ือวิทยากร 
 
คลิก 
 
นิญาดาคลิกปุ่ มกดสง่อีเมลเพื่อทาบทาม

ศาสตราจารยด์  ารงคท์นัทีที่คน้เจอ 
 
จากนัน้เรือ่งที่เธอจะตอ้งจดัการตอ่ไป คือ 

สถานที่จดัอบรม และตอ้งเป็นที่ที่สวยงามน่าไปมากท่ีสดุ 
ซึง่คงหนีไมพ่น้ “รสีอรต์เดอะเบสตอ์อรค์ิด”  
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รสีอรต์หรูทา่มกลางธรรมชาติที่แสนจะโรแมน
ติก  

นิญาดาหลบัตาพริม้ฝันหวานถงึที่นอนนุ่ม
ทา่มกลางป่าเขารมิน า้ตก ในขณะก าลงัคน้หาขอ้มลู
โรงแรมในอินเทอรเ์น็ต หลอ่นมกัมีความสขุกบัการท างาน
เสมอ 
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บทที่ 2 

 

 

เช้าวันต่อมา 
นิญาดาเปิดเมล ดว้ยใจระทกึ 
 
-ผมยินดีเป็นวิทยากรใหค้รบั- 
 
Yes ! ! ! ! 
 
‘ในที่สดุ!!! ฉนัก็ควา้วิทยากรระดบัประเทศมา

จนได ้Yes ! ! !’ 
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นิญาดาตะโกนกอ้งในใจ หลอ่นอยากกระโดด
ใหต้วัลอยขึน้ไปจนติดเพดานส านกังาน เพราะความดีใจ
มนัพองโตจนคบัอก  แตใ่นความเป็นจรงิหลอ่นท าไดแ้ค่
ยิม้แฉ่งใหก้บัหนา้จอคอมพิวเตอรท์ี่โชวข์อ้ความตอบรบั
ของวิทยากร 

เมื่อไดว้ิทยากรแลว้ขัน้ตอ่ไป เธอตอ้งเรง่มือท า
เอกสารประกอบอื่น ๆ ส าหรบักิจกรรมในโครงการทนัที 
เอกสารฉบบัใดที่หลอ่นท าเรยีบรอ้ยแลว้ ก็จะถกูน าเขา้
แฟม้อย่างเป็นระเบียบเพ่ือเสนอรองอธิการบดีใหล้งนาม
อนมุตัิการอบรมและขอเบิกจ่ายตามระเบียบราชการ
ตอ่ไป 

 
นิญาดากม้หนา้กม้ตาท างานแขง่กบัเวลาทัง้

งานในหนา้ที่หลกั และงานโครงการอบรมท่ีเป็นงานพิเศษ 
จนกระทั่ง  
“นิ มา หา พี่ หน่อย” 
เสียงเรยีกดงัมาจากโต๊ะดา้นหลงัสดุของหอ้ง 
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ผูถ้กูเรยีกผละจากงานที่ท  าคา้งไว ้ขาเรยีวสวย
กึ่งวิ่งกึ่งเดินไปที่โต๊ะหวัหนา้ส านกังาน 

นิญาดานั่งลงบนเกา้อีเ้บาะหนงัสีด าที่มกัจะ
รองรบัผูท้ี่ท  าพลาด ท าผิด หรอืแกไ้ขงานและวนันีเ้ป็นเธอ
ที่ตอ้งมานั่งตรงนี ้แลว้อะไรที่เธอท าผิด อะไรท่ีเธอท า
พลาดจนตอ้งถกูเรยีกใหม้านั่งตรงนี ้

 
คนเรยีกเหลือบมองผูม้าใหม่เพียงเสีย้ววินาที

แลว้หลบุตาต ่าลงใบหนา้อวบอมู แตง่แตม้ดว้ยริว้รอยแหง่
วยัสี่สิบปี รมิฝีปากสีซีดเมม้แน่นตลอดเวลา 

“งานอบรมท่ีเธอจะจดัตวันี.้..” 
หวัหนา้เลื่อนแฟ้มงานโครงการอบรม -นกัวจิยั 

ไฟแรงสูง-  ที่รอเสนอรองอธิการบดีลงนามอนมุตัิใหผู้เ้ป็น
เจา้ของงานด ู

“...จดัอบรมขา้งนอกมหาวิทยาลยัไม่ไดน้ะ ไม่
มีนโยบายใหจ้ดัขา้งนอก” 
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นิญาดาสบตาหวัหนา้... รมิฝีปากกระตกุยิม้
อย่างสดุฝืน 

 
 “...ใหจ้ดัที่ โรงแรมของมหาวิทยาลยั” 
เสียงหวัหนา้ส านกังานบญัชา เดด็ขาด 
 
‘ฉนัเตรยีมทกุอย่างไวห้มดแลว้... ทกุอย่าง 

ก าลงัไปไดส้วย... ฉนัจะไม่ยอมแพแ้คนี่ห้รอกนะ!!!!’ 
นิญาดาร  ่ารอ้งในใจ  ก่อนที่จะสดูหายใจเขา้

ลกึ ๆ พยายามอธิบายเหตผุลอย่างใจเย็นวา่ 
“พ่ีณีคะ  หนถูาม ป๋าวฒัน ์แลว้คะ่ สามารถ

จดัขา้งนอกได”้  
ป๋าวฒัน ์หรอื นายอภิวฒัน ์ ตัง้ตระกลูสขุ คือ 

ผูท้ี่จดัสรรทนุในการอบรมครัง้นีใ้ห ้อีกทัง้ยงัเป็นอดีต
หวัหนา้ส านกังานคนเก่าที่นอ้ง ๆ ในส านกังานยงัคงให้
ความเคารพนบัถือดว้ยใจเพราะเป็นผูใ้หญ่ที่มี
ประสบการณท์ างานมากและคอยช่วยเหลือแกไ้ขปัญหา
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ใหน้อ้ง ๆ ไมเ่หมือนกบัหวัหนา้คนปัจจบุนั ท่ีมีแคต่  าแหน่ง
แตไ่รค้วามเคารพนบัถืออย่างจรงิใจจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 
“ยงัไง ก็ควรจะจดัอบรมขา้งในมอ* เป็นการ

สนบัสนนุโรงแรมของมหาวิทยาลยัดว้ย” 
นางยกัษต์าวาว หนา้ตงึ เสียงเขม้ขึน้ 
 
“หนโูอนคา่มดัจ ารสีอรต์เดอะเบสตอ์อรค์ิด 

เรยีบรอ้ยแลว้คะ่” 
นิญาดาทิง้ไพใ่บสดุทา้ย!!! 
 
“โอนไปเทา่ไหร”่ 
หวัหนา้กดัฟันถาม ตาเขียวขุน่ 
 
“สามหมื่นบาทคะ่” 
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เธอพยายามบงัคบัเสียง ไม่ใหส้ั่น แมต้อนนี้
หวัใจมนัจะเตน้ระรวั กลวัหวัหนา้จบัไดว้า่ความจรงิเธอยงั
ไม่ไดโ้อนคา่มดัจ าใหโ้รงแรมเลย 

 
“นิ ญา ดา!!!” 
ตาโปน ๆ ของหวัหนา้ ปดูออกจนแทบจะออก

จากเบา้ดว้ยแรงโกรธ เรยีกช่ือหลอ่นเนน้ทีละค า จนแทบ
จะกรีด๊ใสค่นตรงหนา้ ทวา่ต าแหน่ง “หวัหนา้ส านกังาน” 
มนัค า้คอ จะท าอะไรตอ้งรกัษาหนา้ หลอ่นจ าเป็นตอ้งเมม้
ปากแน่นเพ่ือระงบัอารมณ ์  ไม่บอกก็รูว้า่บดันี ้ภเูขาไฟ
ระเบิดแลว้ 

 
สว่นคนที่แซะภเูขาไฟใหร้ะเบิด ก็ไดแ้คส่ง่ยิม้

ตอบใหด้ไูรเ้ดียงสาที่สดุ!!!!! 
‘ยงัไงซะ เดก็ที่ท  าอะไรไปโดยรูเ้ทา่ไม่ถึงการณ ์

ยอ่มไม่ผิด!!!’   นิญาดาคิดหาวิธีเอาตวัรอด 
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หวัหนา้จอ้งลกูนอ้งตาเขียวอยา่งกบันางยกัษ์
จอ้งนางเงือกดว้ยความแคน้เพราะถกูแยง่พระอภยัมณีไป 

 
ตาจอ้งตาเพียงเสีย้ววินาที คนตาลกุเป็นไฟ

หลบุต ่าลงเบนสายตาไปจอ้งที่แฟม้เพ่ือตดัไฟสงคราม มือ
บวมไขมนัเปิดแฟม้หนา้ตอ่ไป  

 “ถา้จะจดั... ก็หา้มเอาคนในส านกังานไป
ดว้ย”   

หวัหนา้ส านกังานขีดฆา่รายช่ือที่แนบทา้ยมา
กบัเอกสารโครงการ 

 
“คะ่ เอาไปเฉพาะคนท างานคะ่” 
นิญาดาตอบ เริม่ไม่ไวว้างใจ  หวัหนา้จะมาไม้

ไหนกบัเธอหนอ 
 
“แลว้ เรือ่งเที่ยว ตดัออกเลยนะ! หา้มไป!!” 
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“คะ่”  
นิญาดาตอบคะ่ แตค่นัปากยิก ๆ  อยากจะ

บอกวา่ ‘มนัไมใ่ช่เรือ่งเที่ยวนะ!!! กรุณาอา่นใหจ้บ! มนั
เป็นการทอ่งโลกกวา้ง เพ่ือเปิดโลกทศัน ์กระตุน้ความคิด 
ในชั่วโมงวา่ง!!’ 

 
หลงัจากท่ีขีด เขียน ฆ่าเอกสารโครงการของ

นิญาดาจนสาแก่ใจ หวัหนา้ปิดแฟม้ลงดงัปัง!  แลว้เลื่อน
ซากโครงการท่ีพรุนไปดว้ยรอยขีดฆ่าของปากกาแดงมา
ตรงหนา้เจา้ของโครงการ 

“ไปแกม้า! แลว้คอ่ยมาเสนอใหม่!!” 
 
“คะ่”  
สาวนอ้ยรบัแฟม้งานคืน แลว้กลบัไปนั่งที่โต๊ะ 
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หลอ่นตอ้งกดัฟัน  ตัง้สติ กบัการท่ีจะตอ้งมา
แกง้านที่ไม่คาดฝันในครัง้นี ้กวา่จะแกง้านเสรจ็ ใหไ้ด้
ตามท่ีหวัหนา้ตอ้งการ   

ตะวนัก็ลบัขอบฟ้า ทัง้ส  านกังานเหลือเพียงแค่
รา่งบางกบัโต๊ะที่วา่งเปลา่เกือบย่ีสิบตวั หลอ่นวางแฟม้
เอกสารแกไ้ขไวบ้นโต๊ะหวัหนา้ 

 ‘... ขอใหท้กุอย่าง... ผ่านพน้ดว้ยดี..’ 
นิญาดาภาวนา 
 
 
 
 
 
เช้าตรู่ของวันใหม่ 
นิญาดามาถึงส านกังาน สิ่งแรกที่ท  า คือ รบี

โทรศพัท ์ติดตอ่ขอโอนคา่มดัจ า กบัรสีอรต์ ก่อนที่หวัหนา้
จะจบัได ้วา่ยงัไมไ่ดโ้อนมดัจ า 
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เมื่อเห็นตวัเลขในบญัชีปรากฏการโอนเงิน
เรยีบรอ้ย หลอ่นก็ยิม้อย่างเบาใจ ทกุอย่างเสรจ็เรยีบรอ้ย
รอแคป่ระชาสมัพนัธโ์ครงการใหอ้าจารยส์มคัรเขา้อบรม 

จากนัน้ นิญาดาก็รบีสะสางงานหลกัตอ่นิว้
เลก็ ๆ ของนิญาดาพลิว้ไหวบรรเลงลงบนแปน้พิมพ ์อยา่ง
ช านาญ แปดชั่วโมงของการท างานในช่วงใกลปิ้ด
งบประมาณ มนัช่างนอ้ยนกั รูต้วัอีกที ก็หมดเวลาท างาน
เพื่อน ๆ ในส านกังานกลบักนัหมดแลว้ 

  
“นิญาดา” 
เสียงหนกัแน่น น่าเกรงขามดงัขึน้ 
 
หลอ่นหนัขวบัไปยงัตน้เสียงทนัที 
“.. เขา้มาหาอาจารยด์ว้ย...” 
ตน้เสียงเอย่ตอ่ 
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คนที่เรยีกช่ือจรงิของหลอ่น.. มีเพียงคนเดียว
เทา่นัน้  คนนัน้คือ “รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั” ผูท้ี่มีอ  านาจ
ลงนามสั่งใหค้นทัง้มหาวทิยาลยัท าหรอืไม่ท าอะไรก็ได้
และเป็นทา่นประธานสงูสดุของส านกังานวิจยัแห่งนี ้

 
หญิงสาวผูถ้กูเรยีกรบีสาวเทา้เขา้ไปในหอ้ง

รองอธิการบดี  เมื่อพบกบัผูท้ี่อยูเ่บือ้งหนา้ หลอ่นกระพุม่
ไหวอ้ย่างเคารพตามธรรมเนียมผูน้อ้ยตอ้งไหวผู้ใ้หญ่ 

 
“นั่งลงสิ...” 
เสียงเบาสั่ง แตย่งัคงความน่าเกรงขาม วนันี ้

ใบหนา้ของรองอธิการบดีปรากฏริว้หมอง ปากเมม้สนิท
จนเป็นเสน้ตรงขยบัเอย่ขึน้  

“โอนเงินคา่มดัจ าโรงแรม ไปแลว้ใช่ไหม?” 
 
“คะ?”  
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เสียงแผ่วเบาหลดุออกมาจากปากนิญาดา 
สมองที่เหน่ือยลา้จากงานมาทัง้วนั ก าลงัประมวลวา่ ‘ทา่น
รองฯ ถามถงึอะไร?’ 

 
“ที่เธอจะจดัอบรม...” 
เสียงหนกัเอย่ 
 
“ออ๋..” 
คนจะจดัอบรมเพ่ิงนกึออกจงึตอบไปวา่ 
“คะ่ โอนมดัจ าเรยีบรอ้ยแลว้คะ่” 
 
ปัง ! 
ทา่นรองอธิการบดีโยนแฟม้โครงการลงบนโต๊ะ

เสียงดงัปัง เวลานีค้วามโกรธไดป้ะทะขึน้แลว้ ทา่นจึงไม่
เห็นวา่บดันีส้าวนอ้ยผูท้ี่นั่งอยูต่รงหนา้ถงึกบัหนา้ซีด ปาก
สั่นระรกิ 
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“เธอโอนไปไดย้งัไง!!!...   ท าอะไรขา้มหนา้
ขา้มตา!!   ขา้มหวัผูห้ลกัผูใ้หญ่!!!” 

ทา่นรองฯ ตวาดเสียงดงัดว้ยความโมโห ความ
เกรีย้วกราดท่ีไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน 

 
คลื่นแหง่ความเกรีย้วกราด มนัพุง่เขา้ไปทิ่ม

แทงหวัใจของนิญาดาจนสั่นสะทา้น แมร้า่งบางจะนั่งบน
เกา้อี ้แตก่ลบัรูส้กึจมดิ่งลงกน้เหวมืดด า เควง้ควา้ง
ฉบัพลนั 

ตลอดสามปีแหง่การท างาน หลอ่นไดร้บัค า
ชมเชยเสมอมา  ไมว่า่งานนัน้จะเลก็หรอืใหญ่  หลอ่นท า
ทกุ ๆ อย่างไดด้ีเสมอ แตใ่นวนันี ้กลบัถกูผูเ้ป็นใหญ่ต าหนิ
อย่างรุนแรง  -ท าอะไรไม่ปรกึษาผูใ้หญ่- เสียงเฉียบจาก
ผูบ้งัคบับญัชายงัคงกรดีแทงหวัใจซ า้ ๆ  

กอ้นแหง่ความเสียใจของคนตวัเลก็ที่ทุม่เททัง้
หวัใจใหก้บัการท างานมนัจกุที่ล  าคอ นิญาดาตอ้งกลืน
กอ้นแข็ง ๆ ใหต้กลงขา้งใน 
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“...เงินเกือบแสน เธอคิดวา่มนัคุม้แลว้เหรอ 

กบัการอบรมท่ีไม่ตอบตวัชีว้ดัของมหาวิทยาลยั!! จดัไปก็
ไรป้ระโยชน!์!!”  

สิน้เสียงของทา่นรองมีเพียงความเงียบเขา้
ครอบง าคนถกูต าหนินั่งน่ิง หากมีค  าใดหลดุออกมามนัคง
ออกมาพรอ้มกบัน า้ตาที่ทว่มทน้ 

 
ทา่นรองฯ สดูลมหายใจเขา้ลกึ ๆ แลว้พน่

ออกมายาว ๆ  ราวกบัวา่ ก าลงัพยายามไลค่วามโกรธท่ี
ปะทขุึน้ใหห้ายไปกบัลมหายใจนัน้ 

นิญาดากม้หนา้มองมือที่ประสานไวบ้นตกั
ปลายเลบ็จิกลงบนฝ่ามือจนรูส้กึเจ็บ เพ่ือสะกดกลัน้น า้ตา
ไม่ใหไ้หลรนิ  

เธอไม่เคยเห็นทา่นรองฯ โมโหใครเทา่วนันี ้ สิ่ง
ที่ฉนัท ามนัผิดมากใช่ไหม ?   ท าไมถึงไดถ้กูต าหนิวา่ ขา้ม
หวัผูใ้หญ่ ?  ในเม่ือทกุโครงการท่ีเธอเป็นคนเขียนขอทนุ
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มาได ้ก่อนจดัอบรมทกุครัง้ เธอก็เพียงแคเ่สนอท่านรองฯ 
ใหร้บัทราบเทา่นัน้เหมือนที่ผ่าน ๆ มา แตท่ าไมวนันี ้ทา่น
รองฯ ถงึโมโหมากมายขนาดนัน้ เธอไม่เขา้ใจ 

 
“อีกแคส่ามอาทิตย.์ เธอจะหาอาจารยม์าเขา้

รว่มอบรมไดต้ามเปา้ที่เธอวางไวไ้ดไ้หม?!” 
แมเ้สียงจะเบาลง แตย่งัคงเจือดว้ยความขดั

เคืองใจ 
 
นิญาดาเงยหนา้ขึน้ สบตา แลว้ฝืนยิม้ เพื่อให้

กอ้นแข็ง ๆ ไหลลงสูก่ลางใจ 
“ทนัคะ่” 
เสียงตอบแผว่เบา เพราะน า้ตาท่ีเริม่ปริม่ 
 
“สี่สิบคน!!! หา้มเอาคนในส านกังานไป

เดด็ขาด!! ท่ีใสช่ื่อมาก็ลบซะ!!” 
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สมองที่ก  าลงัมนึงง เหมือนถกูทบุดว้ยคอ้น 
สะดดุที่ค  าวา่ 

-ช่ือคนในส านกังาน- 
เมื่อวานหลอ่นนั่งแกเ้อกสารท่ีหวัหนา้ใหแ้กไ้ข 

และมั่นใจวา่ไม่ไดแ้นบรายช่ือคนในส านกังานไปแน่ ๆ  
นอกจากทีมวิทยากร  

 “ไม่เอาคนในส านกังานไปแน่ ๆ คะ่ หนมูั่นใจ
วา่ไม่มีช่ือคนของส านกังานในเอกสาร” 

 
ทา่นรองฯ พลิกหนา้กระดาษโครงการไปมา 

แลว้สดุทา้ยก็เอย่เสียงเบา 
“ไม่มี ก็ดี...” 
 
บดันี ้นิญาดารูแ้ลว้วา่ ใครกนัที่ท  าใหท้า่นรอง

ฯ โมโหหลอ่นไดข้นาดนี ้ถา้ไม่ใช่หวัหนา้ ! นางงพิูษที่ชอบ
ฉกดา้นหลงัลกูนอ้งที่ไรท้างสู ้!  
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“.... และโปรแกรมเที่ยวก็ตดัออก ! เดี๋ยว
ส านกังานอื่นเขาจะวา่เอาได ้วา่ส านกังานเราเอาเงินหลวง
ไปละลายทิง้ !” 

 
“ไม่มีโปรแกรมเที่ยวคะ่ อาจารยล์องดใูน

ก าหนดการอีกทีนะคะ” 
นิญาดาตอบทา่นรองฯ ทนัที เพราะเริม่แน่ใจ

แลว้วา่ที่โครงการอบรมของเธอไม่ผ่านการอนมุตัิจากทา่น
รองฯ เกิดจากการใสไ่ฟของนางยกัษล์ว้น ๆ  

 
ทา่นรองฯ พยายามไลด่กู  าหนดการอบรมวา่มี

โปรแกรมเที่ยวในการอบรมหรอืไม่ ? ทกุอย่างเริม่แจ่มชดั  
ทา่นรองฯ ไม่ไดเ้ห็นตวัโครงการท่ีหลอ่นเขียนขึน้จรงิ ๆ แต่
กลบัเช่ือเพียงลมปากของผูท้ี่ไดช่ื้อวา่เป็นหวัหนา้
ส านกังาน 
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ลมปากที่พน่ออกมาไม่ใช่สีขาวแน่ ๆ แตต่อ้ง
แตง่เติมสาดสีเน่า ๆ ขนาดไหนหนอ ถงึสามารถเป่าหทูา่น
รองฯ ใหค้กุรุน่ไดข้นาดนี ้! 

 
เมื่อพลิกก่ีรอบ ๆ ก็ไม่เจอสิ่งที่ตอ้งการหา ทา่น

รองฯ จงึหยิบดินสอขึน้จรดลงบนกระดาษ 
“งัน้ก็ไปแก.้.. ค  าถกูค าผิดมา ตรวจทานอีก

รอบแลว้กนั” 
 
“คะ่” 
นิญาดารบัค า พรอ้มย่ืนมือรบัเอกสารคืน

อย่างออ่นแรง 
 
“แกเ้สรจ็แลว้เสนอมาใหม่ คราวหนา้จะท า

อะไร ก็ใหเ้ขา้มาปรกึษาก่อน” 
 
“คะ่” 



 

37 I ซา่นรกั ซากรุะเดือนหา้ 

 

หลอ่นรบัแฟม้เอกสารโครงการคืน 
 
รา่งบางที่เคยเดินกระฉบักระเฉง บดันี ้แมแ้ต่

แรงลากขากลบัมาที่โต๊ะท างานยงัแทบจะไมมี่  
วางแฟม้....  
ปิดคอมพิวเตอร.์...   
แลว้เดินออกจากส านกังาน... ดว้ยดวงใจที่

ออ่นลา้ พรอ้มกบัเสียงตะโกนกอ้งในใจ 
‘เลิกเถอะ!!!’  
‘พอกนัที!!!!’ 
น า้ใส ๆ ไหลหยาดหยดอาบแกม้นอ้ยอย่าง

เงียบ ๆ แตใ่นหวัของหลอ่นกลบัมีเสยีงตะโกนร  ่าไหต้อกย า้
ความเจ็บปวดวา่ 

‘มงึจะท าโครงการดี ๆ  ใหค้นเขาดา่เลน่ท าไม
วะ ?’ 

‘เลิกสรรหาผูท้รงคณุวฒิุดี ๆ  เอาแคใ่ครก็ได.้.. 
เหมือนที่คนอ่ืน ๆ เขาท ากนั !’ 
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‘เลิกท าจรงิ ๆ แลว้เอารายช่ือผีมาเบิกเงิน
หลวงกิน!... เหมือนที่นางยกัษท์ าอย่างไรละ่ !’ 

‘เลิกคิด เลิกท าสิ่งใหม ่ๆ..... แลว้ปลอ่ยให้
อาจารยท์ัง้มหาวิทยาลยัอยูใ่นกะลาครอบ!!!!’ 

  
แมต้ะวนัลาลบัขอบฟา้ แตห่ยาดน า้ตา กลบั

รืน้ขึน้มาไม่ขาดสาย  พรุง่นีจ้ะมีแรงทุม่เทใหก้บังานอีก
ไหมหนอ หรอืจะยอมละทิง้อดุมการณ ์แลว้ลอ่งลอยไปกบั
สายน า้สีขุน่ในสงัคม 
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บทที่ 3 

 
 
 
แสงอรุณยามเชา้สอ่งลอดผ่านหนา้ตา่งที่ถกู

เปิดรบัลม แสงแรกของวนัใหม่เขา้มาคลอเคลียปลกุนิญา
ดาใหต้ื่นจากการหลบัใหลเหมือนเชน่ทกุวนั ทกุชีวิตก าลงั
เริม่เคลื่อนไหว ตามวิถีทางแห่งตน 

เชา้วนันี ้ขา้ราชการวยัเกษียณทัง้คูอ่อกไปที่ไร่
ก่อนลกูสาวจะตื่น  นิญาดาจงึอนญุาตใหต้นเองเหลวไหล
สกัวนั   

เมื่ออาบน า้แตง่ตวัเสรจ็ เธอกลบันอนเอนกาย
บนเกา้อีห้วายตรงระเบียงบา้น ทอดสายตามองออกไป
เบือ้งหนา้อยา่งไรจ้ดุหมาย  
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กาแฟในแกว้ที่เคยสง่ไอรอ้นหอมกรุน่บดันี ้
กลบัเย็นชืด ไมพ่รอ่งลงแมแ้ตน่อ้ย คราบน า้ตายงัคง
ปรากฏอยูบ่นใบหนา้นวลลออ เหตกุารณถ์กูต าหนิจาก
ทา่นรองฯ เมื่อวาน มนัยงัคงแจ่มชดัในหวัจนแทบไม่อยาก
เขา้ส านกังาน 

แสงแดดท่ีเริม่แผดกลา้ขึน้รบเรา้ใหร้า่งบาง
คอ่ย ๆ ลกุจากเกา้อีห้วาย แมจ้ะไรเ้รีย่วแรง  แตก็่ตอ้งออก
โบยบิน  จนกวา่จะสิน้ลม  มนัคือ หนา้ที่ของมนษุยกิ์น
เงินเดือนอยา่งเธอ ! 

 
 
 

 
08.50 น. 
นิญาดาเหลอืบดนูาฬิกาบนผนงัหอ้ง พรอ้ม ๆ 

กบัหวัหนา้ส านกังานจอ้งคนมาสายจนตาแทบจะถลน
ออกจากเบา้ 
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หลอ่นจอ้งตากลบัไม่ยอมหลบพรอ้มกบัยกมือ
ไหว ้แตไ่ม่ยิม้เหมือนเชน่เคย   

“สวสัดีคะ่หวัหนา้” 
นิญาดาทกัทายเสียงแข็ง เพราะยงัคงเสียใจ

และผิดหวงักบัการกระท าของผูท้ี่ไดช่ื้อวา่เป็นหวัหนา้ที่ใส่
รา้ยปา้ยสีจนเธอถกูทา่นรองฯ ต าหนิอย่างรุนแรง 

คนถกูไหวม้องผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตัง้แตห่วัจรด
เทา้อย่างเยน็ชา ก่อนที่จะสะบดัหนา้อวบอมูไปทางอื่น
แลว้ สาวเทา้เขา้หอ้งครวัเพ่ือสวาปามอาหารคลีน ๆ ที่นาง
อตุสา่หอ์ดทนกินเพื่อลดน า้หนกั!!! 

นิญาดายกัไหล ่หนา้เชิดขึน้ ก่อนทิง้ตวัลงที่นั่ง
อย่างสงา่งาม  ใหส้มกบัเป็นสาวสวยประจ าส านกังานเธอ
ย า้กบัตวัเองใหเ้ขม้แข็ง เรือ่งเม่ือวานจบไปแลว้ เพราะ
เหลือเวลาอกีไม่ก่ีวนั ดงันัน้ เธอตอ้งเรง่มือท าโครงการ
อบรมท่ีหลอ่นเป็นคนป้ันมนัมากบัมือใหส้  าเรจ็  
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แมเ้วลาจะลว่งเขา้สูภ่าคบา่ยของการท างาน
แลว้ แตใ่นหวันิญาดายงัคงมีภาพของเมื่อวานวนเวียน
ซ า้ๆ  ภาพที่ถกูทา่นรองฯ ดา่ เพราะการสาดสีของหวัหนา้
เน่า ๆ ความรูส้กึ “เจ็บ”   “เอาคืน”  มนัฝังลกึลงในใจ  
เสียงในใจของผูถ้กูกระท ามนัร  ่ารอ้งใหแ้กแ้คน้  แตห่ลอ่น
จะเอาคืนหวัหนา้ไดอ้ย่างไร ?   ยงัไง ? 

 
“เชิญดา้น นี ้ครา่ ” 
เสียงนางยกัษแ์ปรน๋เขา้มาในส านกังานก่อน

ตวัขนาดมหมึาจะยา้ยรา่งเขา้มา 
 
นิญาดาตวดัสายตามองตน้เสียงท่ีระรกิระรีจ้น

ผิดวิสยั เมื่อรา่งทว้มใหญ่กา้วพน้ประตสู  านกังานเขา้มา 
ชายหนุ่มรา่งสงูใสเ่สือ้เชิต้สีขาวกบักางเกงสีครมีก็กา้วเทา้
ตามเขา้มาติด ๆ กางเกงขายาวกระชบัตะโพกแกรง่และ
ทอ่นขายาวล ่าสนั ท าใหร้า่งสงูนัน้ดสูง่างามย่ิงขึน้ ใบหนา้
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ไดรู้ปคลา้ย ๆ พระเอกเกาหลีนัน้เครง่ขรมึ สายตาคมกรบิ
ไม่วอ่กแวก่สอดสา่ย แมย้ามเดินผ่านบรรดาโต๊ะสาว ๆ  

 
‘เจา้ชายน า้แข็ง!’ 
นิญาดาสรุปทา่ทีของชายหนุ่มกบัตนเอง รา่ง

มาดเนีย้บเดินตามตดูอนัโอฬารของนางยกัษไ์ปจนถงึโต๊ะ
ท างาน 

 
นางยกัษว์างทา่กระบิดกระบวน ยิม้แฉ่งจน

หนา้แทบจะระเบิด  ดีใจจนออกนอกหนา้ที่มีหนุ่มหลอ่เดิน
ตาม  แมจ้ะเป็นการเดินตามดว้ยหนา้ที่การงานก็ตาม  
นางก็อดที่จะดีใจไม่ได ้  

“เชิญนั่งคะ่” 
เจา้ของโต๊ะหย่อนตวัลงนั่งอยา่งสะดีดสะดิง้

ก่อนที่จะผายมือใหห้นุ่มหลอ่นั่งลงเช่นกนั 
 
มมุปากของนิญาดายกขึน้ยิม้นอ้ย ๆ  



 

44 I ซา่นรกั ซากรุะเดือนหา้ 

 

“นิ!!  ยิม้อะไร” 
พ่ีเกด ถลาเขา้มาหา  
 
“ดสูิ สงสยันางยกัษผี์เสือ้สมทุรจะตามพระ

อภยัมณีจนเจอ แลว้ลากกลบัมากินในถ า้แน่ ๆ” 
นิญาดาพยกัพเยิดใหด้ฉูากในวรรณคดีไทย

ใบหนา้อวบอมูของหวัหนา้ส านกังานที่แตง่จนหนาเตอะ
เพื่อกลบริว้รอยฉีกยิม้กวา้ง  นยันต์าเป็นประกายวิบวบัสง่
ใหอ้าจารยห์นุ่มหลอ่ที่นั่งบนเกา้อีด้า้นหนา้โต๊ะ ท่ีที่หลอ่น
เคยนั่งเมื่อสองวนัก่อน !  แตส่ถานการณช์่างแตกตา่งกนั
นกั 

 
“เห็นผูช้ายละ่ยิม้ เหน็ลกูนอ้งละ่บึง้ออิิ” 
พ่ีเกดกระเซา้  
 
นิญาดากลัน้หวัเราะจนน า้ตาเลด็ 
“แหม พี่เกดพดูถกูใจ” 
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พ่ีเกดหวัเราะตาหยี พลางยกมือขึน้ปิดปาก
กลัน้หวัเราะจนไหลก่ระเพ่ือม  

 
“เออ่ วา่แต ่อาจารยค์นนัน้เป็นใครคะ? ท าไม

หวัหนา้ถงึไดด้ีด๊๊าขนาดนัน้” 
นิญาดาโบย้ปากไปยงัผูต้กเป็นประเด็น

สนทนา 
 
“เอ๊า! เธอ”  
พ่ีเกดลากเสียง แลว้ลดเสียงลงราวกบัวา่เป็น

เรือ่งส าคญัมากท่ีสดุที่จะตอ้งรบีด าเนินการในทนัที 
“คนนีก็้อาจารยเ์ตชินไง ! เป็นตวัท็อปของ

คณะวิศวะฯ เลยนะ อยา่งที่เห็น หลอ่มาก ๆ กอไก่ลา้นตวั” 
สาวใหญ่สง่สายตาหยาดเยิม้มองคนท่ีพดูถึง

แลว้เอย่ตอ่ 
“จบนอก  รวยเวอ่ร ์ นี่ ๆ”   
พ่ีเกดสะกิดคนที่ก  าลงัตัง้ใจฟัง 
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“รถบีเอม็สีขาวรุน่ใหมล่า่สดุปา้ยแดง ของพ่อ
สดุหลอ่นะจ๊ะ  สาวเลก็สาวนอ้ยแถวนีต้วัสั่นอยากเป็น
ตุ๊กตาหนา้รถกนัทัง้มหาวิทยาลยั”  

 
นิญาดาหนัมองคนที่ถกูโฆษณาสรรพคณุ ผิว

ขาวผ่อง  ปากบางสีชมพชูวนมอง รบักบัจมกูที่โดง่เป็นสนั  
กลา้มหนา้อกอนัแข็งแกรง่แน่นเปรีย๊ะอยูใ่นเสือ้เชิต้ จนน่า
กดั และกวา้งพอที่ซุกไซห้าความอบอุน่ไมรู่จ้บ ย่ิงมองย่ิง
พาใหห้ลงใหล หวัใจเริม่เตน้โครมคราม ผูช้ายคนนีมี้
อิทธิพลตอ่เพศตรงขา้มมากเหลือเกิน 

 
“นิ!” 
พ่ีเกดดงึสติหลอ่นกลบัมา 
“น่ีเธอ! ไปอยูท่ี่ไหนมาจ๊ะ ถงึไมรู่จ้กัหนุ่มฮอต

ที่สดุในมหาวิทยาลยั ขนาดหวัหนา้เรายงัพร  ่าเพอ้ละเมอ
หาทกุวนั” 
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นิญาดามองหนา้พ่ีสาวกะพรบิตาปรบิ ๆ 
เพราะงานสว่นใหญ่เก่ียวขอ้งกบัแพทยแ์ละการ
สาธารณสขุ จงึไมแ่ปลกที่หลอ่นจะไม่รูจ้กัคนของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์บวกกบัหลอ่นทุม่เทใหง้านมากกวา่จะ
สนใจเรือ่งผูช้าย   

 
เมื่อผูฟั้งยงัเงียบ ผูมี้ประสบการณจ์งึเลา่ตอ่

อย่างออกรส 
“หวัหนา้ชอบอาจารย ์ตัง้แตแ่กยงัไมไ่ปเรยีนที่

ญ่ีปุ่ นเลย อาจารยเ์รยีนจบกลบัมาจนไดต้  าแหน่ง ผูช้่วย
ศาสตราจารยแ์ลว้ หวัหนา้เรายงัไมห่ายบา้” 

นิญาดาหวัเราะพรดื ถา้ไม่ติดวา่นั่งอยูใ่น
ส านกังาน เสียงหวัเราะคงจะดงัลั่นเพราะค าพดูของพ่ีเกด
ช่างตรงไปตรงมาดีแท ้

นอกจากหวัหนา้จะบา้เรือ่งกดัจิกลกูนอ้งแลว้ 
อีกเรือ่งที่บา้ไม่แพก้นัก็เรือ่งผูช้ายน่ีแหละ  บา้ชนิดที่
เรยีกวา่มีคนเห็นนางแอบถ่ายรูปหนุ่ม ๆ ในสงักดับอ่ย ๆ  
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สกัพกัชายหนุ่มผูต้กเป็นหวัขอ้สนทนาขยบัตวั
ลกุขึน้ เดินออกจากหอ้ง 

นิญาดาลอบสงัเกตเห็นนางยกัษม์องตามชาย
หนุ่มดว้ยสายตาละหอ้ยอย่างสดุแสนเสียดาย เธอจงึมาด
มั่นในใจวา่ 

‘ชอบมากใช่ไหม?  คอยด!ู ฉนัน่ีแหละจะท าให้
ไดม้ากกวา่สง่สายตา!’ 

มนัช่างเป็นการแกแ้คน้ที่น่าเอาคืนยิ่งนกั !  
 
เมื่อจบการเมาทม์อย พ่ีเกดก็กลบัไปท างาน

ตอ่ สว่นหลอ่นก็เริม่ลงมือคน้หาขอ้มลูสดุที่รกัของหวัหนา้
ทนัท ี

อะไรท่ีหลอ่นอยากได ้หลอ่นตอ้งท าใหไ้ด ้แค่
ขอ้มลูผูช้ายเพียงคนเดียวมีหรอืเดก็เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง
จะหามนัมาไม่ได!้ 

ไม่นานนกัขอ้มลูของเครือ่งมือในการแกแ้คน้
หวัหนา้ก็ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร ์
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ช่ือเตม็ ๆ คือ “ผศ. ดร. เตชิน ไตรสวุรรณภกัดี”  
อาจารยค์ณะวิศวกรรมศาสตร ์ภาควิชาไฟฟา้ อายุ
สามสิบเจ็ดปี  สถานภาพโสด   ช่ือ-ที่อยู ่ เบอรโ์ทรติดตอ่ 
ขอ้มลูครบ 

เมื่อไดข้อ้มลูมาเรยีบรอ้ย  นิญาดารบีสง่อีเมล
เชิญเปา้หมายเขา้รว่มงานอบรมท่ีหลอ่นก าลงัจะจดัขึน้
ทนัที  

นิญาดาปรบมือใหต้วัเองเบา ๆ ก่อนจะลงมือ
ท างานพรอ้มกบัฮมัเพลงออกมาเบา ๆ อยา่งอารมณด์ี 

จากนีก็้แคร่อ  รอ......ใหส้ดุที่รกัของหวัหนา้
เดินเขา้มาตดิกบั แลว้เธอก็จะไดแ้กแ้คน้อยา่งสาสม ! 

   
 

 
เช้าวันรุ่งขึน้ 
นิญาดารบีเช็กอีเมลทนัที  แตก่ลบัไมป่รากฏ

เมลของคนที่ก  าลงัรอคอย  ดวงตาคูง่ามจบัจอ้งใบรายช่ือ
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ผูท้ี่ลงทะเบียนเขา้อบรม   ไม่วา่จะดก่ีูรอบ ๆ ก็ไมป่รากฏ
ช่ือ “ผศ. ดร. เตชิน ไตรสวุรรณภกัดี” เลยสกันิด   สดุที่รกั
ของหวัหนา้ เครือ่งมือชิน้เอกในการแกแ้คน้ 

 
“นิ!  นิญาดา มาหาพ่ีหน่อย!” 
เสียงของนางชา้งยกัษ ์รอ้งแปรน๋ลั่นหอ้ง อยา่ง

วางอ านาจแทรกเขา้มาในโสตประสาท 
แมจ้ะไมอ่ยากไปหา แตห่ลอ่นก็จ าใจเดินไปท่ี

โต๊ะของหวัหนา้ 
“โครงการอบรมของเธอ พรอ้มหรอืยงั” 
หวัหนา้ส านกังานเอย่ถาม โดยไมเ่งยหนา้ขึน้

มอง 
 “จะจดัเสารนี์ ้แลว้ไม่ใช่เหรอ?” 
ค าถามท่ีควรจะแสดงถงึความห่วงใย แตฟั่ง

อย่างไร ๆ น า้เสียงที่เปลง่ออกมาก็เตม็ไปดว้ยความเยาะ
เยย้ 

 “พรอ้มคะ่” 
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นิญาดาตอบ   
ค าตอบนัน้ท าใหห้วัหนา้ส านกังานชะงกัมือ

จากแปน้พิมพเ์ลก็นอ้ย แตต่ายงัคงมองที่หนา้จอ 
“แลว้คนที่จะไปช่วยเธอจดัอบรมมีก่ีคน ใคร

บา้ง?” 
“ทัง้หมดหา้คนคะ่ มีนอ้งย ุนอ้งฟา้ ภีม พี่เกด 

แลว้ก็พ่ีเกง้” 
ผูเ้ป็นนายถอนหายใจแรง ละสายตาจาก

จอคอมพิวเตอร ์แลว้จอ้งมาท่ีหลอ่น 
 “พ่ีบอกแลว้ใช่ไหม? ไม่ใหข้นคนที่ส  านกังาน

ไปเยอะ!” 
 
“ตอ้งมีคนดแูลอาจารย ์ขนของ การเงินและ

จดักิจกรรม!” 
นิญาดาโตก้ลบั นบัจากวินาทีนีไ้ปเธอจะไม่

ยอมใหห้วัหนา้งา่ย ๆ อีกตอ่ไป 
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 “พ่ีใหเ้อาคนไปไดแ้คส่องคน! เลือกมา!!” 
เสียงหวัหนา้เริม่ดงั 
 
นิญาดาเมม้ปาก ตาจอ้งตาอย่างไม่เกรงกลวั 

เพราะมนัคือ เกม !!! เกมสงครามระหวา่งลกูนอ้งกบั
หวัหนา้ ไม่วา่จะก่ีพนัปี หวัหนา้ก็ตอ้งชนะลกูนอ้งเสมอ !  
แต!่ เกมนี ้“นิญาดา” เป็นผูเ้ลน่ มนัจะไม่จบแบบเดิมแน่ ๆ  

หวัหนา้บีบใหห้ลอ่นตดัทีมงานออก เหลือแค่
สองคน เท่ากบัวา่ ตดัแขนตดัขาไม่ใหท้  างานไดส้ะดวก! 

‘รา้ย! รา้ยกาจมาก !’ 
นิญาดาตะโกนกอ้งในใจ ก่อนตดัสินใจเอย่

ออกไปวา่ 
“งัน้สองคน ท่ีหนจูะขอไปช่วยงาน คอื นอ้งภีม 

ตอ้งไปเคลียรก์ารเงิน กบั พ่ีเกดช่วยจดักิจกรรม คะ่” 
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ผูเ้ป็นหวัหนา้ยิม้ที่มมุปากอย่างพงึพอใจ เธอ
ช่ืนชอบคนเก่ง  นิญาดา เก่ง  แตร่ัน้ เธอตอ้งก าราบใหจ้ า 
จะไดไ้ม่กระดา้งกระเดื่องกบัผูเ้ป็นนายอีก ! 

“ได ้แลว้พ่ีจะใหพ่ี้ปัญญ ์ตามไปดแูลพวกเธอ
ดว้ย ออกไปอบรมนอกมหาวิทยาลยั ตอ้งมีผูใ้หญ่ไปดว้ย” 

 
ปากบางของนิญาดาเมม้เขา้หากนัสนิท จอ้ง

ตากบัหวัหนา้อย่างลืมตวั นอกจากจะตดัแขนขาแลว้ยงัสง่
คนมาคมุอีก ! แตห่ลอ่นจะท าอะไรไดล้ะ่ นอกจาก 

“คะ่” 
 
“จบเรือ่งแลว้ ไปได”้ 
 
“คะ่” 
นิญาดานอ้มรบัโดยดี  
 
“พ่ีนิ!” 
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เสียงแหลมเล็กที่มีจรติจะกา้นของภีมเรยีก 
ก่อนที่หลอ่นจะเดินถงึโต๊ะ  

“โทรศพัท ์พี่!”  
รา่งออ้นแอน้เกินชายถลาถงึตวัหญิงสาว นอ้ง

ภีม หรอื ทวีศกัดิ ์อาจอง  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินประจ า
ส านกังาน แมต้วัเป็นชายแตใ่จเป็นสาวเกินรอ้ย ยื่น
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ของส านกังานใหนิ้ญาดา 

 
 “สวสัดีคะ่” 
หลอ่นกรอกเสียงตอบรบัปลายสายอยา่งงง ๆ  
 
“ครบั ผม อาจารยเ์ตชินนะ” 
เสียงทุม้ นุ่มลกึ รายงานตวัจากปลายสาย  

อาจารยเ์ตชิน ! สดุที่รกัของหวัหนา้ ! ! ! 
คนวางแผนใหเ้ขาเขา้มาติดกบั พยายามสกดั

กัน้ความตื่นเตน้ระคนดีใจเอาไว ้ก่อนตอบรบัดว้ยน า้เสียง
ที่พยายามใหป้กติที่สดุ 
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“คะ่ อาจารย”์ 
 
“ผมจะขอสมคัรเขา้อบรมนกัวิจยัไฟแรงสงู 

ครบั” 
 
“ไดค้ะ่” 
 
Yes!  อาจารยต์ิดกบัแลว้ !  นิญาดาตะโกน

ลั่นในใจ ถา้ไม่ติดวา่อยูใ่นส านกังาน มีคนเยอะแยะ 
หลอ่นจะตะโกนใหล้ั่นหอ้งเลยทีเดียว 

“ขอบคณุคะ่ อาจารย ์รบกวนทา่นอาจารย์
กรอกขอ้มลูเพ่ิมเติมตามแบบฟอรม์ที่สง่เวียนใหใ้นเมล
ดว้ยนะคะ” 

หลอ่นดดัเสยีง แกลง้ออดออ้นอีกฝ่าย 
 
“ครบั” 
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หลอ่นกระตกุยิม้ที่มมุปาก  และก่อนวางสาย 
ไดแ้จง้ อ.เตชิน วา่ รถบสัจะออกจากมหาวิทยาลยัไปที่รี
สอรต์ ก่ีโมง และขึน้รถที่ไหน  

 
“วา่ไงคะคณุพี่!” 
นอ้งภีมจีบปากจีบคอถาม ขณะที่รบัโทรศพัท์

คืนจากนิญาดา 
 
“อาจารยเ์ตชิน จะไปอบรมกบัพวกเราดว้ย!” 
 
“อ๊ายยยยย!” 
ภีมตาโต ! อทุานเสียงหลง ตื่นเตน้จนออก

นอกหนา้นอกตาท่ีอาจารยห์นุ่มสดุฮอตระดบั
มหาวิทยาลยัจะไปอบรมดว้ย   แคค่ดิวา่จะไดค้า้งอา้งแรม
ดว้ยเขาก็ดีใจจนเก็บไวไ้ม่อยู ่ ที่ส  าคญัภีมเป็นอีกหนึ่งคนที่
รูแ้ผนการฉกดวงใจของหวัหนา้ในครัง้นี ้ 
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“จ!ุ จ!ุ” 
 นิญาดารบีสง่เสียงหา้มภีม เกรงวา่หวัหนา้จะ

รู ้แลว้จะสรา้งปัญหาใหอ้ีก 
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บทที่ 4 

 

 
วนันีจ้ดัอบรมวนัแรก นิญาดาดีดตวัลกุจากที่

นอนตัง้แตไ่ก่โห่ งานทกุอย่างที่ผ่านมือหลอ่นจะตอ้งดีท่ีสดุ  
และแผนการฉกดวงใจของหวัหนา้ก าลงัจะเริม่ขึน้ หลอ่น
จะตอ้งท าใหไ้ด ้! 

รา่งบางลากกระเป๋าเดินทางกา้วฉบั ๆ มาที่
หนา้ตกึส านกังานอธิการบดี  ชดุกางเกงยีนเขา้รูปรบักบั
สว่นเวา้สว่นโคง้ของหญิงสาวไดอ้ย่างงดงาม  เสือ้เชิต้สี
ขาวคลายกระดมุบนออกสองเม็ดเพื่ออวดคอระหง ดวง
หนา้แตง่แตม้เครือ่งส าอางเพียงนิดอยา่งดเูป็นธรรมชาติ  
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“สวสัดีครา้ คณุพ่ี” 
ภีมสง่เสียงหวานจ๋อยใหก้บัหวัหนา้ทีมในวนันี ้
 
“สวสัดีคะ่ คณุนอ้ง” 
นิญาดาตอบรบัเสียงใสเชน่กนั   
 
อากาศตอนเชา้ใกลห้นา้หนาวเริม่มีหมอกจาง 

ๆ มีความเย็นหน่อย ๆ ใหค้วามรูส้กึดีเป็นพิเศษ  ดวงตา
กลมโตคูง่ามกวาดมองดคูวามเรยีบรอ้ย  รถบสัมาแลว้   พี่
เกดไปรบัวิทยากรที่สนามบินดว้ยรถตูแ้ลว้จะตามมา
สมทบอีกท ี

 
7.00  น.   
นิญาดามองดนูาฬิกาท่ีขอ้มือ  ไดเ้วลาท่ีนดัไว้

กบัผูเ้ขา้รว่มอบรมแลว้  สกัพกัทกุคนคงจะทยอยกนัมา 
เธอย่ืนใบลงทะเบียนใหภี้มช่วยรบัคนเขา้อบรม สว่นเธอ
เองก็คอยตอ้นรบัเหลา่อาจารยข์ึน้รถพรอ้มกบัแจกปา้ยช่ือ
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ส าหรบัคลอ้งกระเป๋าของตนเองเพ่ือปอ้งกนัการหยิบ
กระเป๋าผิดใบ 

 
อาจารยเ์ริม่ทยอยกนัมาเรือ่ย ๆ  
“สวสัดีคะ่ อาจารย”์ 
รมิฝีปากบางฉีกยิม้พรอ้มกบัยกมือไหว้

ทกัทายอาจารยต์ัง้แตเ่ชา้ตรู ่จนบดันีผ้่านไปสามสิบกวา่
ทา่น จนเหงือกเริม่จะแหง้  แขง้ขาท่ีวิ่งขึน้วิ่งลงรถบสัคนั
ใหญ่เพื่อแจกปา้ยช่ือบา้ง พาอาจารยข์ึน้ไปนั่งรอบนรถ
บา้ง เริม่จะลา้ 

 
 “พ่ีนิขอปา้ยช่ือหน่อยจา้” 
เสียงนอ้งภีมรอ้งเรยีกแจว้ ๆ อยูด่า้นลา่ง  

นิญาดาจึงรบีวิ่งลงไปดว้ยความรบีรอ้น  ยงัไมท่นัท่ีเทา้จะ
กา้วลงจากรถก็สะดดุเทา้ตวัเอง  

 
“กร๊ีดดดดดดด” 
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นิญาดารอ้งเสียงหลง รา่งบอบบางคะม าไป

ขา้งหนา้   
 
พรึบ! 
 
เธอกระแทกกบัแผงอกกวา้งของใครบางคน  

มือเลก็ควา้คลอ้งคอชายตรงหนา้ไวโ้ดยอตัโนมตัิ มือหนา
รวบเอวอรชรไวไ้ดท้นัก่อนจะรว่งลงกระแทกพืน้   อกอิ่ม
นุ่มน่ิมเบียดเสียดกบัอกแน่นล ่าสนั เนือ้แกรง่รอ้นระอ ุ
ความเรา่รอ้นที่แฝงเรน้ในกายชายหนุ่มกระตุน้เลอืดใน
กายสาวใหเ้ดือดพลา่น  ใบหนา้คนในออ้มกอดรอ้นผะผ่าว
แดงก ่า ดวงตาคูง่ามท่ีตื่นตระหนกดว้ยความตกใจเมื่อครู ่
สบกบัดวงตาน่ิงล า้ลกึเน่ินนาน 

 
“เออ่  อะ แฮ่ม!” 
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ภีมถลาเขา้มาหาคนทัง้คู ่ นิญาดาไดส้ติรบี
คลายมือออก มือใหญ่จงึปลอ่ยเอวบางเช่นกนั 

“สวสัดีครา้ ทา่นอาจารยเ์ตชิน” 
ภีมสาวในรา่งชายสง่เสียงแหลมปรีด๊ทกัทายผู้

มาใหม่ 
 
“สวสัดีคะ่ อาจารยเ์ตชิน”   
นิญาดายกมือไหว ้  
“อะ  เออ่   ขอโทษคะ่” 
 เสียงตะกกุตะกกัของหญิงสาวกลา่วขอโทษ

กบัเหตกุารณเ์มื่อครู ่ พวงแกม้สาวแดงแจ๋เป็นลกูต าลงึ
ดว้ยความเขิน  หวัใจของเธอยงัวบูวาบกบัสมัผสัเม่ือครูย่งั
ไม่จางหาย 

 
อาจารยห์นุ่มสดุฮอตของใคร ๆ พยกัหนา้

รบัทราบเพียงนิดเดียว เขายงัคงรกัาทา่ทีเย็นชา
เหมือนเดิม 
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“ทา่นอาจารย ์คะ คือ วา่....” 
นิญาดาพยายามจะอธิบายวา่เป็นอบุตัิเหต ุ

แตเ่ขากลบัเมินเฉย เดินผ่านหลอ่นไปราวกบัวา่หญิงสาว
เป็นเพียงธาตอุากาศ ไม่แยแส  ยิ่งท าใหค้นถลาเขา้ไป
กอดเขารูส้กึรอ้น ๆ หนาว ๆ อยา่งบอกไม่ถกู 

 
เมื่อรา่งสงูหายขึน้ไปบนรถบสั นิญาดากระซิบ

นอ้งภีมอย่างกงัวลใจ 
“ตายแลว้ววว  เขาจะวา่พ่ีแกลง้ลม้ออ่ยเขา

ไหม” 
 
“โธ่พ่ี! ก็เราตัง้ใจจะออ่ยใหเ้ขาหลงอยูแ่ลว้

ไม่ใช่เหรอ ก็ดีแลว้ที่สวรรคช์่วยสง่เสรมิ อิอิ” 
ภีมหวัเราะคิกคกั  แลว้หนัไปรบัอาจารยค์น

ใหม่ตอ่     
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นิญาดาสะบดัหนา้แรง ๆ พรอ้มกบัสดูลม
หายใจเขา้ลกึ ๆ พยายามขบัไลภ่าพเหตกุารณเ์มื่อครู่
ออกไปจากสมอง  แมว้า่มนัจะไม่ไดผ้ล แตอ่ย่างนอ้ย
อาการหวัใจเตน้รวัของเธอท่ีแทบจะทรงตวัไม่ไหวก็จางลง 

เมื่อผูเ้ขา้รว่มอบรมมากนัครบแลว้ รถก็ออก
เดินทางมุง่สู ่รสีอรต์เดอะเบสตอ์อรค์ิด 

 
 
 
 
การอบรมเริม่ตน้เป็นไปอย่างสวยงาม เหลา่

อาจารยต์า่งประทบัใจวิทยากรเพราะทึง่กบัแนวทางการ
กา้วสู ่“ต าแหน่งศาสตราจารย”์ ที่อายนุอ้ยท่ีสดุ  

ทัง้ทีมวิทยากรและผูเ้ขา้รว่มอบรมตา่งช่ืนชม 
“นิญาดา” หวัหนา้โครงการผูจ้ดังานในครัง้นี ้สาวสวยยิม้
แกม้ปรภิมิูใจกบัความส าเรจ็ของงานนีแ้มว้า่มนัจะแลกมา
ดว้ยน า้ตาก็ตาม  
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พกัรบัประทานอาหารเที่ยง 
อาหารทอ้งถ่ินถกูจดัไวอ้ย่างงดงามบนขนัโตก

ที่ท  าจากไมไ้ผ่สานอยา่งประณีต  มีกลิ่นอายของความ
เป็นพืน้ถ่ินภาคเหนือ ทกุคนดื่มด ่ากบัรสชาติอาหารที่แสน
อรอ่ย หอ้งอาหารลอ้มรอบดว้ยกระจกท าใหม้องเห็นวิว
ภเูขาสดุลกูหลูกูตา ยิ่งทวีความสขุล า้ใหก้บัอาหารมือ้นี ้

“เออ่ พี่ไดข้า่วมานะ” 
พ่ีเกดเริม่บทสนทนา เมื่อทอ้งเริม่อิ่มปากก็เริม่

ขยบัได ้
 
“อะไรพ่ี” 
ภีมย่ืนหนา้ขาว ๆ จีบปากจีบคอ ถามใน

ขณะที่ปากยงัเคีย้วแคบหมนู า้พรกิหนุม่ตุย้ ๆ  
 
“ก็ อาจารยเ์ตชินนะสิ เขาลือกนัวา่ ด ุมาก!” 
 
“อุ๊ป ซีด” 
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ภีมกดัรมิฝีปากอยา่งมนัเขีย้ว  เขาชอบชะมดั 
ผูช้ายด ุๆ จะไดน้อนกดักนัทัง้คืน   

 
“หืม! อีภีม ฉนัรูน้ะ แกคิดอะไรอยู่” 
 
“ก็ขาวออรา่  คิว้เขม้  ตาคม  จมกูโดง่ กลา้ม

เป็นมดั ๆ ขนาดนัน้!  ดแุคไ่หน หนก็ูยอมคะ่!” 
 
มือสาวใหญ่ฟาดเปรีย๊ะ! ลงที่ไหลส่าวนอ้ย

กลดัมนั อยา่งหมั่นไส ้
“ท ายงักะอาจารยเ์ขาจะเอาแกอะ อีภีม” 
 
ภีมสง่สายตาปะหลบัปะเหลือกอย่างขดัใจ 
“น่า อยา่เพิ่งตีกนั  พ่ีเกดเลา่ตอ่ ๆ หนอูยากฟัง 

ดยุงัไงคะ” 
พ่ีเกดเคยท างานที่คณะวิศวกรรมศาสตรม์า

ก่อน จงึพอจะมีเสน้สายและรูต้ืน้ลกึหนาบางของคณะนัน้
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พอสมควร ดงันัน้ หากนิญาดาอยากรูข้อ้มลูเชิงลกึของ
เปา้หมาย หลอ่นก็จะคน้เอาจากพ่ีเกดน่ีแหละ 

 
“น่ีนะ ! ก่อนอาจารยเ์ตชินจะสอนทกุคาบ แก

สั่งใหน้กัศกึษาปิดโทรศพัทมื์อถือทกุคนเลยนะ  ถา้ใคร
กลา้ดีไม่ยอมปิด แลว้ถา้มีเสียงโทรศพัทด์งักริง๊กรา๊งขึน้มา
ขณะที่แกสอน ละ่  เธอเอย้!” 

ผูรู้ข้ึน้เสียงสงู  แลว้กลบัลดเสียงลงทนัทีเพ่ือ
เพิ่มอรรถรสการนินทาระยะเผาขน  สาวเทียมสาวแทต้า่ง
พากนัเงี่ยหฟัูงอยา่งใจจดใจจ่อ 

“มีอนัตอ้งถกูไล่ออกจากหอ้งเรยีน! แลว้หนา้ด ุ
ๆ ก็เอ็ดวา่ - น่ีมนัหอ้งเรยีน เวลาเรยีน ไม่ใช่เวลาเลน่
โทรศพัท ์ใครไม่อยากเรยีนออกไป เชิญ! - ” 

ผูเ้ลา่แกลง้ดดัเสียงคมเขม้ ด ุ  
 
“ขนาดนัน้ เลยเหรอเจ๊!” 
ภีมตาเหลือกถาม 
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“ใช่! ขนาดเจา้หนา้ที่ยงัเคยเจอมาแลว้ พิมพ์
เอกสารผิดหรอืใชฟ้อรม์เอกสารผิด แกถึงขนาดเดินมาดา่
ที่โต๊ะเลยนะ  ดา่ชนิดที่วา่ไม่ใหผ้ดุไม่ใหเ้กิดเลยนะ!” 

 
“หือ!!!” 
สองสาวอทุานพรอ้มกนั  คนอะไรจะเจา้

ระเบียบและปากจดัขนาดนัน้ 
 
นิญาดาอดไม่ไดท้ี่จะช าเลืองมองคนท่ีถกู

นินทา  แมอ้าจารยห์นุ่มจะนั่งในกลุม่คณาจารยค์ณะ
วิศวกรรมศาสตร ์แตค่วามสงูสงา่ โดดเดน่ ท าใหม้องเห็น
รศัมีความหลอ่ของเขาชดักวา่ใคร ๆ  

ท าใหส้มองของหญิงสาวพลนันกึขึน้วา่ปาก
บางชมพรูาวกบัวา่จะยิม้นอ้ย ๆ ทกุครัง้ที่มีการเอือ้นเอย่
เช่นนัน้ ไมน่่าจะดใุครได ้หลอ่นจงึแกต้า่งใหค้นถกูนินทา
เสียงเบา 
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“เขาอาจจะเป็นอาจารย ์ ที่มีจิตวิญญาณ
ความเป็นอาจารย ์ มีอดุมการณท์ี่ดีก็ไดน้ะ” 

 
 “จะ้!  พี่เตือนแลว้นะ  จะท าอะไรก็ระวงัแลว้

กนั เดี๋ยวถกูดา่  ตายกลบัมาแบบไมมี่ชิน้ดี พี่ไมต่ามเก็บ
ซากนะจ๊ะ” 

พ่ีเกดพดูเหมือนลอ้เลน่แตเ่นน้เสียงใหรู้ว้า่จรงิ
ทกุค า   เมื่อพดูจบเธอตกัไอติมล าไยเขา้ปาก  ของหวาน
ตบทา้ยของคาวอาหารมือ้นีช้่างอิ่มหน าส าราญเสยีจรงิ  
คิดแลว้ก็นกึขอบคณุสาวสวยผูจ้ดังาน ที่อตุสา่หห์าทางให้
เธอไดอ้อกมาท างานขา้งนอกมหาวิทยาลยับา้ง  เหมือน
ไดม้าเปิดโลกทศัน ์เติมเต็มพลงัในการท างานอีกรูปแบบ
หนึ่ง หาไมเ่ช่นนัน้แลว้ เธอก็คงจะท างาน กลบับา้น ดแูล
สามี ชีวิตก็วนเวียนอยูอ่ยา่งนัน้  

 
เมื่อของหวานเสิรฟ์จนครบทกุโต๊ะ  บางกลุม่ที่

จดัการของหวานเรยีบรอ้ยแลว้ก าลงัลกุออกจากที่นั่ง 



 

70 I ซา่นรกั ซากรุะเดือนหา้ 

 

แก๊งหนุ่ม ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร ์ก็ก าลงั
เดินออกจากหอ้งอาหารเช่นกนั 

 
นิญาดารวบชอ้น แลว้รบีกลืนไอติมใหล้ะลาย

ลงคอ แลว้กรอกตามดว้ยน า้เปลา่ 
“หนขูอตวั ไปดคูวามเรยีบรอ้ยในหอ้งประชมุ

ก่อนนะคะ” 
หลอ่นขออนญุาตพ่ีเกด ก่อนวิ่งตามอาจารย์

ออกไป 
 
ภีมมองตามหญิงสาวที่วิ่งออกไปแลว้หนัมา

สบตากบัสาวใหญ่ยิม้ ๆ อยา่ง “รูก้นั” 
 
แผนการขัน้ตอ่ไปของนิญาดา คือ ตอ้งปรากฏ

ตวัใหเ้ปา้หมายรูจ้กั ! นิญาดาแกลง้เดินเฉียดใกลก้ลุม่ของ
อาจารยเ์ตชินดว้ยใจระทกึ 

“เดี๋ยวสิ คณุนิ” 
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หนึ่งในแก๊งหนุ่ม ๆ อาจารยว์ิศวกรรมศาสตร์
รอ้งเรยีก 

 
‘Yes!!! เป็นไปตามแผน!!’ 
 นิญาดายิม้นอ้ย ๆ อยา่งลิงโลดในใจก่อนหนั

ไปยงัผูเ้รยีก  พรอ้มกบัแววตาใสซื่อที่สดุเทา่ที่เธอเคย
กระท ามา 

“คะ?” 
 
“ท าไมถึงไดจ้ดังานอบรมนีข้ึน้ละ่ครบั?” 
อาจารยห์นุ่มหนึ่งในกลุม่นัน้ถามขึน้ 
 
“คือ อยากจะเติมไฟใหอ้าจารยค์ะ่ เชิญ

ศาสตราจารยเ์ก่ง ๆ มาพดูใหฟั้ง เผื่อวา่จะไดพ้ลงัใจดี ๆ 
กลบัไปคะ่” 

แววตาผูต้อบฉายแววมุง่มั่น ย า้วา่สิ่งท่ีเธอพดู
และท ามาจากความตัง้ใจจรงิ ๆ  
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“แลว้ ท าไมถงึไดเ้ชิญพวกผมละ่ครบั?” 
หลอ่นเหลือบมองหวัหนา้ภาควิชาไฟฟา้ คณะ

วิศวกรรมศาสตร ์ตามดว้ยรองหวัหนา้ภาควิชา ไลไ่ป
จนถงึอาจารยท์กุคนของภาควิชาไฟฟา้ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์มารวมตวัอยูท่ี่น่ีเกินกวา่ครึง่ของ
ภาควิชา! เป็นภาพที่หลอ่นอยากจะบนัทกึไวใ้นหนา้
ประวตัิศาสตรข์องมหาวิทยาลยัเสียจรงิ !  

ภาพตรงหนา้ท าใหห้ญิงสาวยิม้นอ้ย ๆ เพราะ
ความจรงิที่วา่ “อาจารยท์กุคนถกูเชิญมาอบรมท่ามกลาง
ป่าเขาแหง่นี ้ก็เพราะอาจารยเ์ตชินคนเดียว! แตน่ั่นเป็น
ความจรงิที่เอย่ไม่ได ้นิญาดาจึงเลี่ยงตอบวา่ 

“เพราะหนเูช่ือวา่ อาจารยท์กุทา่นจะไดเ้ป็น
ศาสตราจารยใ์นอนาคตคะ่” 

 
ฮ่า ๆ  
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อาจารยท์กุคนหลดุข ากรา๊ก กบัค าตอบท่ี
มั่นใจสดุ ๆ ของนิญาดา เลน่เอาสาวมั่นหนา้เลอ่หลาไป
ชั่วขณะ 

อาจารยเ์ตชินหวัเราะ ห ึๆ   ในล าคอ แตย่งั
รกัษาทา่ทีเฉยเมย ใบหนา้ของคนขีเ้ก๊กเย็นชาเหมือนเคย     

                            
“น่าจะเชิญศาสตราจารย ์ไปพดูที่

มหาวิทยาลยัดว้ยนะ” 
 
“ใช่ ใหไ้ปบรรยายใหผู้บ้รหิารฟังสกัวนั เผ่ือได้

ไอเดียดี ๆ” 
 
“เห็นดว้ย ตอ้งบอกรองวิจยัฯ แลว้ของบจดั” 
 
ในขณะที่เหลา่อาจารยก์ าลงัสนทนากนัอยา่ง

ออกรสชาติ 
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นิญาดาคอ่ย ๆ ชะลอฝีเทา้เพื่อใหอ้ยูใ่น
ระยะใกล ้ๆ เปา้หมาย ชายหนุ่มผูเ้ป็นเครือ่งมือในการแก้
แคน้หวัหนา้ 

“ไดยิ้นมาวา่  เขาจะเปลี่ยนรองวิจยัฯ คนใหม่” 
เสียงทุม้ของเปา้หมายเอย่ขึน้ทนัทีที่นิญาดา

เดินเคียงขา้งในระยะใกล ้ 
 
สาวสวยหนัไปสบตาคมล า้ลกึ พรอ้มกบัโปรย

รอยยิม้หวาน ๆ แลว้เอย่อย่างมั่นใจในขอ้มลูที่ตนมีเตม็
เป่ียมวา่ 

“ใช่คะ่! ทา่นรองวิจยัฯ คนเดิมจะเกษียณ
ราชการกนัยานี”้  

คนขีเ้ก๊กยงัคงน่ิงเฉย เฉยจนคนขา้ง ๆ ที่เอา
แตเ่จือ้ยแจว้เริม่ไม่แน่ใจวา่เขาฟังที่หลอ่นพดูหรอืไม่ 

แววตาซุกซนของหญิงสาว มองเรือ่ยมาท่ีรมิ
ฝีปากบางชมพไูดรู้ปตดักบัใบหนา้ขาว ๆ เรือ่ยมาจนถงึ
แผงอกกวา้งที่หลอ่นซบกอดเม่ือเชา้ เม่ือหวนคิดถงึความ
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ใกลชิ้ด เนือ้แนบเนือ้ ท าใหใ้จมนัเริม่เตน้โครมคราม สมอง
เริม่ไม่ท างาน ! 

อาการแปลก ๆ เริม่ครอบง าหญิงสาวทกุขณะ
จนท าใหค้นท่ีเคยมั่นใจในตนเองอยา่งนิญาดาตอ้งเฉมอง
ไปขา้งหนา้ แลว้เอย่ตอ่วา่ 

“ตอนแรก ไดยิ้นวา่ รองทา่นเดิม ทาบทาม 
อาจารยจ์ากคณะวิทยฯ์ ขึน้มาแทน แตป่รากฏวา่ 
คณุสมบตัิยงัไมผ่่าน ก็เลยเป็นอนัตกไปคะ่” 

 
“อืม รองวิจยัคนใหม ่อาจจะเป็นอาจารยจ์าก

คณะวิศวะ ก็ไดน้ะ” 
เสียงทุม้กลา่วอย่างคนรูม้ากกวา่  ปากไดรู้ป

ยกขึน้นิด ๆ ราวกบัจะยิม้เยาะ คนรูจ้รงิมกัพดูนอ้ย  คนรู ้
ไม่มากมกัขยายความ  เขาคือ คนจรงิ  

 
 “ใครคะ?” 
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“ไม่บอก ลองสืบดสูิ?” 
อาจารยห์นุ่มยิม้ยั่วอย่างผูเ้หนือกวา่  แลว้เดิน

จากไป  จะเป็นเพราะรอยยิม้แสนเจา้เลห่ ์หรอื เพราะ
ค าพดูที่แสนก ากวมกนัแน่นะ!!! ท่ีท าใหห้วัใจของหลอ่น
เตน้แรงขนาดนี!้!  

นิญาดาสะบดัหวัเพื่อเรยีกสติกลบัมา 
‘ไม่นะ!! เราจะตอ้งไม่หลงเสน่ห ์ตวัท็อปของ

วิศวะเดด็ขาด!!!’ 
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บทที่ 5 

 
 
 
 
การบรรยายในช่วงบา่ย ของ ศาสตราจารย์

ด  ารงค ์จบลงอย่างงดงาม ภีมสาวนอ้ยในรา่งหนุ่ม ออก
ไอเดียจดัมือ้เย็นใหเ้ป็นค ่าคืนแหง่ความทรงจ า  

ระเบียงลานดอกลั่นทมบนยอดภเูขาสงูถกู
เนรมิตใหเ้ป็นโต๊ะดินเนอรส์ดุแสนโรแมนติก  ทกุโต๊ะ
ประดบัดว้ยเชิงเทียนและดอกกหุลาบสีชมพอูอ่นพรอ้มกบั
เสียงเพลงคลอเบา ๆ  

เมื่อตรวจตราความเรยีบรอ้ยแลว้ นิญาดาฝาก
ใหพ่ี้เกดและนอ้งภีมคอยดแูลทีมวิทยากรและอาจารยไ์ป
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ก่อน สว่นตวัเธอจะขอปลกีตวัไปอาบน า้เปลี่ยนเสือ้ผา้ 
เพราะเหงื่อจากการวิ่งหนา้วิ่งหลงัประสานงานนัน้ท่วมตวั 
มนัเริม่จะสง่กลิ่นเหม็นเปรีย้วแลว้ 

 
ค ่าคืนนีเ้ป็นคืนเดือนแรมไรห้มอกเมฆ  ดาว

พรา่งพรายพราวระยิบระยบัทอแสงดาษนภา  
 

ดาวใดฤา จกัเปลง่ประกาย   สูผิ้วนวล 
ดาวใดฤา จกังาม      สูอ้รชรยามเยือ้งยา่ง 
ดาวใดฤา จกัหวานหยด     สูเ้จา้ยามแยม้ยิม้ 
ดาวใดฤา จกัสะกดใจชาย   ใหห้ลงใหลเม่ือชายตา  
 

รา่งบางระหงในชดุเดรสแขนกดุสีขาว 
ดา้นหลงัเวา้ลงเกือบถงึกลางหลงัโชวผิ์วขาวเนียนละเอียด  
กระโปรงสัน้เหนือเขา่ถกูทาบทบัดว้ยผา้ขาวโปรง่บางอวด
เรยีวขาคูง่ามใหว้าบหวามยามกา้วเดิน  สายตาทกุคูเ่ผลอ
มองผูม้าใหม่อย่างลืมตวัโดยเฉพาะบรรดาหนุ่ม ๆ  
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 “พ่ีสาว ทางนีจ้า้” 
รา่งบอบบางของหนุ่มนอ้ยแตใ่จเป็นหญิงลกุ

ขึน้กวกัมือเรยีกหญิงสาว 
 
นิญาดาโบกมือกลบัเป็นเชิงรบัรู ้ระหวา่งทาง

หลอ่นเอย่ทกัทายผูเ้ขา้รว่มอบรมเป็นระยะ ๆ จนกระทั่ง
มาถึงโต๊ะที่นอ้งชายสดุสวยเตรยีมไวใ้หเ้ป็นพิเศษส าหรบั
หลอ่นในคืนนี ้

“ขออนญุาตนั่งดว้ยคนนะคะ” 
เสียงหวานหยดยอ้ยจากหญิงสาวผูม้าใหม่ 

เอย่ขณะที่เลื่อนเกา้อีข้า้งอาจารยห์นุ่มในชดุเสือ้เชิต้สีขาว
กบักางเกงยีนสีน า้เงินเขม้   

 
เขาเหลือบมองหญิงสาวเป็นจงัหวะเดยีวกบัที่

หลอ่นเอียงตวัลงนั่ง สายตาคมเขม้แลสบอกเนียนกลม
กลงึสองลกูร  าไร มนัเบียดอดัแน่นถกูหอ่หุม้ดว้ยผา้ลกูไมส้ี
ขาว วางไวใ้ตเ้ดรสขาวของรา่งอรชรอยา่งลงตวั   
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แมเ้ห็นเพียงร  าไรแตก็่ท าเอาเลือดบรุุษสบูฉีด
ขึน้หนา้อย่างฉบัพลนั สนัชาตญาณดิบถกูกระตุน้ใหต้ื่น 
จนเขาตอ้งรบีถอนสายตาเฉมองไปอีกทาง พลางยกแกว้
เบียรเ์ย็นฉ ่าจรดรมิฝีปากกรอกลงทอ้งเพื่อดบัความรอ้นรุม่  

ผูห้ญิงคนนีมี้อิทธิพลตอ่บุรุษเพศเป็นอย่างยิ่ง 
รวมถึงเขาดว้ย แมว้า่จะอยูใ่นวยักลางคนและผ่าน
ประสบการณม์ามากมาย แตแ่คไ่ดใ้กลชิ้ดผูห้ญิงคนนี้
เพียงไมก่ี่นาที กลบัท าใหเ้ขาสั่นไหวไปทัง้สรรพางค ์ ไมว่า่
เขาจะพยายามเฉมองไปทางใดก็ตาม  แตท่กุครัง้สายตา
ของเขาก็มกัจะหยดุที่ใบหนา้สวยเป้ือนยิม้สว่างไสวนั่นทกุ
ครัง้ไป  

 
“โต๊ะนี ้คงเป็นโต๊ะที่โชคดีมากนะครบั ท่ีมี

โอกาสไดน้ั่งทานขา้วกบัสาวสวยที่สดุในค ่าคืนนี”้ 
ดร. พงษ ์ เลศิปัญญา เพ่ือนสนิทของเตชิน 

เอย่ทกัขึน้เป็นคนแรก เพราะมีเชือ้จีน ผิวพรรณจงึขาว
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เนียน บวกกบัความมีอารมณข์นัจงึท าใหใ้บหนา้เด็กกวา่
วยั แมว้า่จะลว่งเขา้วยัสามสิบแปดปี 

 
“ขอบคณุคะ่อาจารยพ์งษ ์ยินดีเช่นกนัที่มี

โอกาสไดร้ว่มโต๊ะกบัหวัหนา้ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา้” 
หลอ่นยิม้หวานใหห้นุ่มใหญ่ซึง่เป็นผูบ้รหิาร 

และยงัไมล่ืมท่ีจะโปรยรอยยิม้แสนหวานนัน้มายงัอาจารย์
เตชินซึง่นั่งอยูข่า้ง ๆ แตเ่ขากลบัเฉย  แววตาคมกรบิน่ิงลกึ 
ยากที่จะอา่นความรูส้กึ 

 
“ขอบใจมาก นะจ๊ะนอ้งภีม” 
นิญาดา กระซิบภีมพรอ้มกบัขยิบตาใหเ้ป็น

เชิงรูก้นัวา่ การที่หลอ่นไดม้านั่งขา้ง อาจารยเ์ตชินไมใ่ช่
เหตบุงัเอิญ แตเ่ป็นแผนการที่ถกูวางไวอ้ย่างตัง้ใจลว้น ๆ  

 
“เรือ่งแบบนี ้ไวใ้จสดุสวยอยา่งภีมไดเ้ลยจะ้ 

พ่ีสาว” 
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ภีมยกแกว้ไวนช์นแกว้กบันิญาดาฉลองใหก้บั
การเริม่ตน้แผนการฉกดวงใจของหวัหนา้ที่สอ่แวววา่จะไป
ไดส้วย 

 
สว่น “พ่ีปัญญ”์  คนที่หวัหนา้สง่มาคอยคมุ

พวกเธอ  นอ้งภีมมอบหมายใหพ่ี้เกดจดัการ   หากเหลียว
ดโูต๊ะขา้ง ๆ จะเห็นสาวสงูวยั ผมถกูรวบมวยไวด้า้นหลงั
อย่างเรยีบรอ้ยตลอดเวลา  หลอ่นก าลงัดื่มด ่ากบัรสชาติ
แปลกใหม่ของเหลา้ป่ันเพ่ิมชอต หรอืก็คือการเพ่ิมปรมิาณ
แอลกอฮอลด์ี ๆ น่ีเอง ซึง่พ่ีเกดบรรจงคดัสรรมาให้
โดยเฉพาะ  และคาดวา่อีกไม่นานพ่ีปัญญค์งจะเมาแลว้
ถกูพ่ีเกดลากเขา้ไปเก็บไวใ้หไ้กลจากนัน้แผนการที่วาง
เอาไวก็้ไรข้วากหนามอย่างสิน้เชิง 

 
“อาหารเป็นอยา่งไรบา้งคะ ทา่นศาสตราจารย์

ด  ารงค ์อาหารอรอ่ยไหมคะ” 
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นิญาดาวางแกว้ลงแลว้พดูคยุกบัวิทยากรคน
เก่ง อย่างเป็นกนัเอง 

 
“อรอ่ยทกุอย่างเลยครบั นาน ๆ ทีออกมา

ตา่งจงัหวดั ไดส้ดูอากาศดี ๆ รูส้กึวา่อายยืุนขึน้เยอะเลย” 
ศาสตราจารยด์  ารงผูท้ี่เคยไดร้บัต าแหน่ง

ศาสตราจารยท์ี่อายนุอ้ยท่ีสดุเม่ือย่ีสิบปีก่อน แมจ้ะลว่ง
เขา้วยัหา้สิบปี แตย่งักระฉบักระเฉง ผมแสกขา้งหวีเรยีบ
ไปดา้นหนึ่ง บง่บอกถงึความสภุาพ  ดวงตาภายใตก้รอบ
แวน่เสรมิใหด้ฉูลาดย่ิงขึน้  

 
นิญาดายิม้รบัก่อนหนัไปท่ีชายหนุ่มอกีคน 
“ไดยิ้นวา่ อ. เตชิน ไดท้นุไปเรยีนที่ญ่ีปุ่ น จน

จบปรญิญาเอก” 
เสียงกงัวานใสของหลอ่นดงึใหเ้ขาหนัมา

สบตาดวงกลมโต เป็นอีกครัง้ที่เขาไม่สามารถหกัหา้มใจ
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ใหห้ลงไปกบัมนตเ์สน่หข์องเธอได ้จนเขาตอ้งเผลอยิม้รบั
โดยไม่รูต้วั 

 
“อา้ว เหรอ?! ผมก็จบจากญ่ีปุ่ น” 
ศาสตราจารยด์  ารงค ์อทุานอยา่งดีใจที่ไดพ้บ

ศิษยร์ว่มสถาบนัเดียวกนั ทัง้จาก จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั และจากประเทศญ่ีปุ่ น 

 
“ครบั” 
อาจารยเ์ตชิน ยิม้อย่างนอบนอ้มตามรูปแบบ

วฒันธรรมญ่ีปุ่ น ที่ตอ้งใหค้วามเคารพผูอ้าวโุสเป็นอนัดบั
แรก 

 
“บา้นผม พี่สาวเป็นหมอ ผมก็เลยอยากจะฉีก

แนวดบูา้ง จงึลงเอยท่ีวิศวะ 
พอเป็นอาจารยท์ี่มหาวิทยาลยัไดส้องสามปี ก็

ไดท้นุไปเรยีนตอ่ปรญิญาเอกที่ประเทศญ่ีปุ่ นครบั” 
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เสียงทุม้เลา่เรยีบ ๆ  
 
“อาจารยเ์ป็นรองศาสตราจารยห์รอืยงัครบั” 
ผูอ้าวโุสชวนคยุเรือ่งความกา้วหนา้ในหนา้ที่

การงานตอ่ 
 
“ตอนนี ้ผมย่ืนเรือ่งขอต าแหน่ง  รอง

ศาสตราจารย ์ ไวแ้ลว้ครบั” 
 
“งัน้ผมขอแสดงความยินดีลว่งหนา้แลว้กนั

นะ” 
ศาสตราจารยด์  ารงค ์ยิม้ยินดีอยา่งจรงิใจ   
 
ในขณะที่นิญาดานั่งฟังเงียบ ๆ พรอ้มกบั

บนัทกึขอ้มลูท่ีอาจจะเป็นประโยชนต์อ่แผนการฉกดวงใจ
หวัหนา้ไวใ้นหวั 
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“ขอบคณุครบั” 
วา่ที่รองศาสตราจารย ์กลา่วขอบคณุ

ศาสตราจารย ์
 
“ยินดีดว้ยเช่นกนัคะ่  แบบนีต้อ้งฉลองใหท้า่น

อาจารยล์ว่งหนา้นะคะ” 
มือเรยีวบางแตง่แตม้ดว้ยเลบ็สีแดงกหุลาบ

ของสาวสวยวาดประคองแกว้ไวนช์ขูึน้อย่างผูช้  านาญงาน
สงัสรรคใ์นสงัคมชัน้สงู  แววตาพราวเสน่หร์อ้นแรงของ
หลอ่นสะกดใหช้ายหนุ่มยกแกว้บรรจนุ า้อมฤตสีเหลือง
นวลชนกบัแกว้ของหญิงสาวราวกบัตอ้งมนต ์ ดวงตาคู่
งาม แลสบสายตาคมกรบิ 

 
แคแ่กว้สองใบกระทบกนัเพียงเบา ๆ 

กระแสไฟฟา้ที่มองไม่เห็นแลน่เขา้สูใ่นใจของทัง้คู ่ชาย
หนุ่มกระดกของเหลวหมดในคราเดียวคลา้ยจะดบัความ
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เรา่รอ้นที่พลนัพุง่ขึน้ในกาย หวัใจของเขาเริม่จะทรยศผู้
เป็นนาย 

 
นิญาดาวางแกว้เบา ๆ แลว้เอือ้มมือไปทาบ

ทบักบัมือใหญ่ที่จบัมือแกว้ที่เหลือเพียงน า้แข็ง เจา้ของมือ
ตาวาว เขมน่มองคลา้ยจะดแุมส่าวตวัดี  แตค่นตวัดีกลบั
ไม่มีทีทา่เคอะเขินหรอืมีทีทา่ที่แสดงวา่ตัง้ใจจะใหท้า่เขา
แมแ้ตนิ่ดเดียว กิรยิาทา่ทางนัน้ ดเูป็นธรรมชาติ การแตะ
มือก็เพียงแคเ่ป็นเรือ่งบงัเอิญ 

 “เดี๋ยวเติมใหน้ะคะ” 
 
“ครบั” 
เสียงตอบรบัของชายหนุม่เย็นยิ่งกวา่น า้แข็งที่

หลอ่นบรรจงหยิบลงแกว้เสียอีกผิดกบัชายหนุ่มอีกคน
โพลง่ขึน้อยา่งออดออ้น 

 “คณุนิครบั แกว้ผมก็หมดแลว้ครบั เติมใหผ้ม
ดว้ยสิครบั” 
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นิญาดายิม้หวานแตย่งัไมท่นัจะไดเ้อือ้นเอย่
ค าใด เสียงแจว้ ๆ ของภีมก็แทรกขึน้วา่ 

“ส าหรบั ดร. พงษ ์ สดุหลอ่ของเรา เดี๋ยวภีม
บรกิารใหเ้ตม็ที่เลยครา่” 

ไม่พดูเปลา่ ภีมลกุขึน้มาหยิบแกว้ ดร. พงษ ์
ไปทนัที  สาวนอ้ยในรา่งชายที่สวมเสือ้เชิต้สีชมพหูวานยิ่ง
ท าใหร้า่งชายอรชรออ้นแอน้ยิ่งขึน้ ภีมเติมโซดา เหลา้ 
ตามดว้ยน า้แข็งอยา่งคนเช่ียวชาญ 

 
เสียงเพลง  เสียงหวัเราะพดูคยุคอ่ย ๆ เบาลง

เพราะผูเ้ขา้รว่มอบรมแตล่ะโต๊ะตา่งทยอยกนักลบัไปยงั
หอ้งพกั  เหลอืเพียงโต๊ะของนิญาดาเทา่นัน้ที่ยงัคงมีเสียง
หวัเราะอยูเ่นือง ๆ  

 
เมื่อศาสตราจารยด์  ารงคข์อตวักลบัแลว้ ภีมจงึ

คอ่ย ๆ ขยบัมานั่งขา้ง ดร. พงษ ์ ไมว่า่ภีมจะเลา่เรือ่งอะไร 
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ดเูหมือนวา่จะท าให ้ดร. หนุ่มข าไดท้กุเรือ่ง  ยกเวน้ 
อาจารยเ์ตชิน  ยงัคงรกัษาใบหนา้ที่สงบเรยีบเฉยเช่นเดิม 

“อาจารยเ์ตชินคะ ถา้เราไปญ่ีปุ่ นช่วงเดือน
พฤษภาคม เราควรไปที่ภาคไหนของญ่ีปุ่ นคะ ถงึจะเจอ
ซากรุะ” 

นิญาดาชวนคยุ 
 
“คณุจะไปเที่ยวเหรอ?” 
 
“คะ่” 
 
“ถา้ผมบอก ตอ้งมีของฝากเป็นคา่ตอบแทนที่

ช่วยบอกนะ” 
แมเ้สียงจะราบเรยีบ แตแ่ววตาของชายหนุ่ม

กลบัฉายแววเจา้เลห่ ์ น่ีอาจจะเป็นเพราะฤทธ์ิน า้เมาหรอื
เปลา่นะ? จงึท าใหช้ายหนุ่มผูเ้งียบขรมึเอย่วาจาหยอกเยา้
เช่นนัน้ออกมา 
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ปากสีแดงราวกบักลีบกหุลาบของหญิงสาว

แยม้ยิม้ พรอ้มกบัเสียงหวัเราะอนัสดใส 
“ฮ่า  ฮ่า  ฮ่า  เอาอะไรดีคะ?” 
 
“ห ึๆ  ผมลอ้เลน่นะครบั” 
ปากเรยีวไดรู้ปยกขึน้นิด ๆ หวัเราะในล าคอ

อย่างเหนือกวา่ 
 
“ออ๋ คะ่ ฮ่าฮ่าฮ่า” 
ใบหนา้ละมนุ แกม้แดงสกุเปลง่ดว้ยฤทธ์ิ

แอลกอฮอล ์ หวัเราะกลบเกลื่อนอยา่งโลง่ใจ 
 
“ถา้เราอยากเห็นซากรุะในเดือนหา้ใหไ้ปที่ฮ

อกไกโด” 
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“วา้ว  ดีจงัเลยนะคะ  ที่จะไดเ้ห็นซากรุะใน
เดือนหา้ดว้ย  ฉนันกึวา่จะไม่ไดเ้ห็นเสยีแลว้ เพราะซากรุะ
บานปลายเดือนสามพอลว่งเขา้เดือนสี่ก็รว่งหมดแลว้” 

 
“อืม ใช่ครบั เรยีกไดว้า่เป็นซากรุะสดุทา้ย ที่

บานใหเ้ชยชมก่อนที่จะรว่งหมดทัง้ประเทศ เหมือนกบั...” 
เขาหยดุค าพดูแคน่ัน้ แลว้กระดกเครือ่งดื่มใน

แกว้จนหมด  ดเูหมือนมีมา่นบางอยา่งเกิดขึน้ในแววตาคม
กรบิคูน่ัน้  

 
คิว้เรยีวงามของหญิงสาวขมวดเขา้หากนัเมื่อ

เขาหยดุพดูไปเฉย ๆ หลอ่นจงึชวนคยุตอ่  เพ่ือด าเนินการ
ไปตามแผนที่วางเอาไว ้

“ฉนัฝันเอาไวว้า่สกัวนัหนึ่งจะไปเที่ยวญ่ีปุ่ น  
อยากเห็นซากรุะสกัครัง้หนึ่งในชีวิต แตพ่อกลบัมาท างาน
ที่บา้นเกิด  ก็เหมือนวา่ชีวิตจะยุง่ทกุวนั ฮ่า ๆ” 
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“ชอบซากรุะ?” 
ค าถามสัน้เชน่เคย  แตค่นฟังกลบัรูส้กึยินดีที่

เขายงัโตต้อบบา้ง  
 
“คะ่ ซากรุะ  ซูชิ    ออนเซน็ ชอบทกุ ๆ อย่างที่

เป็นญ่ีปุ่ น ถา้วนัไหนไปญ่ีปุ่ น จะขอนอนแช่ออนเซน็ดฟูจิู
ใหห้น าใจไปเลย !” 

ชายหนุ่มมองแววตาเพอ้ฝันของคนเลา่ ยิม้ลกึ 
 
“แลว้อาจารยล์ะ่คะ?” 
 
“ครบั” 
 
หญิงสาวเลกิคิว้สงู ค  าวา่ “ครบั” คือ ชอบ

หรอืไม่ชอบ   
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ราวกบัวา่เขาพยายามรกัษาระยะหา่งไม่ให้
ใครคนใดคนหนึ่งกา้วลว่งเขา้มาในชีวิตสว่นตวัของเขา
มากเกินไป 

 
ความเจ็บแปลบ  แลน่สูห่วัใจดวงนอ้ย   นิญา

ดาตอ้งเตือนตวัเองอีกครัง้  เขาคือเครือ่งมือในการแกแ้คน้
เทา่นัน้!  เรือ่งสว่นตวัของเขาเราไม่จ าเป็นตอ้งรู ้! 

 
สาวสวยยกไวนข์ึน้ดื่มรวดเดียวหมดแกว้  แลว้

แสรง้หลบัตา ยกมือนวดขมบัเบา ๆ คลา้ยคนมนึ ๆ เมา ๆ 
แลว้แอบขยิบตาใหน้อ้งชายผูร้ว่มแผนการ สง่สญัญาณให้
เริม่แผนการขัน้ตอ่ไป 

 
“สงสยัจะเมาแลว้คะ่ ตอ้งขอตวัก่อนนะคะ 
นิญาดาลกุขึน้เดินไดส้องกา้ว  รา่งบางก็โงน

เงน  ภีมถลาเขา้ประคองตามบทที่วางเอาไว ้
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“อุย้!   คณุพ่ี! นอ้งบอกแลว้ใช่ไหมไม่ใหด้ื่ม
เยอะ” 

 
“คิ  คิ ม่าย  เมา” 
หญิงสาวหวัเราะคิกคกั  พยายามเดินใหต้รง

โดยมีนอ้งชายประคองไปตามทาง 
 
เมื่อพน้ระยะสายตาของกลุม่คน  ระหวา่งทาง

กลบัหอ้งพกั คนแกลง้เมากระซิบคนประคอง 
“คณุนอ้งเขาตามมายงั” 
เขา  อาจารยเ์ตชิน  สดุที่รกัของหวัหนา้!! 
 
ภีมช าเลืองมองดา้นหลงั  เห็นเงาผูช้ายสอง

คน เคลื่อนไหวดา้นหลงัคาดวา่ตอ้งเป็นเปา้หมาย 
“มาแลว้คณุพี่ พรอ้มนะจ๊ะ” 
สิน้เสียงพดูของนอ้งชาย นิญาดาเอนตวัมาก

ขึน้จนคนประคองแทบจะทรุดลงพืน้  
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“คณุพ่ี ยืนตรง ๆ สิคะ” 
คนประคองเริม่โวยวายเสียงดงัลั่น สกัพกัเสียง

โทรศพัทด์งัขึน้ 
 
กร๊ิง               กร๊ิง                        กร๊ิง           
“วา่ไงเจ๊!   พดูใหม้นัรูเ้รือ่งหน่อยสิเจ๊!  เออ ๆ 

เดี๋ยว ๆ เดี๋ยวกลบัไปรบั” 
ภีมจงใจพดูโทรศพัทใ์หด้งักวา่ปกติ และเมื่อ

หางตาเหลือบเห็นสองหนุ่มที่ใกลเ้ขา้มาจวนเจียนจะถงึที่
พวกเขายืนอยู ่เขาจงึรบีแสดงละครฉากตอไปทนัที 

“ตายแลว้! คนนงึก็เดินเองไมไ่ด ้ สว่นอีกคนก็
ฟบุที่โต๊ะ โอ๊ย!  ชะนีทัง้หลาย ล าบากสาวสวยอยา่งฉนั  
จรงิ ๆ เลย” 

ภีมเพิ่มระดบัความดงัของเสียงขึน้ไปอีก 
 
“มีอะไรใหช้่วยไหมครบัคณุภีม” 



 

96 I ซา่นรกั ซากรุะเดือนหา้ 

 

เสียงสวรรคข์อง ดร. พงษ ์ดงัขึน้   
 
“อุย้! ขอบคณุท่ีสดุคะ่  คือ พี่เกดเมาฟบุที่โต๊ะ

หนตูอ้งไปเก็บพ่ีเกด  แตพ่ี่นิก็เมาจนเดินกลบัหอ้งเองไมไ่ด ้ 
หนเูป็นผูห้ญิงตวัเลก็ ๆ คนเดียว   ตอนนีไ้ม่รูจ้ะไปซา้ย
หรอืไปขวาดีแลว้คะ่ ช่วยทีเถอะคะ่” 

ภีมสง่สายตาเวา้วอนเรยีกรอ้งขอความ
ช่วยเหลือจาก ดร. พงษ ์ท่ีดจูะเป็นมิตรมากกวา่อีกคนที่ยงั
เฉย  อาจารยเ์ตชินยืนน่ิง   น่ิงจนน่ากลวั  กลวัวา่เขาจะจบั
ได ้

 
“งัน้เดี๋ยวผมพาคณุนิไปสง่ที่หอ้งแลว้กนันะ

ครบั” 
ดร. พงษ ์เสนอทางออก 
 
“โอ๊ย!  ไมไ่ดค้ะ่   พี่นิน่ะตวันิดเดียว แตพ่ี่

เกดน่ะตวัเบอ้เริม่เลย  อาจารยพ์งษม์าช่วยภีมลากเจ๊เกด
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ดีกวา่คะ่   สว่นพี่นิ  รบกวนฝากใหอ้าจารยเ์ตชิน ไปสง่ที่
หอ้งดว้ยนะคะ  เพราะหอ้งพ่ีนิอยูต่ิดกบัหอ้งอาจารย ์คะ่” 

คนแสดงละครไม่เปิดโอกาสใหค้ณุชายน า้แข็ง
ปฏิเสธ ผลกัรา่งบางของนิญาดาเอนซบไหลก่วา้งของคน
ยืนน่ิงทนัทีแลว้ฉดุมืออีกคนใหเ้ดินกลบัไปลานเลีย้งรบัรอง
รา่งบาง โซเซออกห่างคนตวัโต 

 
“ไม่เป็นไรคะ่  ฉะ ฉนัเดินไหว” 
นิญาดาตัง้ใจแกลง้ใหเ้หมือนคนเมาอยา่งไร ้

สติที่สดุ  ทางเดินที่ทอดสูอ่าคารพกั ปดูว้ยหินภเูขาท่ีถกู
วางไวเ้พียงหยาบ ๆ เทา้ที่แกลง้เดินโงนเงนกลบัสะดดุหิน
จรงิ ๆ  

 
ว้ายยยยย ! 
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คนสะดดุหิน  คะม าไปขา้งหนา้ ดีที่มือใหญ่
ควา้ไวไ้ดท้นั  รา่งบางจงึปะทะอกกวา้ง แทนกอ้นหินเบือ้ง
ลา่ง 

ตาคมกรบิ  วาวโรจน ์ในเงามืด   รา่งบางใน
ออ้มแขนแกรง่สั่นนอ้ย ๆ หวัใจหญิงสาวหลน่วบูลงไปที่
ตาตุม่ ดวงหนา้ละมนุ หลบสายตาคมกรบิ มือเลก็ดนัอก
แกรง่ใหห้า่งออก   

“ปลอ่ยคะ่  เดินเองได”้ 
หญิงสาวเผลอขึน้เสียง ลืมสนิทวา่ตนเองตอ้ง

แกลง้เมา  อาจารยห์นุ่ม มองคนออกค าสั่งใหป้ลอ่ย   เขา
ยิม้เย็นก่อนจะตวดัมือหนาชอ้นรา่งบางใหล้อยขึน้จากพืน้ 

 
อ๊ายยยยยย ! 
 
คนถกูชอ้นใหล้อยขึน้จากพืน้ควา้คอคนอุม้ยดึ

ไวไ้ม่ใหต้ก   หนา้นอ้ย ๆ ซบอกแกรง่จนไดก้ลิ่นอายของ
บรุุษ  หลอ่นใจเตน้ตกึตกั ใบหนา้รอ้นผ่าว 
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ย่ิงเขาไมพ่ดูหลอ่นก็ยิ่งกลวั หวัใจเริม่เตน้ถ่ีขึน้ 
กลวัจนไมก่ลา้สบตาคม ๆ นั่นเพราะคนที่หลอ่นเลน่ดว้ย
คนนีไ้ม่ใช่หมอูย่างที่คิด  แตเ่ป็นราชสีห ์  หลอ่นควรจะ
แกลง้เมาแลว้ด าเนินไปตามแผนหรอืจะยอมแพ ้   

กวา่จะรูต้วั รา่งสงูสงา่ก็อุม้หลอ่นมาจนถึง
หนา้หอ้งพกั  แผนที่วางเอาไวใ้กลจ้บแลว้    

นิญาดาลอบถอนหายใจอย่างโลง่อกเม่ือเขา
บรรจงวางรา่งเธออยา่งออ่นโยนที่หนา้หอ้ง 

 
“ขอบคณุคะ่” 
เจา้ของหอ้งกลา่วขอบคณุ พลางช าเลืองมอง

ที่พุม่ไมห้นา้หอ้ง  หวงัวา่ภีมกบัพี่เกดคงจะท าตามแผนที่
วางเอาไวเ้รยีบรอ้ยเช่นกนั 

นิญาดาแปะคียก์ารด์ลงบนประต ู
 
คลิก! 
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 เสียงกลไกคลายลอ็ก  มือบางจบัลกูบิดประต ู
มือหนาโอบจากดา้นหลงัทาบทบัลงอย่างรวดเรว็   

หญิงสาวสะดุง้สดุตวัหนัขวบัไป ก่อนที่จะ
เอือ้นเอย่ค าใด ปากบางถกูประทบัดว้ยปากรอ้นระอขุอง
ชายหนุ่ม  หญิงสาวตาลกุวาวดว้ยความตกใจกบัจบูครัง้
แรกในชีวิต  

 
ในขณะที่นิญาดาท าอะไรไม่ถกู มือหนาของ

เขาก็กระชากเอวกลมแนบชิดทอ่นกายก าย า  สว่นมืออีก
ขา้งจบัหมนุลกูบิดประตเูปิดออกแลว้ผลกัรา่งในออ้มกอด
เขา้ไปในหอ้งพรอ้มกบัจบูที่รอ้นแรงและหนกัหน่วงย่ิงขึน้ 

 
เมื่อประตปิูดลง สองรา่งที่ซอ่นในพุม่ไมห้นา้

หอ้งรบีกระโจนออกมา ทัง้คูพ่ยายามกดัปากตวัเองไมใ่ห้
สง่เสียงกรีด๊กบัภาพที่เห็นเมื่อครู ่
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“เจ๊! ท าไงดี พ่ีสาวโดนอาจารยเ์ตชินเขมือบแน่ 
ๆ โอ๊ย  ตายแลว้!  เตชินผูเ้ยือกเย็น  กลายเป็นปีศาจรอ้น
รกัไปไดไ้งเน่ีย  ตาย! ตาย! ตาย!” 

ภีมรอ้นใจไม่คิดวา่แผนการเลน่ ๆ แคต่อ้งการ
ถ่ายภาพชอตเดด็ไปเยย้หวัหนา้จะบานปลายจนถึงขัน้เป็น
เรือ่งบนเตียง 

 
“เออ  พี่ลืมบอกพวกเธออีกหนึ่งเรือ่ง” 
 
“อะไร ้เจ๊!” 
ภีมหนา้เครยีด 
 
“มะ เม่ือก่อน อาจารยเ์ตชิน เคยไดฉ้ายาวา่ 

คาสโนวาตวัพอ่!” 
 
“อุ๊ปส”์ 
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ภีมหนา้เหวอ  จะบกุเขา้ไปช่วยพี่สาวตอนนี ้ก็
กลวัจะไดด้หูนงัสด  แตถ่า้ไม่ช่วยเขาก็จะรูส้กึผิด เพราะ
แผนการออ่ยผูช้ายครัง้นี ้ เขาเป็นคนวางแผนใหห้ญิงสาว
ทัง้หมด 

 
“เอาอยา่งนีแ้ลว้กนั  เราไปแอบฟังที่ประตกูนั

เถอะ  ถา้ไดยิ้นเสียงรอ้งขอความช่วยเหลือคอ่ยบกุ!” 
 
“ถา้ไม่” 
ภีมถามกลบัอยา่งสยอง 
 
“ก็แยกยา้ยสิจ๊ะ” 
แลว้สองรา่งก็แนบหเูขา้กบัประตหูอ้งตน้เหต ุ
 
อือ...      
อา่    อือ...   อะ  
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ทัง้คูไ่ดยิ้นเสียงครางเลด็ลอดออกมาจากขา้ง
ในชดัเจน  หนา้ของทัง้คูแ่ดงก ่าแดง  ตา่งสบตาอยา่งรูก้นั  
แลว้คอ่ย ๆ ย่องหายกลบัหอ้งใครหอ้งมนั  อย่างรู ้
สถานการณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

104 I ซา่นรกั ซากรุะเดือนหา้ 

 

บทที่ 6 

 
 
 
 
ปัง !  
ทนัทีที่ประตปิูดลง ชายหนุ่มผลกัหญิงสาวใน

ออ้มกอดดนัเขา้ชิดผนงัหอ้ง  แลว้มือใหญ่ที่แข็งราวคีม
เหลก็ยดึขอ้มือเลก็ติดก าแพง 

ปากหนาประกบกลีบปากบางไม่ยอมห่าง จบู
รุนแรง ไมอ่อ้ยอิ่งอยา่งคนหิวโหย  เรยีวลิน้รอ้นของชาย
หนุ่มซอนไซ ้คลอเคลา้อยา่งเรง่รอ้น ดดูดื่มจนสาวนอ้ยใน
ก าแพงกลา้มเนือ้ออ่นแรง  หากไมเ่พราะเขาตรงึหลอ่นไว้
กบัผนงั รา่งบางคงพบัลงพืน้เพราะไฟสวาทที่เขาถ่ายเท
ผ่านปลายลิน้เผาหลอ่นจนมอดไหม ้
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“...อือ....” 
หลอ่นครางเบาหวิว..  กระเสา่... 
 
ลิน้สากอุน่ไลไ้ปตามเรยีวปากอิ่ม  ขบกดัเบา 

ๆ ดดูดื่มความหอมหวานท่ีหลอ่นมอบใหค้รัง้แลว้ครัง้เลา่   
ราวกบัจะไม่มีวนัอิ่มกบัรสจบูนี ้

 
“...อือ.....  อา....” 
นิญาดาสง่เสียงครางกระเสา่ พรา่  ลมหายใจ

ติดขดั   
 
“...หือ... อา..” 
ชายหนุ่มหอบหายใจ ชีพจรเตน้รวั เลือดใน

กายชายเดือดพลา่น เพลงิสวาทที่เขาจดุขึน้ มนัแผดเผา
ทัง้เขาและเธอ 
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เขาถอนเรยีวปากขึน้จอ้งลกึในตาสาวนอ้ยใน
กรงแขนดว้ยสายตาเรา่รอ้น  รมิฝีปากของหลอ่นยงัอุน่
ซา่นดว้ยจบูเรา่รอ้นของเขา 

 
“ห.ึ..  ห.ึ..” 
ชายหนุ่มแคน่หวัเราะในล าคอ  พงึพอใจกบั

รอยรกัที่เขาฝากไว ้  
 
นิญาดายงัคงออ่นระทวย สั่นระรกิราวกบัลกู

นกที่พลดัตกจากรงั หอบหายใจถ่ี  ใบหนา้ที่เคยขาวผ่อง
บดันีแ้ดงระเรือ่รอ้นผะผ่าว  เธอพยายามมองสบตาคม 
เรยีบเรยีงเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้อยา่งกะทนัหนั   ความรูส้กึ
วาบหวาม  เสียวซา่นไปทัง้ตวัเม่ือครู ่ความรูส้กึสขุอยา่ง
ประหลาดที่หลอ่นเพิ่งเคยรูจ้กัเป็นครัง้แรกในชีวิต  แตก็่
แทบจะขาดใจ  คลา้ยลมหายใจจะดบัสญูไปกบัจบูที่เรา่
รอ้นของเขา 
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“พอใจหรอืยงั?” 
คนปากจดัเหยียดยิม้เจา้เลห่ ์ ราวกบัจะหยาม 

แมเ้ขาจะปลอ่ยแขนหลอ่นใหเ้ป็นอิสระ แตย่งัคงกกัขงัรา่ง
บางใหอ้ยูภ่ายใตก้รงแขนแกรง่ที่เตม็ไปดว้ยมดักลา้มเนือ้
ที่แทบจะชิดหลอ่นทกุอณเูนือ้หนงั 

 
“อะไร?” 
เสียงสั่นพรา่ถามกลบั  พลางเอียงหนา้หลบ

ใบหนา้ที่ชวนใหห้วัใจเตน้แรง เขาโนม้เขา้มาใกลจ้นได้
กลิ่นกายชายอวลจมกู 

 
“คนั.. มากสินะ  ถงึกระโดดกอดผูช้ายตัง้แต่

ยงัไมรู่จ้กั” 
ค าดถูกูออกมาจากปากเขา  ตรงเขา้สูห่วัใจ

ดวงนอ้ยจนชาหนบึ!  แลว้ตีกลบัขึน้สูส่มอง ความโกรธ
พวยพุง่ลกุโชนฉายออกมาผ่านแววตา 
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“ไม่ใช่!...  ฉนัตกรถจรงิ ๆ” 
คนในออ้มแขนตะโกนขึน้อยา่งเหลืออด ตา

จอ้งตาประสานกนัอยา่งใกลชิ้ด 
 
“ออ้...  เหรอ..  “ 
เขาเหยียดยิม้ที่มมุปาก แววตาแสนเจา้เลห่ ์ 
 
นิญาดาผลกัหนา้อกคนเจา้เลห่ส์ดุแรง  รา่ง

หนาไมข่ยบัแมแ้ตน่อ้ย  แถมยงัหวัเราะอยา่งรา้ยกาจ เขา
โนม้หนา้เขา้ใกลจ้นหลอ่นสมัผสัไดถ้งึไออุน่ของลมหายใจ
เขา   ชายหนุ่มรุกรา่งบางจนแทบจะแนบเป็นเนือ้เดียวกนั 

 
“...ห!ึ.. เม่ือตอนหวัค ่าเธอยงัโชวห์นา้อกอวบ 

ๆ ใหฉ้นั ไม่ใช่เหรอ?” 
มือเรยีวแกรง่ของคนเจา้เสน่หล์บูไลจ้ากแกม้

เนียนที่บดันีร้อ้นผะผ่าวจนแทบจะไหม  เรือ่ยมาจนถงึเนิน



 

109 I ซา่นรกั ซากรุะเดือนหา้ 

 

อกอิ่มที่ทะลกัออกมาจากเสือ้ลกูไม ้สั่นไหวขึน้ลงตาม
จงัหวะหอบหายใจ    

ชายหนุ่มกลัน้หายใจอยา่งลืมตวั เขาสะกด
กลัน้ความเป็นชายที่เตง่ ปวดหนบึตรงหวา่งขาจนแทบจะ
ระเบิด  หญิงรา่นสวาทคนนีมี้อิทธิพลกบัเขาเสียจรงิ ! 

 
“มะ .. ไมใ่ช่” 
หญิงสาวปัดมือชายหนุ่มออก  เขากดไหลเ่ธอ

ติดผนงัอยา่งผูเ้หนือกวา่ ปากบางสั่นระรกิ  ปฏิเสธไมเ่ตม็
เสียง เพราะหลอ่นตัง้ใจใหท้า่เขาจรงิ ๆ แตก็่แคห่ลอกลอ่
ใหเ้ขามาใกลชิ้ดเพื่อที่จะเยย้หวัหนา้เทา่นัน้!!!    ไม่ไดค้ิด
จะลงเอยกบัเขาท่ีเตียง ! 

 
“เหรอ” 
เสียงทุม้ทอดยาว   แคน่หวัเราะในล าคอ 

อย่างดถูกู แลว้ค ารามดว้ยความเกรีย้วกราด   
“มารยา!”  



 

110 I ซา่นรกั ซากรุะเดือนหา้ 

 

อยากไดเ้ขาจนสั่น ออดออ้นใหเ้ขามาสง่ถงึ
หอ้งขนาดนี ้ยงักลา้ปฏิเสธวา่ไม่ไดอ้อ่ย! ผูห้ญิงรา่น รอ้ย
เลห่อ์ย่างหลอ่น เขาจะตอ้งสั่งสอนใหส้  านกึ ! จะไดเ้ลิกยั่ว
สวาทผูช้ายเลน่ ๆ ใหต้อ้งเจ็บปวด เหมือนกบัที่เขาเคยถกู
กระท า ! 

 
เขากระชากหลอ่นดว้ยอารมณโ์กรธ อกน่ิม

ปะทะอกแกรง่  มือหนาชอ้นจบัที่คอระหงท าใหห้ลอ่น
แหงนหนา้ขึน้ รมิฝีปากของเขาบางคลา้ยหญิงสาวแตท่วา่
ดดุนั  มนัประกบบดขยีป้ากสาวนอ้ยท่ีอุน่น่ิมอย่างหนกั
หน่วง จนรา่งในออ้มแขนเสียวซา่นไปทัง้ตวั ราวกบัจะลง
ทณัฑ ์

 
“...อือ...”  
หลอ่นครางเสียงดงัประทว้ง  มือนอ้ย ๆ ผลกั

อกเขาอยา่งไรเ้รีย่วแรง  เลือดในกายสบูฉีดแรงจนหอูือ้
และท าใหห้ลอ่นมนึงง  ดวงใจเตน้แรงจนเธอแทบคลั่ง มนั
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คือปฏิกิรยิาในรา่งกายของสาวผูไ้รเ้ดียงสาท่ีสมัผสักบัรส
จบูครัง้แรกในชีวิต!!! 

อกน่ิมหยดัดนัเขา้หาแผงอกแกรง่โดยไมรู่ต้วั 
มือเรยีวแกรง่โลมเลา้บีบเนน้สะโพกกลมกลงึผ่านผา้บาง
เบา  แรงเสียดสีท าใหห้ลอ่นตวัสั่นแลว้ออ่นระทวยไปทัง้
รา่งกบัการลบูไลข้องมือชายหนุ่ม  หลอ่นแทบขาดใจใน
ทกุครัง้ที่เขาปลกุไฟปรารถนาในรา่งบางใหท้วีความรุนแรง 

“......อะ...อา...”  
ปากบางเผยอรบัรมิฝีปากรอ้น บดจบูดว้ย

ความหิวกระหายอย่างที่ไม่เคยรูส้กึมาก่อน  มือนอ้ยเลื่อน
ขึน้เกาะเก่ียวคอเขาไวอ้ย่างไรเ้รีย่วแรง  

 
เขาละจบู กระซิบแนบกลีบปากเลก็ที่บวมเจ่อ  

เสียงสั่นพรา่ ดว้ยไฟราคะที่อดัแน่นในกาย 
“รูไ้หมสาวนอ้ย..  อยา่ลอ้เลน่กบัคาสโนวา!” 
จอ้งตาหลอ่นดว้ยสายตาคมกรบิอย่างผู้

เหนือกวา่  
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ใบหนา้หลอ่เหลาของชายหนุ่มที่สาว ๆ 
หลงใหลกนั บดันีก้ม้ลงแนบชิดจนสมัผสัไดถ้งึลมหายใจ
อุน่  

“..ห.ึ.. ห.ึ.” 
ผูล้งทณัฑห์วัเราะในล าคออย่างพงึพอใจ

ก่อนที่จะบดขยีเ้รยีวปากหลอ่นอีกครัง้ เขากระชบัออ้ม
กอดใหแ้น่นขึน้จนรา่งบางปวกเปียกไปดว้ยความ
ปรารถนา    

 
จบูของเขาไดท้วีความรอ้นแรงขึน้ทกุขณะ  มือ

ของคนออ่นระทวยสอดเขา้ในเรอืนผมดกด านุ่ม ราวกบั
วอนขอใหเ้ขามอบสขุใหเ้ธอตราบนานเทา่นาน 

 
 “...อา...” 
ปากรา้ยรอ้นระอ ุขบเมม้ปากบาง  ลิน้รา้ย

ซอกไซก้วดัเก่ียวลิน้เลก็อยา่งผูช้  ่าชอง  แลว้ละออก โลม
เลา้ไลเ่ลียเรือ่ยลงมาที่พวงแกว้นวล ซุกไซค้อขาวผ่อง
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อย่างเรง่เรา้  ปลายลิน้สากไลว้นลงมาตรงเนินอกอวบอดั  
ดดู ขบ เนน้เบา ๆ  

 
“... อือ....  อะ....  อา....” 
เสียงรอ้งครางเบาหวิว  รา่งบางดิน้ทรุนทรุาย

ภายใตอ้อ้มกอด  เนือ้เนียนนุ่มเสียดสีกลา้มเนือ้หนา ย่ิง
เหมือนการเติมเชือ้ไฟสวาทเรง่เรา้ใหเ้ขาระเบิดเพลิงราคะ
มากย่ิงขึน้ 

 
มือเรยีวแกรง่ของชายหนุม่เคลา้คลงึสะโพก

บีบเนน้หนั่นเนือ้กลมกลงึอยา่งหนกัหน่วง มืออีกขา้ง
กระชบัเอวคอดแน่น  ไฟราคะในกายหนุ่มโหมแรงอย่าง
ตอ่เน่ือง ดวงตาคมดดุนัวาวโรจน ์เมื่อซุกไซท้รวงอกสลา้ง
จนสาแก่ใจเขาจึงตวดัรา่งบางอุม้พาไปที่เตียง 

 
เขาปลอ่ยรา่งออ่นระทวยลงบนเตียงนุม่  แลว้

ปลดตะขอกางเกงของตนเอง รูดออกจากตวั พรอ้มทัง้
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กระชากเสือ้ออกอย่างรวดเรว็ ราวกบักลวัวา่รา่งนวลผ่อง
นัน้จะหายไป 

 
นิญาดารวบรวมสติอนันอ้ยนิด  พลิกขยบัตวั

คลานหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อปอ้งกนัตวัจากชายหนุ่ม 
โคมไฟอยูแ่คเ่อือ้มแตด่ว้ยฤทธ์ิของเหลา้บวกกบัการ
เลา้โลมเม่ือครูจ่งึท าใหส้มองของหลอ่นยงัคงมนึงง  การ
เคลื่อนไหวชา้กวา่ที่ควรจะเป็น มือนอ้ยเกือบจะควา้โคม
ไฟไวไ้ด ้แตแ่ลว้ 

 
กร๊ีดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด 
 
รา่งบางรอ้งสดุเสียงดว้ยความตกใจ เม่ือถกู

มือแกรง่ดงึขอ้เทา้ กระชากหลอ่นใหก้ลบัมานอนหงายใต้
อกแกรง่อีกครัง้ 

 
“ว้าย ปล่อย!” 
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คนในออ้มกอดตาลกุวาวดว้ยความตกใจ เม่ือ
อยูภ่ายใตร้า่งเปลือยเปลา่ที่เตม็ไปดว้ยกลา้มเนือ้ก าย า
เป็นมดั ๆ ประดบัดว้ยเม็ดเหงื่อพราวพราย รูปลกัษณข์อง
เขาช่างสง่าชวนใหห้ลงใหลทัง้นอกและใน  เอวสอบเตม็ไป
ดว้ยกลา้มเนือ้หนา้ทอ้งแกรง่เรยีบไรไ้ขมนั  แก่นความเป็น
ชายชชูนั ก าย า  

 
“กร๊ีด”  
 
สาวนอ้ยเผลอกรดีรอ้งออกมาอยา่งตกใจกบั

สิ่งที่เห็น  เป็นครัง้แรกที่หลอ่นไดเ้ห็นความเป็นชายอย่าง
แทจ้รงิ  แก่นกายเตง่เตม็ไปดว้ยพลงับรุุษยิ่งใหญ่กวา่ชาย
ใด หวัใจของสาวนอ้ยเตน้รวั  ขนออ่นลกุซูท่ั่วกาย มนัคือ
ความกลวัของสาวบรสิทุธ์ิท่ีไมเ่คยตอ้งมือชายใด 

 
“ปลอ่ย!    คนบา้!   ปลอ่ยฉนัเดี๋ยวนี!้” 
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ในเม่ือเขาไมใ่หเ้กียรติ  หลอ่นก็ไมจ่  าเป็นตอ้ง
เรยีกเขาอาจารยอ์ีกตอ่ไป 

 
“อย่าดดัจรติหน่อยเลย! ท ายงักบัวา่ไม่เคย” 
เขาเหยียดปากหยามหลอ่น  แคมื่อใหญ่ขา้ง

เดียวก็สามารถรวบมือนอ้ยท่ีรวัทบุอกเขาตรงึไวเ้หนือ
ศีรษะ  ตาคูง่ามลกุโชนดว้ยความโมโห 

 
“จะเคยไม่เคย มนัก็เรือ่งของฉนั!  ปลอ่ยฉนั!  

ปลอ่ย.... ปอ...”  
ก าแพงกลา้มเนือ้ทาบทบัรา่งบาง แนบชิดทกุ

สรรพางค ์ ปากเรยีวรอ้นประกบปากบางเพื่อกลบเสียงท่ี
เขาไมอ่ยากไดยิ้น   

 
ปากรอ้นเคลา้ใหห้ลอ่นเผยอปากรบัจบูอนั

ช ่าชองโดยไมย่าก ลิน้รอ้นแทรกลกึเขา้ไปในโพรง
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ปากหวาน  กวาดตอ้นเรยีวลิน้เลก็ไมป่ระสาอยา่งช านาญ  
เรยีกเสียงครางแผ่วหวานจากสาวนอ้ยไดอ้ีกครัง้ 

 
“...อา...” 
มือเรยีวแกรง่อีกขา้งถลกชดุเดรสบางเบาขึน้

ไปที่คอระหง เผยใหเ้ห็นกอ้นเนือ้อวบ เนียน ขาวผ่อง ที่ถกู
หอ่หุม้ดว้ยลกูไมส้ีขาวชัน้ดี    

 
สายตาคมกรบิโลมเลียกอ้นเนือ้อวบอดัภายใต้

ลกูไม ้ แรงหอบหายใจท าใหม้นักระเพื่อมขึน้ลง ท าเอาไฟ
ตณัหาของชายหนุ่มลกุโชน  รมิฝีปากเขาฉกลงมาคลอ
เคลียเนินอกท่ีรอ้นผ่าวจนแทบระเบิด เขาอยากจะเห็นอก
สลา้งอย่างยัง้ใจไมไ่หว  มือซุกซนอีกขา้งสอดเขา้ปลด
ตะขอลกูไมอ้ย่างเช่ียวชาญ 

 
“ยะ... อยา่” 
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รา่งนอ้ยสั่นระรกิ สง่เสียงหา้มเบาหวิว ไปกบั
เพลิงสวาทท่ีกดักินกายหลอ่น 

 
“หือ...” 
ชายหนุ่มอทุาน เมื่อเห็นอกสลา้งขาวผ่อง อวบ

เตง็เผยโฉมยั่วยวนตอ่หนา้เขา   ดอกบวัทัง้สองชชูนัอยา่ง
เชือ้เชิญ ปลกุเรา้ไฟตณัหาใหแ้ผดเผามากย่ิงขึน้ 

 
สายตาคมวาววบั เชยชมเรอืนรา่งสวยงาม

ของสาวนอ้ย  เอวคอดของหญิงสาวรบักบัสะโพกผาย  ผม
ยาวสีด  าสนิทแผ่กระจายดา้นหลงัเกือบถงึสะโพก  รา่งบาง
งดงามไปทัง้เนือ้ทัง้ตวั 

 
แก่นกายของเขาตื่นตวัเต็มที่ทนัทีที่เห็นรา่ง

กลมกลงึไดส้ดัสว่นของหลอ่นที่เหลอืเพียงบิกินีลกูไมต้วัจ๋ิว  
แลว้มือหนาก็ตะปบลงบนดอกบวัตมูชชูนั  บีบเคลน้



 

119 I ซา่นรกั ซากรุะเดือนหา้ 

 

ดอกบวัอวบ อึ๋ม ครดั เกรง็ของเจา้หลอ่นอยา่งหนกัหน่วง  
เรา้กระแสไฟฟ้าใหแ้ลน่แปลบปลาบ ซา่นซา่ไปทั่วรา่งบาง   

บวัตมูดอกนีแ้ข็งเป็นไตราวกบัไมเ่คยตอ้งมือ
ภมรตวัใด   

- หรอืวา่เธอจะยงับรสิทุธ์ิผดุผ่องจรงิ ๆ - 
ความคิดหนึง่แวบเขา้มาในสมองของชาย

หนุ่มที่แทบจะควบคมุตนเองไมไ่ดเ้พราะเพลิงสวาทมนั
ทว่มทน้ใจ 

 
ใบหนา้หลอ่เหลากม้ไปเชยชมดอกบวัตมูอีก

ขา้ง  จมกูโดง่เป็นสนัแนบลกึเขา้ไปในเนือ้ผ่อง สดูสมัผสั
กลิ่นกายสาวที่หอมออ่น ๆ เฉพาะตวั  ราวกบักลิ่นหอม
ของดอกซากรุะ ท าใหเ้ขาหลงใหลจนอยากจะกลืนกิน
หลอ่นทัง้เนือ้ทัง้ตวั  ปากระอโุฉบลงบนเนือ้ออ่นไวเทา่
ความคิด ขบ ดดูยอดบวัตมูสีชมพรูะเรือ่ ลิน้รา้ยตวดั
เลา้โลมอยา่งหิวกระหาย 
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“... อือ..... อา........” 
เสียงครางแผ่วระโหย รา่งบางแอน่หยดัอก

อวบสา่ยไปมา  มือนอ้ยท่ีถกูปลอ่ยเป็นอิสระเกาะจิกแผ่น
หลงัแกรง่อยา่งซา่นกระสนั   

 
ปากรา้ยรอ้นระอ ุละจากยอดบวัตมู  คอ่ย ๆ 

พรมจบูจากเนินออกอิ่ม  โลมเลา้ดว้ยเรยีวลิน้  ขบกดั
ประทบัรอยรกัแสดงความเป็นเจา้ของไวท้ั่วเรอืนรา่งอนั
งดงามนี ้   

 
มือเรยีวแกรง่เลื่อนลงมาลบูไลข้าออ่นกลม

กลงึ แลว้เก่ียวเอาบิกินีตวัจ๋ิวใหห้ลดุออกจากรา่งงามซึง่
เป็นปราการชิน้สดุทา้ย   เผยใหเ้ห็นกหุลาบป่าสีแดงระเรือ่
ปกคลมุดว้ยเสน้ไหมบางเบา ทั่วทัง้สรรพางคบ์รุุษเพศสั่น
ระรกิ ปวดหนบึเทา่ทวีคณู 

 
“...หือ...  อา...” 
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เขาแกรง่หอบหายใจแรง  ในขณะที่รา่งบาง
ยงัคงออ่นระทวยกบัความรญัจวนที่เขาปรนเปรอใหอ้ย่าง
ถงึใจดว้ยความช านาญการของคาสโนวาตวัพอ่ 

 
เขาแยกเรยีวขาหลอ่น  ออก   
“ยะ... อยา่...  หือ”  
นิญาดาสง่เสียงหา้มกระเสา่ เบาหวิว   

ความรูส้กึตอ้งการเขาอย่างรุนแรงมีมากกวา่ความ
กระดากอาย  ราวกบัวา่หลอ่นถกูเขาวางยา ใหเ้สพติด  
หลอ่นตอ้งการเขามากขึน้ มากขึน้  และมากขึน้ 

 
ชายหนุ่มที่ลกุไหมไ้ปดว้ยไฟแหง่ราคะไม่ฟัง

เสียงทดัทานใด ๆ เขาผนกึอุง้ปากรอ้นระออุย่างละเมียด
ลงที่ขาออ่นดา้นในใกลพุ้ม่กหุลาบป่า เพื่อคอ่ย ๆ เรยีก
ความเสียวซา่นใหเ้กิดขึน้  กระแสไฟสวาทแลน่แปลบ
ปลาบทั่วรา่งหญิงสาว  วิ่งเขา้สูห่วัใจจนท าใหม้นัเตน้รวัจน
แทบจะทะลอุอกมาดา้นนอก  มือนอ้ยสอดเขา้ใตผ้มดกด า
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อยากจะดงึทึง้ออกดว้ยความทรมาน แตเ่รีย่วแรงของ
หลอ่นกลบัปลิวหายไปกบัเพลิงท่ีเขาคอ่ย ๆ โหม มือนอ้ย
สั่นระรกิกลายเป็นเคลา้คลงึกดศีรษะใหญ่ดว้ยความ
ระโหย   

 
“อะ... อา....” 
รา่งบางแอน่  หยดัสะโพกครวญคราง เมื่อ

จมกูโดง่คมสนับดลกึ ถกูไถกบัตุม่เกสรกหุลาบงาม   
ปากรอ้นผนกึกินดอกไมท้ัง้กลีบ ลิน้สากซอน

ไซ ้โลมเลียกลีบกหุลาบอย่างช ่าชอง ความเสียวซา่นแผ่ไป
ทัง้กายสาวจนน า้คา้งชุ่มฉ ่าเตม็กลีบ  

มือใหญ่ชอ้นสะโพกกลมกลงึ บีบเนน้ ในขณะ
ที่ปากหนาขบเมม้หนกัหน่วง ลิน้สากระอสุอดแทรกโลม
เลียตุม่เกสร กลืนกินกลีบดอกอย่างหิวกระหาย จนรา่ง
บางบิดเรา่แตกสลายกลายเป็นดวงดาวขาวพรา่งไปกบั
ปากและลิน้ดดุนั หลอ่นก็ย่ิงครางเสียงดงั 

“...อ๊า.....” 
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รา่งบางที่ก  าลงัถกูไฟสวาทเขา้ครอบง าจน
หลอ่นเองจ าเสียงตนไมไ่ด ้  จิตใจเธอวาบหวามไปกบัการ
เคลื่อนไหวของลิน้รา้ยจนไม่ไดยิ้นอะไร  ลมพายลุกูใหญ่
ก าลงัอือ้องึเตม็สองห ู ความเสียวซา่นอนัแปลกประหลาด
พุง่กระจายไปทั่วรา่งก่อนจะมุง่หนา้สูก่ึ่งกลางกายสรา้ง
ความหวานไหวใหห้ลอ่นออ่นเปลีย้ราวกบัรา่งกายไร้
กระดกู 

 
“...ห.ึ.. ห.ึ..” 
ชายหนุ่มค ารามในล าคออยา่งเหิมเกรมิ ยินดี

ที่เรยีกเสียงครางจากคนรัน้ได ้
“แคนี่.้.. ก็รอ้งจนถึงสวรรค.์. ตอ่จากนี.้..คือ  

บทเรยีนจากคาสโนวา!” 
มือหนาประคองแก่นกายก าย ารอ้นจนแทบจะ

ระเบิด จ่อ... ถ.ู.. ไถ ท่ีกหุลาบงามอนัชุ่มฉ ่าไปดว้ย
น า้หวาน 
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รา่งนอ้ยบิดเรา่  มือจิกเกรง็บนเตียงอยา่ง
ทรมาน   

“...อือ....” 
หลอ่นครางประทว้ง 
 
“...ห.ึ.. ห.ึ..”  
ผูส้อนบทรกัล าพองใจที่เห็นรา่งบางบิดสา่ยไป

มา  ยิ่งหลอ่นทรมานแคไ่หน พลงัในกายบรุุษยิ่งแทบจะ
ระเบิดทกุขณะ  แก่นกายเขาปวดหนบึพอกนั แตเ่ขาอยาก
สอนบทเรยีนใหส้าวนอ้ย ที่บงัอาจมาลอ้เลน่กบัคาสโนวา
อย่างเขา! 

 
ใบหนา้หลอ่เหลาโนม้เขา้ใกลก้ระซิบแนบปาก

บาง 
“จ าไวน้ะ  สาวนอ้ย  ผม ช่ือ เตชิน” 
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ชายหนุ่มโนม้กายพรอ้มกบัดนัแก่นกายรอ้น 
ผ่าวเขา้หวา่งขา รา่งบางสั่นระรกิ ปากทางของหญิงสาว
แคบเลก็  คบัแน่น 

“ผม คือ คนที่จะท าใหค้ณุมีความสขุมาก
ที่สดุ” 

ชายหนุ่มโหมกระแทกเขา้ไปสดุล า จนแทง
ผ่านเย่ือพรหมจารเีขา้ไปดิ่งลกึภายใน 

  
สวบบบบบบบบบบบบบบ 
 
“กรีด๊!” 
รา่งบางสะดุง้เฮือก รอ้งสดุเสียงเพราะความ

เจ็บแปลบ ซา่ซา่น  ผวากอดกายก าย าดว้ยความเจ็บ
แปลบที่เกิดจากการทะลวงเขา้ช่องคบัแคบอยา่ง
กะทนัหนั! 
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ชายหนุ่มครางกระเสา่  เม่ือสมัผสัไดถ้งึเยื่อ
ของความบรสิทุธ์ิ และช่องอุน่คบัรดัแก่นกายเขาให ้

เสียวซา่นถงึกบัครวญครางแหบพรา่ 
“...อา...” 
เขาจบูแนบปากบางอยา่งปลอบใจ ที่โหม

กระแทกเตม็แรงเพราะไมคิ่ดวา่เธอจะบรสิทุธ์ิ   
 
เมื่อชายหนุม่ประจกัษค์วามจรงิ เขาจงึคอ่ย ๆ 

ดนัแก่นรอ้นฉ่าแทรกลกึชา้ ๆ เทา่ที่จะควบคมุตวัเองได ้ขบ
รมิฝีปากบางเบา ๆ ก่อนจะขยบัแทรกลกึลงไปอีก  พรอ้ม
สอนหลอ่นใหข้ยบัตามจงัหวะที่เขาโถมหาล า้ลกึเขา้ใส่ 

 
“อะ.... อะ  ...อา” 
 
แมแ้รงโหมสรา้งความเจ็บปวดให ้ แตค่วาม

เจ็บก็อยูใ่นกายสาวไมน่าน  มนักลายเป็นความชาจาก
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การโรมรนัจนหลอ่นกระสนัซา่น แลว้ปลอ่ยตวัตามคลื่น
สวาทที่เขาเป็นคนโหมกระหน ่า 

 
การตระหนกัวา่เขาเป็นชายคนแรกของหลอ่น 

ย่ิงทวีความก าหนดัแรงจนเขาแทบคลั่ง  เคลื่อนไหว
กระแทกเขา้-ออก หนกัหน่วงขึน้เรือ่ย ๆ ความเสียวซา่นที่
ก  าลงักดักินกายนอ้ยจนหวานล า้ท าใหก้ระดกูทกุชิน้แทบ
จะละลายเป็นขีผ้ึง้   เรีย่วแรงที่เหลืออยูล่ะลายไปกบักอง
ไฟลวกรอ้นที่ก  าลงัโหมไหมไ้ปทั่วรา่ง 

 
“... อา.. ชะ.. ชิน..คะ. “ 
รา่งกายทัง้สองเหมือนบรรจดุว้ยไฟฟา้ที่ทวี

ความรอ้นยิ่งขึน้ทกุขณะ  เสียงกระเสา่เรยีกช่ือเขาวาบ
หวาม กระตุน้กายแกรง่กระแทกโหมสดุแรงอีกครัง้ 

 
“อ๊า........    ชินนนน......” 
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รา่งบางครางสดุเสียงจนถึงวิมาน แอน่กาย
เบียดจนแทบจะละลายกบักายแกรง่  ทกุ ๆ อณใูนกายทัง้
สองแตกซา่นเสียวกระสนั ราวกบัภเูขาไฟระเบิดพวยพุง่ไป
ถงึชัน้ฟา้   

 
“...อ๊า....” 
เสียงครางพรา่จากความสขุทว่มทน้จนแทบ

ขาดใจ  
 
ทกุสรรพสิ่งมืดดบั โลกทัง้ใบมีเพียงเขาและ

เธอ  พรอ้มกบัเสียงหวัใจที่ดงักกึกอ้ง เขาพาหลอ่นโจน
ทะยานไปจนสดุปลายฟา้     

 
“...อา....” 
เสียงทุม้ต ่าครางซา่นอยา่งอิ่มเอม ก่อนจะ

ปลดปลอ่ยตวัเขาอนัชุ่มเย็นสูใ่จกลางของหญิงสาว 
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เขาผ่านผูห้ญิงมามาก  ทวา่ไม่เคยมีครัง้ใดท่ี
จะสรา้งความสขุและตราตรงึในความรูส้กึเทา่กบัครัง้นี ้
ชายหนุ่มจบูรมิฝีปากหลอ่นอีกครัง้อยา่งรอ้นแรงในช่วง
สดุทา้ยของลีลารกั   
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บทที่ 7 

 
 
 
 
หญิงสาวคอ่ย ๆ ลืมตาขึน้ในความมืด ขนตา

งอนยาวแพเพ่ิมความเซก็ซี่ใหด้วงตากลมโต  มนักระพือ
ไหวตามจงัหวะการกะพรบิตา 

หลอ่นพยายามปรบัสายตาใหชิ้นกบัความมืด  
ภายใตค้วามสลวัดวงตาคูง่ามเริม่จะมองเห็นกระเป๋า
เดินทางสีเทาใบเลก็บนโต๊ะขา้งเตียง  กระดาษปา้ยช่ือสี
ขาวเขียนดว้ยตวัอกัษรสีน า้เงินเดน่ ท าใหห้ลอ่นมองเห็น
ชดัเจนแมใ้นความสลวั 

“นิญาดา” 
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สมองที่เพิ่งหลดุออกจากความฝันวาบหวาม
ประหลาด ประมวลภาพแรกที่เห็นวา่  

-น่ี คือ หอ้งนอนของเธอ- 
 
ความเย็นจากเครือ่งปรบัอากาศ ท าใหอ้ากาศ

เย็นมากกวา่ปกติ จมกูโดง่ เรยีวปลายแหลมที่โผลพ่น้ผา้
หม่เย็นเฉียบ  แตร่า่งที่ไรอ้าภรณใ์ด ๆ ภายใตผ้า้หม่กลบั
อุน่อยา่งเหลอืเช่ือ   ไออุน่ประหลาด ไลแ้ผ่นหลงัเบา ๆ 
ตามจงัหวะหายใจ 

นิญาดาขยบัตวัพลิกหาความอบอุน่นัน้ วง
แขนแกรง่ของใครบางคนเลื่อนหลดุลงมาท่ีเอวบาง  หลอ่น
ตาโต  หวัใจกระตกุวบู! เพิ่งตระหนกัวา่หลอ่นไมไ่ดน้อนใน
หอ้งเพียงคนเดียว!!! 

 
หญิงสาวผวาลกุขึน้นั่ง พรอ้มกบัดงึผา้หม่ไว้

แนบอกเพ่ือปกปิดรา่งเปลา่เปลือย  เม่ือผา้หม่เลื่อนออก
จงึเผยใหเ้ห็นใบหนา้หลอ่เหลา  จมกูโดง่คมสนัเดน่ชดัใน
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เงามืด  ดวงตาภายใตค้ิว้เขม้หลบัพริม้ ปากบางสชีมพรูะ
เรือ่แยม้นิด ๆ ราวกบัก าลงัอยูใ่นฝันหวาน   แผงหนา้อกท่ี
เตม็ไปดว้ยมดักลา้มเนือ้เป็นลอน ๆ เคลื่อนที่ขึน้ลง
สม ่าเสมอตามจงัหวะหายใจ 

“อาจารยเ์ตชิน!” 
ช่ือของคนนอนหลดุออกมาจากปากบางเบา ๆ 

ราวกบัจะอทุาน หวัใจดวงนอ้ยเตน้รวัจนแทบจะกระโดด
ออกมาขา้งนอก  สมองเริม่ระลกึไดว้า่ 

ปากที่แยม้นิด ๆ นั่น    จบูรา้ยกาจเพียงใด 
จมกูโดง่เป็นสนั นั่น    ซุกไซรุ้กเรา้ใหร้ะทวย

เจียนขาดใจมากแคไ่หน 
มือยาวเรยีวสวยของเขานัน้ คลอเคลยีเลา้โลม

จนหลอ่นแทบคลั่งตาย ! 
เขาเป็นผูช้ายอนัตรายตอ่สาวพรหมจรรย ์กวา่

จะรูต้วัหลอ่นก็สญูเสียสิ่งมีคา่มากท่ีสดุใหเ้ขาแลว้ หวัใจ
ดวงนอ้ยเบาหวิวชาหนบึ เขาเป็นคนรา้ย  หรอืหลอ่นท า
รา้ยตวัเอง 
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เพียงแคอ่ยากไดรู้ปสวีตกบัอาจารยเ์ตชินเพื่อ
ไปเยย้หวัหนา้... เธอถงึกบัตอ้งเสียความบรสิทุธ์ิเพ่ือสงัเวย
การแกแ้คน้เชียวหรอื? เธอช่างเป็นผูห้ญิงที่แสนโงเ่ขลา
นกั!!! 

นิญาดาทัง้เสียใจทัง้สบัสนกบัสิ่งที่เกิดขึน้ 
หลอ่นพลิกกายขยบั เพ่ือใหต้นเองหา่งจากผูช้ายท่ีพราก
ความบรสิทุธ์ิไปจากเธอมากขึน้  

 
“...โอ๊ย....”   
เกิดความเจ็บแปลบท่ีหวา่งขา  มือเลก็แตะ

รอ่งนอ้ยกลางกายของตน  สมัผสัไดถ้งึของเหลวหนืด   
เมื่อยกปลายนิว้ขึน้ด ู หลอ่นก็แทบจะกรดีออกมา  เลือดสี
แดงเขม้ติดท่ีปลายนิว้! ดวงตากลมโตเพง่พินิจรา่งกายตน
อย่างละเอียด เนือ้ขาวผ่องเตม็ไปดว้ยรอยจบูที่เขาฝากไว้
เป็นจ า้ ๆ  

หลอ่นถกูเลีย้งมาอย่างประคบประหงม  พอ่
กบัแมเ่ลีย้งดหูลอ่นอยา่งดี  แมแ้ตร่อยขีดขว่นยงัแทบจะ
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ไม่มี   แลว้เขาเป็นใคร?  มีสิทธ์ิอะไรมาท าใหห้ลอ่นเจ็บทัง้
กายและใจ  ดวงตาคูส่วยลกุวาวจอ้งรา่งแกรง่ที่ยงัคงหลบั
สนิท 

คนที่ท  าใหเ้ธอเจ็บ ก็คือ คนที่นอนหลบัตาพริม้
นั่น! 

คนที่พรากพรหมจรรยไ์ปจากเธอ  ก็คอืคนที่
นอนน่ิงอยา่งสบายบนเตยีงนั่น! 

เขาท าใหห้ลอ่นเจ็บระบมไปทัง้กาย แตเ่ขา
กลบัหลบัสบายบนเตียงของหลอ่น!!!   

 
ความเสียใจบวกกบัความโกรธพุง่จีด๊แลน่สู่

สมอง  ก าป้ันนอ้ยของเจา้ของเตียงพุง่ใสค่นที่ยงัหลบัตา
พริม้ 

“อ๊าย!” 
มือเรยีวแกรง่ควา้ขอ้มือหลอ่นไดท้นัท่ีจะชกลง

บนใบหนา้อนัหลอ่เหลาของเขา    



 

135 I ซา่นรกั ซากรุะเดือนหา้ 

 

รา่งหนาลกุขึน้แลว้กระชากรา่งบางเขา้แนบอก  
พรอ้มกบัซุกจมกูโดง่ฝังแกม้นวล สดูกลิ่นกายสาวออ่น ๆ 
เหมือนดอกซากรุะ ที่ท  าใหเ้ขาเคลิบเคลิม้ไดเ้สมอ 

 
“ปลอ่ย!” 
 รา่งสวยเปลา่เปลือยดิน้ขลกุขลกัในออ้มแขน

แกรง่  ใครจะคิดวา่เขาแกลง้หลบั! 
นิญาดาอยากจะชกเขาใหห้ายแคน้ แตก่ลบั

ถกูเขากระชากเขา้ออ้มแขนแกรง่ที่ชวนใหใ้จระทกึ 
 
“คิดจะชก วา่ที่รองศาสตราจารย ์มนัไมง่า่ย

นกัหรอกนะ” 
 เขาเยย้ขา้งห ู
 
“ไม่วา่จะดอกเตอร ์ รองศาสตราจารย ์หรอื

หมา แมวที่ไหน  ฉนัก็จะชก!  โทษฐานที่ท  าใหฉ้นัเจ็บตวั
และเสียความบรสิทุธ์ิ!” 
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“อ๊ากกกกก...” 
นิญาดากม้ลงกดัขอ้มือวา่ที่รองศาสตราจารย ์ 

เขีย้วคมของคนตวัเลก็ฝังเขา้เนือ้ขาว  ความเจ็บแลน่
แปลบจนชายหนุ่มยอมคลายออ้มกอด 

 
เมื่อหลดุจากวงแขนรา่งนอ้ยโถมตวัเขา้ใสร่า่ง

หนาที่ยงัสะบดัขอ้มือดว้ยความเจ็บปวด 
พลั่ก ! 
อาจารยเ์ตชินหงายหลงัราบไปกบัเตียงพรอ้ม

กบัรา่งบาง 
 
“คณุท าใหฉ้นัเจ็บ!  จนเลือดออก!” 
หลอ่นทาบทบักดรา่งหนาไว ้ พรอ้มกบัชปูลาย

นิว้เป้ือนเลือดใหเ้ขาดผูลงานที่ท  าไวก้บัหลอ่น 
 
นยันต์าคมวบูไหวเพียงแวบเดียวแลว้กลบัน่ิง

เหมือนเคย ก่อนเอย่ขึน้อย่างไมไ่ยดี 
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“แลว้ไง?” 
 
“แลว้ไงเหรอ?.... คณุข่มขืนฉนั ตายซะเถอะ!” 
ทา่ทีของชายหนุ่มท าใหค้นบนอกเกรีย้วกราด

นิญาดาพุง่เขา้กดัที่ซอกคอเขา หลอ่นจะลงโทษเขาใหส้า
สมกบัที่เขาท าใหเ้ธอเจ็บไปทัง้ใจและกาย ! 

 
โอ๊ย! 
 
ฟันซี่เลก็ท าใหเ้ขาเจ็บไมม่าก  ตรงกนัขา้มมนั

กลบักระตุน้อารมณส์วาทในกายหนุม่ใหพ้วยพุง่ขึน้อีกครัง้ 
 
สาวนอ้ยเอย๋ เจา้ช่างไม่รูเ้ลยหรอือย่างไรวา่

กายเนือ้แนบกายเนือ้  มนัคือเชือ้ไฟสวาทชัน้ดี!!! 
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ปากเลก็ของนิญาดาเลื่อนจากคอลงมาท่ีอก
กวา้งเตม็ไปดว้ยมดักลา้มเนือ้แน่นเป็นลอน ๆ เขาทรมาน
หลอ่นที่ไหน  หลอ่นก็จะเอาคืนที่นั่น ! 

 
ปากเลก็โฉบลงบนตุม่สีน า้ตาลออ่น บนเนิน

อกแกรง่  ในขณะที่ฟันซี่เลก็ก าลงัจะกดลกึลงเนือ้แกรง่ให้
แสบสนั  มือใหญ่เรยีวก็ลบูไลแ้ผ่นหลงัขาวเนียน พรอ้มกบั
มืออีกขา้งเคลา้คลงึสะโพกกลมกลงึของรา่งสวยบนอก   

กระแสไฟเริม่รุกรานรา่งบาง  มนัแลน่ปลาบ
แปลบจากมือใหญ่ตรงเขา้สูห่วัใจใหเ้ตน้รวั  รา่งทัง้รา่ง
ก าลงัออ่นระทวย  ฟันซี่เลก็ที่หมายจะกดัใหเ้ขาแสบสนั
กลายเป็นเพียงขบเมม้ใหเ้ขาเสียวซา่นถงึกบัครางกระเสา่ 

“..หือ… อ..” 
 
ชายหนุ่มหายใจหอบถ่ี  เลือดในกายชายเดือด

พลา่นไปทั่วรา่ง แลว้วิ่งซา่นรวมเขา้ที่แก่นกลางกายจน
ปวดหนบึ 
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เมื่อมือเลก็ของหญิงสาวเปลี่ยนจากจิกเป็น
เคลา้คลงึบนหนา้อกแน่นอย่างเรา่รอ้น กรงแขนแกรง่ของ
ชายหนุ่มกอดกระชบัรา่งบางใหแ้น่นย่ิงขึน้   ปากเลก็เลื่อน
ออกจากอกแกรง่ ดวงตาสวยหรีป่รอืประหนึ่งถกูเขาวางยา
ดว้ยอารมณส์วาทที่แลน่พลา่นไปทัง้รา่ง    

หลอ่นหมายจะแกแ้คน้เขา กลบักลายเป็น
ตนเองที่ตกอยูใ่ตอ้  านาจของเขาอีกครา 

อ านาจแหง่ไฟปรารถนาท่ีเขาเป็นผูก้มุอ านาจ
เหนือกวา่อยา่งผูช้  ่าชอง 

อ านาจแหง่ความรญัจวนใจที่ทัง้เขาและเธอ
ดื่มด ่ามนัไม่รูจ้กัอิ่ม 

 
มือแกรง่ของชายหนุ่มสอดเขา้ใตผ้มยาวสลวย

แลว้ประคองศีรษะมนใหเ้ขา้ชิดใบหนา้หลอ่เหลา  ปาก
เรยีวดดุนัผนกึปากบางดดูดื่มความหวานจากกลีบปากมน  
แลว้ตวดัรา่งเลก็พลิกใหอ้ยูใ่ตร้า่งก าย าอีกครัง้ ! 
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หลอ่นตกใจเผยอปากจะอทุานกลายเป็นเปิด
ช่องใหล้ิน้สากเขา้เก่ียวตวดัลิน้นอ้ยควานหาน า้ผึง้ท่ีแสน
หวาน  แลว้แทรกลิน้รอ้นลกึไปถงึโคน เพื่อดื่มด ่าความ
ซาบซา่น 

 
“...อือ..... “ 
 
“...หือ... อะ...” 
 
ทัง้สองรา่งแนบชิดจนไดยิ้นเสียงหอบหายใจ

กระเสา่ของกนัและกนั 
 
“ผม ร ึขม่ขืน คณุ  หึ” 
เขาแคน่เสียงเยย้แนบปาก 
“คณุเอง ที่ยอมใหผ้ม สาวนอ้ย” 
เสียงเหยียดกรดีลกึลงในใจหญิงสาว หลอ่น

จะปฏิเสธไดอ้ย่างไร เมื่อรา่งกายของหล่อนตอบสนองเขา
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ทกุสมัผสั  ทกุครัง้ที่เขาเลา้โลม สติก็เลือนหาย เหลือเพียง
รา่งกายกบัอารมณร์อ้นราคะที่เขาเป็นผูช้กัน า  หลอ่น
เกลียดตวัเองที่เป็นเช่นนี ้และพาลโกรธเขาที่ท  าใหห้ลอ่น
ละอายแก่ใจ 

ปากรา้ยรอ้นระอจุบูพรมไปทั่วรา่งงาม ที่แอน่
หยดัตอบสนองเขาทกุรอยรกั  จนกระทั่งถงึจดุออ่นไหว 
ดวงตาคมหรีล่งจอ้งกหุลาบงามท่ีฉ ่าไปดว้ยหยาดน า้คา้งสี
แดง 

-เขาท าใหเ้ธอเจ็บจรงิดงัวา่- 
ชายหนุ่มจงึประคองชอ้นรา่งออ่นระทวย

เปลือยเปลา่ขึน้จากเตียง  มือเลก็ควา้คลอ้งคอยดึไวไ้ม่ให้
ตก  จมกูรัน้เชิดขึน้ถามแกมออกค าสั่ง 

“จะท าอะไร? ปลอ่ย!” 
 
คนตวัใหญ่ ไมฟั่งเสียงสั่ง กา้วพรวดเดียวถึง

หอ้งน า้ 
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“ปลอ่ย!  ปลอ่ยฉนั ! ปลอ่ย!” รา่งบางดิน้ใน
ออ้มแขน  

 
“ถา้คณุไม่หยดุรอ้งผมจะจบู บีบ ขยีแ้ละ

ตอ่จากนัน้รูใ้ช่ไหมวา่จะเกิดอะไรขึน้!” 
เขาค ารามขูใ่หห้ลอ่นหยดุ  สาวนอ้ยสั่นระรกิ

เพราะแววตาคมวาววบัรูว้า่เขาจะท าจรงิ ๆ และเธอจะไม่
ยอมใหม้นัเกิดขึน้เป็นครัง้ท่ีสอง 

 
เขาคอ่ย ๆ วางหลอ่นยืนใตฝั้กบวั  มือแกรง่

หมนุก๊อกน า้อุน่เปิด 
 
ซา่....  ซา่.... ซา่.... 
ละอองน า้อุน่จากฝักบวัไหลลงจากขา้งบน

ผ่านทัง้สองรา่งจนเปียกปอน 
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รา่งสวยยงัคงยืนน่ิง  หวัใจเตน้ระทกึ ไม่กลา้
ขยบัไปไหน เพราะกลวัรา่งหนาที่ยืนแนบชิดจนลมหายใจ
รดกนั 

 
ชายหนุ่มคกุเขา่ลง คอ่ย ๆ ลบูไลข้านวลจาก

ปลายขาขึน้ไปถึงขาออ่นดา้นใน เพ่ือช าระคราบเลือดที่
เกิดจากเยื่อพรหมจรรยฉี์กขาด 

 
หลอ่นเริม่ตวัสั่นแลว้ออ่นระทวยไปทัง้รา่งกบั

สมัผสัของมือแกรง่ แตแ่สนอบอุน่ เธอตอ้งเอนกายเบียด
ชิดก าแพงเพื่อใชเ้ป็นหลกัยดึรา่งไวไ้ม่ใหร้า่งที่ออ่น
ปวกเปียกไหลไปกองกบัพืน้  ขนออ่นในกายสาวลกุซูจ่น
ตอ้งรอ้งหา้ม 

“หยดุ!  ฉนัอาบน า้เองเป็น!” 
 
“เงียบ!” 
เสียงทุม้ ไมไ่ดต้วาดแตท่รงอ านาจ    



 

144 I ซา่นรกั ซากรุะเดือนหา้ 

 

เขาไมใ่ช่เจา้นายหลอ่น  แตท่ าไมหลอ่นตอ้ง
กลวั น่ีคือค าตอบที่หลอ่นเองก็ตอบไม่ได ้และยอมตามใจ
เขาเสมอ 

 
มือแกรง่แทรกลกึเขา้หวา่งขาเนียน จนถงึกลีบ

กหุลาบ  น า้อุน่ไหลอาบจากศีรษะผา่นหนา้อกชชูนั ไหล
ลงมาสูห่วา่งขา 

ความอุน่ซา่นเขา้ไปพรอ้มกบัปลายนิว้แกรง่
หากแตส่มัผสันัน้ออ่นโยนเหนือคณนา  ปลายนิว้อุน่ซา่น
คอ่ย ๆ คลี่กลีบกหุลาบงาม ใหน้ า้อุน่ไดช้  าระคาบมลทินที่
เขากระท าไว ้

ขาของสาวนอ้ยเริม่ออ่นระทวยลงอีกครัง้  
จวนเจียนจะยืนไมไ่หวจนตอ้งจบัไหลก่ าย าไว ้ใบหนา้สวย
แหงนหงายจนหลงัแอน่ เม่ือนิว้แกรง่ถไูถเกสรกหุลาบ 

 
“ยะ.... อยา่...  อา” 
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ความมวัเมา ซา่นกระสนัก าลงัครอบง าหลอ่น
อีกครัง้ หลอ่นหวัหมนุกบัการเคลื่อนไหวของมือแกรง่และ
นิว้รา้ย  กหุลาบงามเป่งดว้ยความถวิลหา  กลีบกหุลาบ
กลืนกินนิว้แกรง่อยา่งรา้ยกาจ   

 
“อือ้  ยะ  อยา่ คะ อาจารย ์ อือ้อออออ” 
 
“คณุบอก.. อยา่ แตร่า่งสวย ๆ ของคณุมนั

บอก ตอ้งการผม!” 
ชายหนุ่มละมือออก รา่งบางสดูหายใจเอา

อากาศลกึ หลอ่นเกือบขาดใจตาย แตแ่ลว้ความเสียวซา่น
ก็เขา้โจมตีหลอ่นอีกครัง้ เม่ือชายหนุม่ผนกึปากระอแุนบ
หนา้ทอ้งแบนเรยีบ  แลว้คอ่ย ๆ พรมจบูขึน้ไปจนถึงบวัตมู
ชชูนัภายใตส้ายน า้ช่างเยา้ยวนใจย่ิงนกั   ปากรอ้นประกบ
ปลายดอกบวัสีชมพรูะเรือ่  ดดู ดื่ม อย่างอดใจไม่ไหว 

 
“อืม....จ๊วบ..” 
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“อา่ซ”์  
หลอ่นครางกระเสา่ สมัผสัจากเรยีวปากแกรง่

เปรยีบประดจุกระแสไฟฟา้มนัแลน่แปลบปลาบไปทั่วทัง้
รา่งหลอ่น ในหวัของสาวนอ้ยเควง้ควา้งลอ่งลอยไปกบั
สายน า้อุน่ที่ไหลรนิลงไมข่าดสาย 

 
มือแกรง่ลบูไลแ้ผ่นหลงันวลเรา่รอ้น และเคลา้

คลงึสะโพกมนหนกัหน่วงดว้ยอารมณค์กุรุน่  รา่งบางแนบ
ชิดกายหนุ่มที่รอ้นดว้ยไฟสวาท  เลือดในกายสาวเดือด
พลา่นเพราะไอรอ้นจากกายเขา 

 
ในที่สดุความหิวกระหายก็เพิ่มมากขึน้จนสดุ

ทนไหว เขายกรา่งหลอ่นขึน้ชิดก าแพงหินออ่น ยกสะโพก
งามเปิดทางใหแ้ก่เขาแลว้สอดแก่นกายลกึเขา้ในช่องแคบ
ของหญิงสาว หลอ่นสะดุง้เฮือก ผวากอด มือเลก็จิกปลาย
เลบ็บนกลา้มเนือ้แกรง่อยา่งเสียวซา่น 
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“ยะ....อยา่... อา่ซ”์ 
หลอ่นรอ้งหา้มเสียงกลนืหายไปกบัเสยีงคราง

ความเสียวซา่นปลาบแปลบมนัดงึทึง้จิตวิญญาณรูผิ้ด
ชอบชั่วดีใหอ้อกไปจากรา่ง แมป้ากจะรอ้งหา้มแตข่าเรยีว
ของเธอทัง้สองขา้งกลบัรดัเอวสอบเขาไว ้รา่งบางเบียดเขา้
หากายแกรง่แนบชิดจนสมัผสัไดถ้งึหวัใจของเขาที่เตน้ตมู
ตามภายใตก้ลา้มเนือ้แน่น   

 
ไม่ใช่หลอ่นคนเดียวที่แทบขาดใจ  เขาก็เจียน

ใจจะขาดเชน่กนั !  แก่นกายของเขารอ้นราวกบัเหลก็ชบุ
ไฟ พองใหญ่ดว้ยพลงัความเป็นชายจวนจะถงึจดุระเบิด 
มนัอดัแน่นปักตรงึอยูใ่นช่องแคบอุน่ของเธอ 

 
ชายหนุ่มประคองใบหนา้งาม จบูเบานุ่มบน

กลีบปากบางราวกบัจะปลอบประโลมก่อนท าการประหาร
เธออีกครัง้ ! 
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มือแกรง่เลื่อนลงมาจบัสะโพกเต็มมือ รา่งบาง
รดัขากบัเอวเขาแน่นขึน้ และกอดคอเขาไว ้ รบัรูถ้งึการ
ขยบัของกลา้มเนือ้รอ้นแข็งเครง่ก าย าที่เสียดสีเขา้-ออก  
ในกายสาว 

 
“อือ.....” 
หลอ่นครางประทว้ง เมื่อความเจ็บแปลบผสม

กบัความเสียวซา่น 
 
“อดทนอีกนิด... แลว้ผมจะพาคณุลอ่งลอยให้

ถงึสวรรค”์ 
ชายหนุ่มกระซิบแนบปาก  ปลอบประโลมสาว

นอ้ย  ในขณะที่ช่องแคบของหลอ่นหลั่งน า้คา้งจนชุ่มฉ ่า 
แก่นกายแกรง่เลื่อนออกอีกครัง้ ก่อนทะยานพุง่เขา้สูช่่อง
แคบเตม็แรง 

 
“....อา...” 
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รา่งบางครางแผ่วเพราะปากบางถกูประกบ
ดว้ยปากหนา  บดขยีห้นกัหน่วงในขณะท่ีตะโพกแกรง่
กระแทกโรมรนัอยา่งยัง้ใจไมไ่หว 

 
“.....อ๊า...”  
เขารูส้กึถงึน า้หวานอุน่ ๆ พรั่งพรู  รูว้า่เธอและ

เขาก าลงัจะถงึสวรรค ์ กายแกรง่ยิ่งเพ่ิมจงัหวะ  ทวีความ
รุนแรงและเรว็ย่ิงขึน้ 

 
“อะ...  ชะ .. ชินนนนนนนนนน” 
หลอ่นสง่เสียงครางเรยีกช่ือเขา  และรา่งบาง

กระตกุไหว ช่องแคบบีบรดั ตอด แก่นก าย า ตบุ!   ตบุ! 
 
“.....อ๊า.......” 
เสียงทุม้ต ่าครางพรา่ดว้ยความซา่นกระสนัดงั

กอ้งไปทัง้หวัใจที่ก  าลงัเตน้รวั จนจะทะลอุอกมานอกอก 
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ไฟสวาทเสียวซา่นลกุลามจากแก่นกายแลน่ไป
ทัง้รา่งแกรง่ใหส้ะทา้น  เขาสญูเสียการควบคมุตนเองเรง่
โถมเขา้หาความรญัจวนแลว้ปลดปลอ่ยตนเองในกายเธอ   
แรงกระแทกบดลกึเขา้ไปในกายสาว  กลายเป็นระเบิดไฟ
สวาทพวยพุง่จนถงึสวรรคช์ัน้ฟา้  สองรา่งลอยเควง้ควา้ง
ลอยไปตามฟองคลื่นกระสนั  ลืมสิน้ทัง้วนัและคืน ทกุ
อย่างขาดสะบัน้ จนมองเห็นเพียงดวงดาวระยิบระยบั
พรา่งพราย 

 
เขากอดเธอไวเ้มื่อเธอรบัเอาทัง้หมดของเขา

แลว้  หวัใจเตน้แรง  เสียงหอบหายใจดงักอ้งคละเคลา้
เสียงพรา่กระเสา่ของกนัและกนั 

เมื่อกาลเวลาลว่งเลย ทกุสิ่งคอ่ย ๆ กลบัสู่
สภาวะปกติ  ลมหายใจผ่อนชา้  แลว้รา่งบางก็ผลอ็ยหลบั
ไปในออ้มแขนดว้ยความเหน่ือยลา้ เขาจงึชอ้นประคอง
รา่งบางกลบัไปยงัเตียงนอน  ปากบางเรยีวกม้ลงจบูที่
หนา้ผากนวลเบา ๆ ราวกบัจะกลอ่มรา่งเลก็ใหฝั้นดี 


