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ค าน านกัเขยีน 

“สามีพรีเมียม”  

นิยายเร่ืองนีผู้้ เขียนได้รับแรงบันดาลใจจากสินค้าพรีเมียมท่ี

ได้รับแจกตามงานต่างๆ หรือจากสินค้าท่ีเคยใช้บริการ คงจะดีไม่น้อย

หากพนกังานแจกสินค้าจะหล่อเว่อร์จนไปสะกิดต่อมวยัสาวเหลือน้อย  

ให้ผู้ เขียนจัก๊จีห้วัใจจนแอบคิดไปเองว่า  

หากสินค้าพรีเมียมนัน้ไม่พอแจกล่ะ จะท าไงดี  

เม่ือหนุ่มสุดหล่อต้องเอาตัวเข้าแลกกับสาวห่ืน! อย่างเรา มัน

จะเป็นยงัไงนะ จะพิลึกพิลัน่ อกสัน่ขวญัแขวน หรือระทดระทวยจนไป

ต่อไปไม่ไหว อะไรๆ ท่ีจะเกิด  

คณุก็คงจินตนาการไปพร้อมกบัผู้ เขียนแล้วใช่มัย้ล่ะ อิอิ..  

มาร่วมลุ้นระทกึไปกบัสินค้าพรีเมียมท่ี “เซาะทราย” จดัเตรียม

ให้กบัลกูค้า และพสิจูน์กนัค่ะว่า “ชาร์ค” จะบริการได้ดีแค่ไหน  
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“สามีพรีเมียม” เป็นนิยายท่ีเคยตีพิมพ์กับ สนพ.มายเลิฟ 

เพ่ือจ าหน่ายในร้านสะดวกซือ้แล้วนะคะ ถ้าเพ่ือนๆ ท่านไหนเคยอ่าน

แล้ว เนือ้หาด้านในเหมือนกนัทกุประการค่ะ อย่ากดซือ้ซ า้นะ 

เพราะเรามคีวามรกั เราจงึมจีนิตนาการ 
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...บทเรยีกน  า... 

 “เธอส่งเขาไปเป็นสินค้าพรีเมียมให้กับลูกค้า เพ่ือแลกกับ

ยอดขายก้อนโตท่ีมีแต่จะเพิ่มขึน้ตามปากต่อปากของผู้ ใช้บริการ และ

เขาก็เต็มใจท า เพราะความหฤหรรษ์นบัครัง้ไม่ถ้วนท่ีได้รับนัน้มาพร้อม

กบัภารกิจท่ีจะส าเร็จลงได้อย่างงดงาม” 

เพราะเป็นลูกจ้างมนัรวยช้า “เซาะทราย” ดีไซเนอร์ชุดชัน้ใน

สตรี จึงเลือกท่ีจะเปิดแบรนด์ของตวัเอง “Sai” ชุดชัน้ในเดลิเวอร่ีของ

เธอจึงเกิดขึน้ และท าให้เธอได้พบกับเขา “ชาร์ค อิโญน่า” สายลับ

หนุ่มสดุหล่อ  

ชาร์คต้องท าทกุวิถีทางท่ีจะเข้าถึงตวัเป้าหมายให้มากท่ีสดุ แม้

ต้องแฝงตวัเป็นพนกังานจดัส่งท่ี “หนุ่ม หล่อ ล  า อึดเป็นเลิศ” ก็

ต้องยอม โดยเฉพาะหน้าท่ีสร้างความหฤหรรษ์และประทบัใจ  

“สินค้าพรีเมียม” สุดพิเศษ เขาก็ท าได้ดีเย่ียมเสียจนลูกค้า

ต้องสัง่ซือ้ซ า้ 
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“คณุผู้หญิงครับ... พร้อมท่ีจะรับสินค้าพรีเมียมของผมแล้วหรือ

ยงั”  

เสียงตอบราวคนละเมอเม่ือเรือนร่างสูงใหญ่นัน้ก าลังก้าวเข้า

มาหาเธอช้าๆ แต่ว่ามัน่คงและไม่มีทีท่าว่าจะอ่อนลงให้เธอเห็นเลยสกั

นิด ปลายลิน้เลียไล้บริเวณริมฝีปาก เธออยากสมัผสัความหยาดเยิม้ท่ี

มองเห็น อยากลิม้ลองว่าความแข็งแกร่งนีจ้ะอร่อยและพรีเมียมจริง

หรือเปล่า ทัง้ท่ีเธอไม่เคยจะท าให้ใคร แต่กบัเขาคนนีเ้ธอ... ต้องการ 

“หหึหึ.ึ.. แค่จบูยงัสะท้านขนาดนี ้และถ้ามากกว่านี.้..”  

“ส าหรับผมน่ะ... ๒ วินาทีสร้างความประทบัใจ และนาทีเดียว

ก็เสียวสดุๆ ได้” 

ฝ่ามือหยาบใหญ่อุ่นจดัตรงเข้าโอบอุ้มความมโหฬารท่ีคล้ายจะ

เย้ยหยนัเขาให้เร่งเข้าหาอย่ามวัแต่ตะลึงมอง ชาร์คจรดริมฝีปากอุ่นจดั

ลงบนความหยุ่นมือ ปลายลิน้เลียไล้ไปมาบนเนินอวบอิ่มส่งผลให้คน

ใต้ร่างสะท้านเฮือกแอ่นกายขึน้หาเขาอย่างลืมอาย  
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ความงดงามตรงหน้านีก้ระตุ้นทุกจุดบนตัวเขาให้ต่ืนโพลงรอ

คอยท่ีจะได้มีส่วนร่วม ชาร์คยิม้ในสีหน้าครุ่นคิด เขาคงปล่อยให้ Sai 

ครอบครองความงดงามนีแ้ต่เพียงผู้ เดียวไม่ได้เสียแล้ว  

ไวตามความคิดนิว้มือตรงเข้าสะกิดตะขอด้านหน้าในทันที 

ขณะจงัหวะหวัใจเต้นรัวเร็วเพราะรอคอยท่ีจะเห็นดอกไม้งามตรงหน้า

บานออกอ้ารับกบัความเร่าร้อนท่ีเขาจะโหมเข้าใส่แบบไม่ยัง้ 

 ริมฝีปากจุมพิตทว่าปลายนิว้โป้งกบัเคล้นคลึงเกสรดอกไม้งาม

และนิว้กลางอนัเป็นอิสระก าลงัท าหน้าท่ีส ารวจบ่อน า้อมฤตท่ีไม่ว่าใคร

ได้ด่ืมกินก็ต้องพบกบัความสขุปานก าลงัโบยบินขึน้สู่สวรรค์  

 ชาร์คค่อยๆ ดันปลายนิว้เข้าไปในโพรงฉ ่าชืน้ทีละนิดๆ พร้อม

กบัเจ้าของร่างบางท่ีตอบสนองรสจูบเขาอย่างไม่ประสาสะดุ้ งและส่ง

เสียงร้องอู้ อีอ้ยู่ในล าคอว่าเธอเจ็บปวดแค่ไหน ทว่าเม่ือเขาขยับเธอ

กลบัแสดงความร่านร้อนด้วยการส่งปลายลิน้น้อยๆ เข้ามาพวัพนัลิน้

ร้อนของเขาเป็นพลัวนั  
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 ผูเ้ขียนขอฝำก ‘ในสวนรัก ส ำนักพิมพ์’ ไวใ้นออ้มใจของ

เพื่อนๆ ดว้ยนะคะ 

 ทกัทำยพดูคุยกบัผูเ้ขียนไดท่ี้… 

 เฟสบุ๊ก : ชนิตรนั์นท ์จ ำปำลำว พลูสวสัด์ิรตันพงษ์ 

 แฟนเพจ : ชนิตรนั์นท ์ธยำดำ จ ำปำลำว นักเขียน 

 Id line : tongta2007 

 Tel. 098-594-6942 

  

เพราะเรามคีวามรกั เราจงึมจีนิตนาการ 
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ตอนที  ๑ 

ลากอ่น “ฌอง เซลเิซ”่ 

“ฌอง เซลิเซ่” ถนนท่ีเต็มไปด้วยความหรูหราของสินค้าและ
โลกแฟชั่น ถนนท่ีมีภัตตาคาร ร้านอาหารขนาดต่างๆ หรือแม้แต่
ร้านอาหารจานด่วนให้เลือกบริโภคได้ตามรสนิยม ถนนแห่งความ
บันเทิงทัง้โรงละคร โรงภาพยนตร์หรือแม้แต่นางโชว์ และเป็นถนนท่ี
หลากหลายไปด้วยผู้คนหลากเชือ้ชาติ  

ร้านกาแฟข้างทางดูเหมือนจะมีมากกว่าร้านรวงอ่ืนๆ เพ่ือให้
นกัท่องเท่ียวได้นัง่พกัและทอดอารมณ์มองถนนท่ีมีชีวิตนีด้้วยความสขุ 
แต่ร้านท่ีลูกค้าสาวๆ จะให้ความสนใจเป็นพิเศษนัน้คงไม่พ้น เสือ้ผ้า 
กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองส าอาง หรือน า้หอมแบรนด์ดังต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็น Chanel, Guy Laroche, Dior, Caron, Givenchy, Rochas, 
Guerlain, Paco Rabanne หรือแม้แต่ Louis Vuitton เจ้าพ่อแบรนด์
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กระเป๋าชัน้น าของโลกท่ีสร้างจุดเด่นให้ร้านของตัวเองโดยไม่เลือก
สถานการณ์แม้ในขณะก าลงัปรับปรุงร้านอย่างท่ีเห็นอยู่ตรงหน้า  

ก าแพงแห่งแฟชัน่ท่ีสูงตระหง่านจนนกัท่องเท่ียวต้องป้องปาก
ร้องอุทานเบาๆ เพราะกระเป๋า Louis ใบยกัษ์ไม่ต่างจากก าแพงตึก
ขนาดมหึมาหลากสีหลายรุ่น ท่ีทางผู้ด าเนินการตกแต่งร้านน ามากัน้
บดบงัสายตาผู้คนท่ีจะมองเห็นขัน้ตอนการด าเนินงานด้านใน  

สิ่งท่ีเห็นยิ่งตอกย า้ว่า “ฌอง เซลิเซ่” ไม่ว่าจะอยู่สถานการณ์ใด
ก็ยงัคงเต็มไปด้วยสีสนัของแฟชัน่ไม่เส่ือมคลาย และด้วยช่ือเสียงก็ท า
ให้ผู้ คนต่างใฝ่ฝันท่ีจะมาเท่ียวชม ช้อป ชิม แชะ แชท แชร์ เร่ืองราว
ความเป็นไปบนถนนแห่งนีก้นัสกัครัง้หากมีโอกาสได้มาเยือนกรุงปารีส 
ประเทศฝร่ังเศส เพ่ือท่ีจะมาสมัผสักบับรรยากาศท่ีท่ีความหลากหลาย
อยู่ร่วมกนัอย่างลงตวั และนัน่ก็นบัรวมถึงเธอ “เซาะทราย” 
 ร่างงามระหงในสัดส่วน ๓๖-๒๔-๓๖ ด้วยสายเลือดสองเชือ้
ชาติ ท่ีไหลวนอยู่ในตัวเธอท าให้เซาะทรายพกพาความสูง ๑๗๒ 
เซนติเมตร ไปไหนต่อไหนให้คนได้มองและทึ่งกับความสวย สง่า เก๋ 
และดดีูมีสไตล์ได้อย่างลงตวั  
 ชุดถักโครเชต์ผ้าฝ้ายสีครีมคอปาดแขนยาวและทิง้ระบายละ
กบัสะโพกท่ีโยกย้ายไปมายามเจ้าของร่างเคล่ือนไหว เข็มขดัหนงัเส้น
โตสไตล์คอร์เซ็ตต์ ถุงน่องสักหลาดเพิ่มความอบอุ่นพร้อมความเก๋ได้
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ในช่วงอากาศหนาวๆ และรองเท้าสานส้นสูงติดดอกไม้สีเดียวกันกับ
โครเชต์ แน่นอนท่ีสุดว่ากระเป๋าสะพายใบเก๋ก็ต้องเป็นคอลเล็กชั่น
เดียวกนักบัรองเท้าได้อย่างลงตวั  
 เคร่ืองแต่งกายท่ีบ่งบอกรสนิยมดูโดดเด่นขึน้มาอีกเท่าตัว
เพราะเธอเป็นคนสวมใส่ ไม่จ าเป็นต้องเลือกเคร่ืองแต่งกายแบรนด์
เดียวกนัหวัจรดเท้า เพราะแค่น ามาแมทซ์กนัอย่างลงตวัมนัก็ดดีูอย่าง
ท่ีสดุแล้ว เธอถือคติว่า ปารีสเป็นเมืองแห่งแฟชัน่ก็จริง แต่หากต้องแต่ง
กายตามแฟชั่นทุกกระเบียดนิว้มันก็คงจะดูรกมากกว่าท่ีจะดูสวย 
ดงันัน้แล้วโครเชต์รุ่นแม่จงึเก๋ได้ใจกบัถงุน่องน าสมยั 

เส้นผมสีน า้ตาลอ่อนหยกัศกเป็นลอนใหญ่ตามธรรมชาติรับกบั
ใบหน้าท่ีผสมผสานความเป็นยุโรปกับเอเชียได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ 
ดวงตาสวยหวานท่ีล้อมกรอบไปด้วยแพขนตางอนงามแม้จะดหูวานแต่
ประกายภายในกลบัฉายชดัถึงความไม่ยอมแพ้ จมกูโด่งได้รูปทรงราว
สวรรค์สรรค์สร้าง และริมฝีปากอวบอิ่มท่ีเหมือนจะแย้มยิม้น้อยๆ อยู่
เสมอนัน้ แค่ได้รับการแต่งแต้มสีสนัเล็กน้อย เซาะทรายก็เหมาะท่ีจะ
เป็นนางแบบแถวหน้าของห้องเสือ้ใดสกัแห่งบนถนนแห่งนี ้ 

ทว่า... กลบัไม่ใช่ เพราะอาชีพท่ีเธอเลือกท้าทายกว่านัน้ และ
จดุเปล่ียนในชีวิตก าลงัจะเร่ิมต้น เพียงแค่เธอจะได้ค าตอบในวนันี ้
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นักท่องเท่ียวมากมายท่ีกระจายกันอยู่ตามจุดต่างๆ บนถนน
แห่งนี ้ต่างมาเย่ียมเยือนด้วยจดุประสงค์ท่ีแตกต่างกนั บ้างต้องการมา
ดคูวามศิวิไลซ์ทางด้านความงาม บ้างต้องการมาซมึซบัและจบัจ่ายซือ้
หาสินค้าแฟชั่น และก็มีท่ีต้องการเพียงมาเท่ียวชมบรรยากาศและ
เลือกรับประทานอาหารจากร้านค้าหลากสไตล์  

แต่ส าหรับเธอแค่แฮมเบอร์เกอร์สญัชาติเบลเย่ียมสกัชิน้ก็อิ่มได้
ไปคร่ึงวันแล้ว และใครจะเช่ือว่าท่ี ฌอง เซลิเซ่ จะมีแฮมเบอร์เกอร์ท่ี
อร่อยชนิดท่ีว่าร้านไหนก็ไม่อร่อยเท่า และท าให้เธอมาฝากท้องได้ทกุๆ 
วนั แต่หลงัจากวนันีล้่ะเธอยงัจะมีโอกาสได้มาอิ่มกบัมือ้เช้าท่ีน่ีอีกไหม 
 ดวงตาสวยหวานฉายแววเจิดจ้าท้าทายไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา
ช้อนขึน้มองป้ายด้านหน้าตกึท่ีตกแต่งสไตล์โปรวองซ์หรือเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า สไตล์คนัทรีฝร่ังเศส แต่ด้านในนัน้ตกแต่งด้วยธีมสีชมพหูวาน
แหววให้เข้ากับแบรนด์ Princesse ชุดชัน้ในส าหรับสาววยัใสท่ีเลือก
เร่ิมต้นแห่งวยัสาวด้วยผลิตภณัฑ์ของท่ีน่ี แต่ส าหรับเธอมนัไม่ใช่  
 ริมฝีปากอวบอิ่มสีลูกพีชฉ ่าน า้เม้มเข้าหากันพร้อมกับสูดลม
หายใจเข้าลกึๆ ก่อนจะตดัสินใจเดินเข้าไปเผชิญหน้ากบัความเป็นจริง
ท่ีเธอตัดสินใจมาแล้ว และไม่ใช่เป็นการตดัสินใจฉับพลันแต่เป็นการ
ไตร่ตรองมากว่าสปัดาห์ สิ่งท่ีตดัสินใจไปแล้วคนอย่างเซาะทรายจะไม่
เปล่ียนแปลง 
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 “อะไร! จู่ๆ จะมาบอกว่าลาออก เธอเห็นพ่ีเป็นยังไงฮะทราย! 
เป็นหัวหลักหวัตอให้เธอโดดข้ามเพ่ือไปหาจุดท่ีสูงกว่าอย่างนัน้เหรอ 
แล้วมาบอกแบบนีพ่ี้จะไปหาดีไซเนอร์ได้จากไหนทนั ไม่ใช่ว่าดีไซเนอร์
ชดุชัน้ในจะหากนัได้ง่ายๆ นะ พ่ีเข้าใจว่าน่ีมนัเมืองแฟชัน่ มีนกัเรียนจบ
ใหม่มากมาย แต่ใครจะท างานให้พ่ีได้ถกูใจเท่าเธอ ทราย... คิดดูใหม่
อีกครัง้นะ เธออยากได้เงินเพิ่มสกัเท่าไร เธอก็บอกพ่ีมาสิ ไม่ใช่เอะอะๆ 
ก็จะลาออก อย่าคิดว่าพ่ีไม่รู้นะว่าแบรนด์ไหนๆ มาจีบเธอบ้าง”  

เสียงแปดหลอดเต็มไปด้วยอารมณ์กราดเกรีย้วของเกรซดงัขึน้ 
ทัง้เรียกร้องความเห็นใจ ทัง้ค่อนแคะ และทัง้เอาเปรียบ ทกุสิ่งทกุอย่าง
เหมือนภาพยนตร์ท่ีฉายซ า้ๆ ไปมา เพราะมันหลายครัง้แล้วท่ีการ
เร่ิมต้นและจบอยู่ในสถานการณ์เดียวกนั 
 เซาะทรายมองเจ้านายของเธอ ไม่สิ... ต้องเรียกว่ารุ่นพ่ีใน
มหาวิทยาลัยท่ีเธอเคยศึกษาด้านแฟชั่นมากกว่า สาวฝร่ังเศสร้อย
เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่สาวลกูผสมอย่างเธอ ใบหน้าสวยเฉ่ียวท่ีแก่กว่าเธอไม่
มากไม่ได้อยู่ในอารมณ์ท่ีควรจะเจรจาด้วยสักนิด เพราะก่ีครัง้แล้วท่ี
เธอต้องพูดแบบนี ้ก่ีครัง้แล้วท่ีขอปรับเงินเดือนทัง้ท่ีมันไม่ควรท่ีเธอ
จะต้องมาพูดมาเสนอเลยสักนิด ในฐานะท่ีเธอเป็นดีไซเนอร์ท่ีสรรค์
สร้างชดุชัน้ในหลากคอลเล็กชัน่ออกมาสร้างรายได้ให้กบัร้านเป็นกอบ
เป็นก า แต่เธอกลบัได้เงินเดือนท่ีไม่เป็นธรรม  
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 จริงอยู่ท่ีเงินเดือน ๒๐๐๐ ยโูรในปารีส สามารถกินอยู่ใช้สอยได้
อย่างสบายส าหรับคนท่ีมีบ้าน มีรถยนต์ขบัเพราะพ่อแม่ทิง้มรดกไว้ให้
เธอพอประมาณ แต่ถ้าเทียบกับคนทัว่ไปท่ีเขาต้องเช่าบ้านอยู่ ต้องซือ้
หาทุกอย่าง เงินเพียงเท่านีค้งพออยู่พอกินอย่างไม่ขดัสนเท่านัน้ และ
หากเธอจะได้รับความเป็นธรรม ไม่ใช่เอะอะก็พดูว่า 
 “ทราย... ทรายตอ้งเขา้ใจพีน่ะ พีล่งทนุไปกบัร้านก็ตัง้มาก ไหน
จะเงินเดือนคนตดัเย็บ เงินค่าวตัถดิุบ ทรายเอาไปเท่านี้ก่อนนะ ถ้าใน
อนาคตแบรนด์เราดงักว่านี ้พีค่่อยใหท้รายเพ่ิมนะ” 
 “แบรนด์เรา... ” คิดแล้วเซาะทรายอยากหัวเราะเยาะใน
โชคชะตา ใช่... แบรนด์ของเรา  
 ในคราแรกท่ีเธอตดัสินใจลาออกจากการเป็นดีไซเนอร์แบรนด์
ดังอันดับต้นๆ ของปารีส ยอมทิง้งานท่ีได้ เงินเดือนถึง ๓๐๐๐ ยูโร 
เพียงเพราะค าค านีเ้ท่านัน้ เพราะค าว่า “แบรนด์ของเรา” แต่ทุกอย่าง
เป็นเพียงการคาดคะเนของเธอและการหลอกลวงจากอีกฝ่าย 
เงินเดือนท่ีน้อยลงไม่ได้เป็นตัวเร่งการตดัสินใจเท่าความหลอกลวงท่ี
เพ่ือนไม่ควรกระท าต่อกนัทัง้ท่ี “Princesse” นัน้ก็เป็นความคิดของเธอ
ด้วยซ า้  
 ๑ ปีเต็มท่ีเธอใช้ความเช่ือใจเป็นเคร่ืองพิสจูน์ และมนัก็เห็นผล
ชดัเจนว่า “แบรนด์ของเรา” ไม่มีอยู่จริง ท่ีมีก็เพียง “แบรนด์ของคนถือ
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เงินเท่านัน้” เพราะข้อตกลงก็คือ เกรซเป็นคนออกเงินลงทุนทุกอย่าง 
ส่วนเธอเป็นคนลงแรงลงมนัสมองพร้อมสร้างทีมงานท่ีแข็งแกร่งให้กับ 
Princesse แต่ในวนันี ้Princesse อยู่ได้ด้วยตวัเอง ค าสญัญาท่ีให้ก็
เป็นเพียงลมปากท่ีไม่มีแม้แสงสว่างสกันิดว่าจะเป็นจริง 
 “พ่ีเกรซคะ ทรายไม่ได้จะออกเพราะอยากจะไต่เต้าขึน้ไปหาจดุ
ท่ีสูงสดุ เพราะพ่ีก็รู้ว่าก่อนท่ีทรายจะมาอยู่กับพ่ีนัน้ ทรายก็อยู่ ในจุดท่ี
สงูสดุนัน้มาแล้ว และหากทรายจะไม่ออกมา พ่ีก็คงจะเข้าใจได้ไม่ยาก
ว่าทรายคงไปได้สงูขึน้อีก”  
 เธอหมายถึง ก้าวไปสู่การเป็นดีไซเนอร์ระดบัโลกเพราะปัจจบุนั
แบรนด์ท่ีเธอเคยท างานด้วยนัน้จดัว่าเป็นผู้น าทางด้านแฟชัน่ของโลก
และทกุมมุโลกก็มีสินค้าจากท่ีน่ีส่งไปจ าหน่าย 
 “และทรายก็ไม่ขอรับทราบค่ะว่าพ่ีจะไปหาดีไซเนอร์จากไหนมา
แทนทราย ทรายรู้แค่ว่าทรายบอกพ่ีทุกๆ ๒ เดือนว่าจะออก และน่ีก็
เป็นครัง้สดุท้ายท่ีเราจะพดูกนัเร่ืองนี ้เพราะดีไซเนอร์ชดุชัน้ในในปารีส
หาไม่ยากค่ะ ถ้าพ่ีเกรซจะตัง้ใจหา”  

ดวงตาฉายแววตัง้ใจจริงสบสายตาเกรซไม่หลบ มีแต่เกรซ
เท่านัน้ท่ีก้มหน้านิ่งก ามือแน่น ตลอด ๖ เดือนท่ีผ่านมานีเ้ธอบอกกับ
เกรซทุกๆ ๒ เดือนว่าเธอจะอยู่ช่วยงานท่ีร้านแค่ ๑ ปีเต็มเท่านัน้ 
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เพ่ือให้เกรซเตรียมตวัและวนันีก็้มาถึง ทัง้ท่ีผ่านมาเธอก็เห็นว่าเกรซ
ไม่ได้พยายามจะท าอะไรเลย 
 “ส่วนเร่ืองเงิน มันไม่ใช่ประเด็นค่ะ ถึงมันจะเป็นสิ่งท่ีจ าเป็น
มากๆ ก็ตาม และมนัก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีท าให้ทรายตดัสินใจมาร่วมงาน
กับพ่ี ประเด็นท่ีถูกคือ ทรายอยากมีแบรนด์... ของเรา แต่ท่ีพ่ีเกรซ
ให้กับทรายก็คือลูกจ้าง ไม่ต้องห่วงนะคะว่าทรายจะไปซบอกแบรนด์
ไหนมาตีตลาดแข่งกับพ่ีเกรซ เพราะสิ่งท่ีทรายต้องการก็คือ แบรนด์
ของทรายเพียงคนเดียวเท่านัน้ ส่วนจะตีตลาดพี่เกรซไหม ก็คงไม่อีกล่ะ
ค่ะ เพราะพ่ีก็ทราบว่าทรายกับพ่ีมันคนละสไตล์ ขอให้พ่ีโชคดีและได้
เจอดีไซเนอร์ท่ีพร้อมจะตามแนวท่ีพ่ีขีดไว้นะคะ”  

พดูจบก็หนัหลงัและเดินจากมาเพราะเธอคงไม่มีอะไรท่ีจะต้อง
สาธยายให้เกรซฟังอีกแล้ว เห็นๆ กันอยู่ว่าเธอคือคนท่ีถูกเอาเปรียบ 
แค่เธอไม่ท าแบรนด์มาแย่งตลาด Princesse เกรซก็น่าจะพอใจแล้ว 
แต่ค าพูดไล่หลังของเกรซก็ท าให้เธอต้องหันกลับมาพูดอะไรท่ีมัน
เด็ดขาดไปเลย 
 “อย่ามาพดูว่ามนัไม่เก่ียวกบัเงิน ไม่ใช่เพราะเงินเหรอเธอถึงได้
ออกมาจาก...” ช่ือแบรนด์ดังลอยมากระทบหูพร้อมใบหน้าเยาะเย้ย
แสดงออกว่าเธอมนัคนหน้าเงินจริงๆ ดงัท่ีเกรซกล่าวหา 
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 “ใช่ค่ะ พ่ีเกรซจะเอาเร่ืองเงินมาเก่ียวก็ได้ จริงค่ะ ทรายอยากได้
เงินแล้วทรายผิดตรงไหนคะ ท่ีอยากได้เงินอยากมีแบรนด์เป็นของ
ตวัเอง อยากมีเงินซือ้บ้านใจกลางเมือง อยากดูหรูฟู่ ฟ่าเหมือนคนอ่ืน
เขา อยากใส่เสือ้ผ้าแบรนด์ดังหัวจรดเท้า” พูดพลางมองไล่ส ารวจ
เคร่ืองแต่งกายของเกรซท่ีไม่มีจุดไหนเลยท่ีไม่ใช่แบรนด์ชัน้น าแพงลิบ
ลิ่วซึง่เกรซก็รู้ตวัรีบหนัโลโก้หนีสายตาของเธอ 
 “อยากไปเท่ียวรอบโลก อยากใช้เงินฟุ้ งเฟ้อ อยากได้อะไรก็ต้อง
ได้ ไม่ใช่ต้องประหยดักระเหม็ดกระแหม่ ใช้จ่ายให้รู้ค่าเงิน ทัง้ท่ีเงินท่ี
ทรายท าไ ว้มันควรจะได้มากกว่านี  ้หรืออย่างน้อยมันก็ควรจะ
สมน า้สมเนือ้กบัท่ีทรายสร้างเงินสร้างงานให้พ่ี ไม่ใช่ว่าให้เหมือนเป็น
บญุคณุ ให้เหมือนว่าทรายได้ก าไรจากยอดขายของพ่ีรายเดือน อย่างท่ี
พ่ีน าทรายไปพดูกบัพนกังาน”  

เร่ืองคับแค้นได้โล่ถูกโพล่งออกไปด้วยอารมณ์เพราะเกรซน า
ข้ออ้างว่าต้องจ่ายเงินปันผลก าไรจากยอดขายได้กับเธอ ๕๐ 
เปอร์เซ็นต์ทุกๆ เดือนท าให้ไม่สามารถขึน้เงินเดือนให้กับพนักงานได้ 
มนัน่าเจ็บใจไหมล่ะท่ีเงินดงักล่าวจะหมดไปกบัค่าเดินทางรอบโลกของ
เจ้าหล่อน แทนท่ีเธอจะได้ใช้เงินนัน้จริงอย่างท่ีกล่าวอ้าง  

แค่นัน้ท่ีเธอพูดทิง้ท้ายไว้ก่อนจะเดินออกมาดั่งคนท่ียกภูเขา
ออกจากหน้าอกขนาด ๓๖ นิว้ได้ส าเร็จ เพราะแค่หน้าอกหน้าใจท่ีใหญ่
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ได้สดัส่วนกบัช่วงเอวคอดและสะโพกผายเธอก็ไม่ไหวจะแบกแล้ว การ
ท่ีเธอแบกรับความหนกัอกหนกัใจมา ๑ ปีเต็มก็ถือว่าหินสดุๆ  

รอยยิม้ละมัยส่งให้กับดีไซเนอร์ฝึกหัดซึ่งเป็นผู้ ช่วยให้กับเธอ
และคงมารอฟังผลอยู่ด้านนอกอย่างใจจดใจจ่อเช่นเดียวกัน โดยไม่
สนใจเสียงกรีดร้องสติแตกของคนท่ีอยู่ด้านในห้องท่ีเธอเพิ่งเดินจากมา
สกันิด ต่อไปนีง้านของเธอจะตอบโจทย์ความต้องการและตัวตนของ
เซาะทรายคนนีล้้วนๆ ไม่ใช่งานท่ีเน้นความต้องการของนายจ้าง งาน
ของเธอจะเน้นความต้องการของลกูค้าเป็นหลกั 

 
 ผู้คนท่ีเดินอยู่บนถนนแห่งนีด้จูะมากมายจนท าให้ชายหนุ่มเร่ิม
เวียนหวั ไม่ชอบเลยท่ีต้องมาท าอะไรท่ีน่ีหากไม่จ าเป็น กลิ่นของแฟชัน่ 
กลิ่นความทนัสมยั กลิ่นเคร่ืองส าอางท่ีถกูปรุงแต่ง และกลิ่นของอาหาร
เลิศรส หรือแม้แต่ร้านกาแฟกบัขนมปังอบท่ีตัง้ใจตกแต่งร้านให้มีสไตล์
โดดเด่นเพ่ือหวงัผลให้ลกูค้าเข้ามาเย่ียมชมมาใช้บริการ  
 สิ่งท่ีมองเห็นนีแ้ม้จะดูสวยงามแต่มนัก็เป็นความสวยงามท่ีถูก
ปรุงแต่งซึง่มนัเทียบไม่ได้เลยกบักลิ่นของท้องไร่ กลิ่นเส้นด้ายหรือกลิ่น
ของพรมหลากลวดลายท่ีวางซ้อนกันไว้ในโกดังเพ่ือรอจัดส่งซึ่งเป็น
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ธุรกิจในครอบครัวของเขา เพราะท่ีนัน่เขารู้ว่าจะสามารถนอนได้หลับ
และกินให้เต็มอิ่มมากกว่าท่ีไหนๆ ในโลก  
 แต่เม่ือสายงานท่ีเลือกเดินกลบัเป็นความท้าทายท่ีฉดุไม่อยู่ แม้
จะขัดใจใครบางคนก็ตาม ทุกท่ีท่ีเป้าหมายเดินทาง เขาจ าเป็นต้อง
ตามติด ไม่เว้นแม้แต่ครัง้นี ้เม่ือเป้าหมายดนัมาช้อปปิง้ท่ีย่านนี ้เขาจึง
ต้องระเห็จตามมาอย่างไม่เต็มใจนกั  
 ศูนย์กลางแฟชัน่แห่งเมืองปารีสท าให้มองเห็นผู้คนท่ีแต่งกาย
ได้อย่างหลากหลาย ชายหลายคนด้านหน้าของเขาท่ีแต่งกายราวกับ
หลุดออกมาจากหน้านิตยสารแฟชั่น แต่หลายคนก็แต่งตัวสามัญ
ธรรมดา หรืออาจเป็นหญิงสาวท่ีนุ่งกระโปรงยาวตัดเย็บจากผ้า
พืน้เมืองของท่ีไหนสักแห่งก าลังสะพายเป้เดินกันเป็นกลุ่มอยู่ทาง
ขวามือและท าท่าว่าจะเข้าไปในร้านแฮมเบอร์เกอร์สญัชาติเบลเย่ียมท่ี
เขาก็คิดว่ามนัอร่อยกว่าอาหารอ่ืนๆ บนท้องถนนแห่งนี ้อาจเป็นเพราะ
เขาก็เป็นหนึง่คนท่ีเข้าไปใช้บริการ  
 เจ้าของดวงตาคมเข้มก้มมองห่อแฮมเบอร์เกอร์ในมือท่ีเขาขย า
จนกลมเป็นก้อนเพ่ือฆ่าเวลาระหว่างรอคอยเป้าหมายจะออกมาจาก
ร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางแบรนด์หรูท่ีอยู่ด้านซ้ายของเขา 
 ความเลิศหรูเกินกว่าฐานะท่ีควรจะเป็นของใครหลายๆ คน เช่น 
เคร่ืองแต่งกายแบรนด์ดงัสวมใส่ตลอดหวัจรดเท้า กระเป๋าท่ีเงินเดือน



 

20  

ชนชัน้กลางไม่มีปัญญาจะซือ้ได้ รองเท้าท่ีราคานัน้อาจเช่าบ้านได้ทัง้
เดือน เคร่ืองส าอางราคาแพงลิ่วท่ีใช้เป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ได้
ทัง้ชุมชน หรือแม้แต่ค่าอาหารแต่ละมือ้ของคนชัน้สูงท่ีแน่นอนกินอิ่ม
กนัได้ทัง้บ้านไม่ต ่ากว่าสปัดาห์ แล้วคนเหล่านีล้่ะเอาเงินมาจากไหนกนั
นกั  
 กว่า ๙๐ เปอร์เซ็นต์ของเป้าหมายเป็นบุคคลท่ีอยู่ในกลุ่ม
นักการเมือง ท าให้เขาต้องหาหลักฐานชัดเจนเพ่ือบ่งชีว้่าเหตุใดคน
เหล่านัน้และครอบครัวจงึได้มีเงินใช้จ่ายฟู่ ฟ่าสรุุ่ยสรุ่ายเกินกว่าเหตุ แม้
จะรู้ค าตอบได้ดีอยู่แก่ใจหากแต่ขาดหลกัฐานมนัจะต่างอะไรจากการ
กล่าวหา  

ดวงตาคมเข้มรับกบัคิว้ดกหนาทอดมองร้านค้ามากมายตลอด
สองฟากฝ่ังถนนพลางครุ่นคิดหาทางเข้าถึงตัวเป้าหมายท่ีดีกว่าการ
สะกดรอยตามอยู่แบบนี ้เพราะหน้าตาและท่าทางของเขามัน
กลายเป็นอุปสรรคในการท างานไปซะแล้ว เห็นได้ชัดจากเหล่าสาวๆ 
ในร้านรวงเหล่านัน้ท่ีเร่ิมหนัมาสนใจเขามากขึน้ ก็จะเปล่ียนตวัเองได้
ยงัไง... คนมนัหล่อมาแต่เกิด ไม่ว่าจะไปไหนก็ล้วนแต่จะเป็นเป้าหมาย
ทางสายตาของคนทัว่ไปอยู่แล้ว ขนาดว่าเขาแต่งตวัไม่ได้มีจดุเด่นอะไร
สกันิด แต่หุ่นทรมานใจสาวล่ะเขาจะเอาไปซ่อนได้ท่ีไหน แต่แล้วทุกๆ 
ความคิดก็ต้องสะดดุลงเพราะใครบางคนท่ีเขามองเห็นอยู่ตรงหน้า  
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เรือนร่างสงูโปร่งแต่กลบัสวมรองเท้าส้นสงูขึน้ไปอีกกว่า ๒ นิว้
ท าให้เธอยิ่งดสูงู สง่างาม บคุลิกท่าทางเดินเหินท่ีราวกบัโลกทัง้ใบเป็น
ของเธอนัน้ท าให้เขาไม่อาจละสายตาไปได้ รอยยิม้น้อยๆ บนสีหน้าดัง่
สมอารมณ์หมายสกัอย่าง แววตาเต้นระริกไม่ต่างจากหนทางข้างหน้า
ก าลงัโรยด้วยกลีบกหุลาบ... เธอก าลงัคิดอะไรอยู่  

โครเชต์ผ้าฝ้ายท่ีไม่ได้แตกต่างไปจากเสือ้ผ้าท่ีสาวๆ ในย่าน
ชนบทจะสวมใส่เพ่ือปกป้องเนือ้กายจากความหนาวเหน็บ แต่เม่ือมา
อยู่บนเรือนร่างนีท้ าไมถึงโดดเด่นและสร้างความร้อนรนจนเขา
อยากจะไปกระชากออกให้รู้แล้วรู้รอดไป  

เข็มขดัหนงัเส้นหนาท่ีช่วยขบัเน้นให้อกเป็นอก เอวเป็นเอว และ
สะโพกก็เป็นสิ่งท่ีเขาวาดหวงัหากจะได้ทาบฝ่ามือร้อนๆ นีล้งไปพร้อม
กระชากเข้าหากายแกร่งท่ีเร่ิมร้องประท้วงทัง้ท่ีไม่ใช่เวลาสกันิด และถงุ
น่องนัน้ล่ะให้ความอบอุ่นกบัเธอพอหรือยงั เพราะถ้ายงัเขาจะได้ลบูไล้
ให้มนัร้อนจนเธอต้องถอด แต่ท่าทางเดินเหินเร่ือยๆ อย่างมีความสุข
นัน้คงบอกได้ว่าเจ้าของช่วงขาเพรียวยาวประหนึ่งนางแบบบน
แคตวอล์กนีค้งไม่หนาวสกันิด 

ทรวงอกท่ีเขากะขนาดได้ไม่ผิดเพราะความช ่ าชองของ
ประสบการณ์ “ของจริง” อย่างแน่นอน ยามท่ีเธอทิง้น า้หนกัลงท่ีปลาย
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เท้าพร้อมกับพาตัวเองก้าวเดิน ความอวบใหญ่ขนาดสะท้านหัวใจก็
เหมือนจะขยบัขยายเคลื่อนไหวไปตามจงัหวะก้าวเดินทกุๆ ครัง้  

ในยามนีจ้ินตนาการของเขาบรรเจิดไปไกลว่าหากจมูกโด่งๆ 
ของเขาได้คลอเคลียคลกุเคล้าใบหน้าลงไปในซอก ความหอมในบคุลิก
นีค้วรจะเป็นน า้หอมกลิ่นใดกนั “ฟีโรโมน” คือสิ่งท่ีเขาคิดถึง ก็เธอน่ะมี
เซ็กซ์แอพพีลขนาดนี ้กลิ่นใดๆ คงไม่เหมาะเท่า และหากเขาจะ
ครอบครองพร้อมทัง้เคล้นคลงึไปมาไม่หยดุล่ะ  

เธอจะดิน้ทรุนทรุายหรือจะกรีดร้องด้วยความสาแก่ใจออกมาดี 
และหากเขาขอชอนชิมยอดเกสรดอกไม้นีเ้ล่า เธอจะแอ่นเขาหาหรือจะ
ใช้ดวงตาจิกกดให้เขาคลานเข่าเข้าไปหาเธอดี อะไรกันนะท่ีแม่
นางแบบสาวแสนสวยคนนีจ้ะท า  

“อืม...” เพียงแค่คิดก็เป็นเขาเองท่ีก าลังทุรนทุรายกับแรง
ปรารถนาจนอยากจะคว้ารอบเอวคอดและพาเธอหันหลังชนก าแพง
พร้อมทัง้มอบความหฤหรรษ์ให้กับเธอ ราวกับเป็นของร้อนท่ีต้องหา
สถานท่ีฉ ่าชืน้เพ่ือซุกซ่อนไว้ให้มิด แต่น่ีมนัท่ีไหนกนั ฌอง เซลิเซ่ ไม่ใช่
บาร์ในค ่าคืนท่ีจะท าได้ตามใจปรารถนา 

ดวงตาคมเข้มทอดมองตามเรือนร่างเร้าอารมณ์อย่างแรง ใจ
อยากเดินตามพร้อมสานสมัพนัธ์ท่ีเขาไม่ได้อยากจบเพียงข้ามคืน แต่
เป้าหมายท่ีก าลงัเคล่ือนไหวทัง้ท่ีไม่น่าจะเป็นในเวลานีท้ าให้เขาต้อง
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ส่ายศีรษะอย่างไม่สบอารมณ์ เพราะงานย่อมส าคญักว่าทกุสิ่ง แต่เธอ
ล่ะ...  

จงัหวะหวัใจท่ีเต้นรัวเร็วมนัผิดปกติท่ีคนรู้ตวัว่าหล่อมากอย่าง
เขาจะเป็น “ตกหลมุรัก” เขาก าลงัตกหลมุรักแม่นางแบบนัน่ ดวงตาคม
เข้มตวัดมองด้านข้าง เป้าหมายท่ีเขาตามติดมาตลอดสัปดาห์ก าลัง
หยิบบตัรในกระเป๋าถือราคาแพงส่งให้กบัพนกังานขาย สมองอนัชาญ
ฉลาดค านวณระยะเวลาสลับกับมองเป้าหมายท่ีหัวใจเต้นประท้วง 
ระยะเวลาแค่นีเ้ขาสามารถ...  

ร่างสงูกว่า ๑๙๐ เซนติเมตร ก้าวตรงไปยงัเป้าหมายเร็วตามใจ
คิด ดวงตาคมเข้มจ้องมองเธอตรงหน้าไม่วางตา เพียงแค่ ๓ ช่วงตึก
เท่านัน้เขาจะถึงเธอ และเวลาเพียงเสีย้ววินาทีเขาจะบรรลุเป้าหมาย 
แต่สิ่งท่ีเห็นตรงหน้าก็ท าให้ทกุความตัง้ใจดบัลง  

ร่างสูงหนักลบัสู่ร้านจ าหน่ายเคร่ืองส าอางในทนัที กรามแกร่ง
ขบกันแน่นเป็นสันก่อนจะสบถค าท่ีคนอย่างเขาไม่น่าจะพูดจะรู้สึก
แบบนีอ้อกมาได้ เพราะมนัเสียความรู้สึกอย่างสดุๆ จริงๆ เพราะหล่อน
นะ... มีคนรักแล้ว 

“ชิ!! มนัน่านกั”  
ร่างสูงโปร่งของเธอโผเข้าหาชายหนุ่มท่ีคงอยู่ในรุ่นราวคราว

เดียวกนักบัเขา เสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายน าแฟชัน่ ทัง้ทรงผมยาวประบ่าท่ี
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มดัรวบตึงไว้ด้านหลงั ทัง้ใบหน้าท่ีผู้ชายอย่างเขายงัต้องบอกว่า “หล่อ
ฉิบ” ก็นั่นมันภาพลักษณ์ของนายแบบชัดๆ นายแบบก็ต้องคู่กับ
นางแบบสินะ แต่การท่ีหล่อนโผเข้าสู่ อ้อมแขนของเจ้านั่น พร้อมทัง้
กอดกระชบัและดูรู้ว่าเธอก าลงัร้องไห้กับอกของนายนัน่ มนัท าให้เขา
ทนไม่ได้จริงๆ  

“มารยาชดัๆ” หวัสมองสัง่การให้คิดได้แค่นัน้ ก็เม่ือกีห้ล่อนยงั
หน้าระร่ืนราวดอกไม้ได้น า้อยู่เลย แค่พริบตา แค่เจอเจ้าหมอนัน่เธอก็
สามารถกลัน่น า้ตาออกมาได้ น่านบัถือสดุ 

ความคิดฟุ้ งซ่านท่ีเร่ิมจะมากขึน้ต้องถูกก าจัดโดยเร็วเพราะ
เป้าหมายก าลงัจะเปล่ียนต าแหน่ง เจ้าของร่างสูงเร้นกายเข้าไปในฝูง
ชนเพ่ือให้ดกูลมกลืนมากท่ีสดุทัง้ท่ีมนัแสนจะแตกต่างท่ีผู้ชายหล่อสดุๆ 
อย่างเขาจะไมก่ลายเป็นจดุเด่นในทกุสถานการณ์  

เห็นทีเขาคงต้องท าอะไรบางอย่างเสียแล้ว เพราะความหล่อท่ี
คิดว่าพระเจ้าช่างประทานสิ่งท่ีมีค่าให้กับเขาถ้าไม่นบัลีลาอนัมากล้น
จนประเมินไม่ได้ว่าคู่นอนของเขาจะได้รับความสขุสกัเพียงไหน ก็ต้อง
นบัว่าอาชีพท่ีเขาก าลงัท าอยู่นี ้แม้จะท้าทายความสามารถเพียงใด แต่
ความหล่อมนัดนักลายเป็นอปุสรรคไปจริงๆ 
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หน้าอกอวบอิ่มขนาดมโหฬารท่ีดนัชิดอยู่บริเวณแผงอกของเขา
ท าให้ประสาทสัมผสัทัง้ร่างต่ืนตัวอย่างท่ีไม่เคยมาก่อน กระแสไฟฟ้า
ไหลวูบวาบไปมาภายในร่างกายราวกบัภายในตวัเขาก าลงัมีลกูไฟลูก
ย่อมๆ ไหลวนไปทัว่  

ยิ่งเธอกอดกระชบัแนบแน่นเขายิ่งสะท้าน ยิ่งได้ยินเสียงสะอืน้
ไห้เขาก็แทบจะทนไม่ไหว และเขายงัต้องมาทนเห็นสายตานบัร้อยคู่ท่ี
ก าลงัมองตรงมายงัเขาและเธอ บ้างยิม้ให้ บ้างก าลงัถ่ายรูป และบ้าง
ก าลงัท าสีหน้าหวานชวนฝัน ทัง้หมดนี.้.. เขาทนไม่ได้อีกแล้ว 

“น่ีแก... นงัทราย แกปล่อยฉันได้แล้ว...” เสียงทุ้มจะไพเราะน่า
ฟังท่ีสดุ ถ้ามนัจะไม่ใช่ในภาวะก าลงัเข่นเขีย้วเคีย้วฟัน และยงัต้องยิ ม้
ไปกระซบิกบัคนท่ีกอดเขาแนบแน่นด้วย 

“ฮือ... เดฟ... ฉันขอบใจแกมากท่ีมาหาฉัน ถึงฉันจะไม่เหลือ
ใคร แต่ฉนัก็เหลือแก ฉนัดีใจจริงๆ ฮือ... เดฟ... ฉนัรักแกท่ีสดุ ฮือ...”  

ใบหน้างดงามฉ ่าชืน้ไปด้วยหยาดน า้ตา คละเคล้าอยู่กบัแผงอก
แกร่งอย่างไม่มีทีท่าว่าจะผละจาก เพราะท่าทางเข้มแข็งมัน่ใจอย่าง
สุดๆ ท่ีประดิษฐ์ขึน้มาเพ่ือปิดบังความอ่อนแอท่ีตกตระกอนอยู่ก้นบึง้
ของหวัใจ ต้องมาพงัทลายลงไม่เป็นท่าแค่ได้เห็นเขา แค่ได้เห็นแววตา
เห็นใจ แววตาท่ีบอกเป็นนัยว่าให้เธอเข้มแข็งให้ได้ แววตาอ่อนโยน
อย่างท่ีสดุท่ีเธอไม่เคยได้รับจากใครนอกจากพอ่แม่และก็เดฟ 
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“ทราย... นังเซาะทราย... แกรีบปล่อยฉันเด๋ียวนีน้ะ นังชะนี
ลกูคร่ึง แกก าลงัท าให้ฉนัเสียหาย แก...”  

เดฟยิม้พร้อมเข่นเขีย้วเพราะเซาะทรายไม่มีทีท่าว่าก าลงัฟังสิ่ง
ท่ีเขาพูดสกันิด เธอยงัคงร้องไห้คร ่าครวญราวเด็กสาวท่ีเพิ่งอกหกักับ
รักครัง้แรก แต่นัน่มนัไม่ใช่เขาน่ีนาท่ีเป็นคนท า 

“นงัทราย... ถ้าแกไม่ปล่อยฉัน ฉันจะกร๊ีดให้ถนนแหกเลยคอย
ด”ู  

เขาไม่ได้ขู่ เพราะเขาจะท าจริงถ้าในอีกชั่วอึดใจเซาะทรายยัง
จะบดเบียดหน้าอกน้องๆ แม่วัวนัน้กับร่างกายช่วงบนของเขาต่อไป 
เพราะตอนนีเ้ขารู้สึกว่าขนหวัลุกตัง้จนแทบจะกระโดดเต้นแรงเต้นกา
ด้วยความขยะแขยงหล่อนอยู่แล้ว 

“อิอิ.. แค่นีก็้ท าหวงเนือ้หวงตัวไปได้ แกน่ะเดฟ เจอผู้หญิงสัก
ครัง้แกจะเป็นไม้แปลกป่าไปเลย”  

เซาะทรายผละออกจากแผงอกท่ีซึมซบัเอาน า้ตาของเธอไว้จน
เต็มเป่ียม ดวงตาสวยหวานฉายแววเด็ดเด่ียวไม่ยอมคนมองสบสายตา
เพ่ือนรัก เธอยิม้ทัง้สีหน้าและแววตา ก่อนท่ีเดฟจะยีเรือนผมสีน า้ตาล
นัน้เล่นหยอกเย้า เพราะความหมายท่ีส่ือถึงนัน้มนัคือค าขอบคุณ มัน
คือความไว้เนือ้เช่ือใจในความเป็นเพ่ือน และท่ีสุดนัน้คือ เพ่ือนจะอยู่



 

27  

เคียงกันเสมอทัง้ในยามมีความสุขหรือในยามท่ีก าลังซึมซบักับความ
ทกุข์อย่างนี ้

“ไป... ไปหาอะไรอร่อยๆ กินกนั ฉันหิวจะแย่อยู่แล้ว แกไม่ต้อง
ท ามาอมยิม้ เดินห่างๆ ฉันด้วย ฉันไม่ชอบให้ชะนีมาเกาะแข้งเกาะขา 
เข้าใจซะด้วย”  

เดฟกระซบิบอกพลางหนัไปยิม้กบันกัท่องเท่ียวท่ีให้ความสนใจ
เขากับเซาะทรายเกินกว่าเหตุ ถ้าไม่เข้าใจว่าก าลงัถ่ายท าภาพยนตร์ 
คนเหล่านีมี้หวังเข้าใจว่าเขากับเซาะทรายต้องเป็นคู่รักกันแน่ๆ แต่
ถึงแม้เขาจะแอ๊บแมนจนไม่มีใครจบัได้นอกจากเซาะทรายท่ีเป็นเพ่ือน
สนิทกันตัง้แต่เด็ก แต่เขาก็ไม่ได้อยากให้ใครเข้าใจว่า เซาะทรายเป็น
คู่รักของเขา เพราะถ้าเป็นแบบนัน้เขาจะไปอธิบายให้หนุ่มๆ ในสต็อก
ฟังได้ยงัไงกนัว่าเขาน่ะยงัคงเหมือนเดิม 

“อิอิ... ฉันไม่ยอม ฉันจะเดินควงแขนแกไปอย่างนี ้แกต้องเล่น
บทเป็นคู่รักท่ีก าลงัปลอบใจท่ีห่อเห่ียวของฉันไปจนกว่าฉันจะอาการดี
ขึน้ ไปได้แล้วนงัเดฟ ฉันร้องไห้เสียพลงังานไปเยอะ ฉันต้องการอะไรก็
ได้มาเติมกระเพาะ แกน าไปเลยมือ้นีฉ้นัเลีย้งเอง”  

เซาะทรายเกาะแขนเดฟไม่ยอมปล่อย ทัง้เกาะ ทัง้ซบ เพราะ
อยากจะซุกซ่อนหยาดน า้ตาไว้ท่ีอ้อมกอดนีเ้ท่านัน้ เธอไม่ได้อยากให้
ใครเห็นว่าอ่อนแอ ไม่อยากให้ใครรู้ว่าก าลงัร้องไห้ ทัง้ท่ีมนัอดไม่ได้ไป
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ซะแล้ว แต่อย่างน้อยก็ยงัมีแผงอกนีใ้ห้ซกุซบ แม้ว่ามนัจะแอ๊บไปหน่อย
ก็ตาม 

“นงัชะนีลกูคร่ึง ฉันฝากไว้ก่อนเถอะแก น่ีฉันเห็นแก่อาหารเลิศ
รสท่ีแกจะเป็นเจ้ามือนะ ไม่งัน้แกไม่มีโอกาสได้แอ้มฉันแน่ แค่นมแม่ววั
ของแกมากระทบฉัน ฉันก็แทบจะต้องรีบกลบับ้านไปทัง้ขดัทัง้ถูให้มนั
สะอาดเอ่ียม จะได้ไม่ติดกลิ่นสาบสาวของแกท่ีหน้าอกหน้าใจฉัน ไม่
ต้องเกาะฉนัแน่น! นงัชะนี...”  

เดฟท าท่าขยะแขยงท่ีจู่ๆ เซาะทรายก็เขย่งขึน้จุ๊บท่ีแก้มใสก๊ิก
ของเขา ใจจริงเขาอยากจะกรีดร้องออกมาเสียมากกว่า แต่ติดท่ีคน
มองน่ีแหละมันเลยท าอะไรก็ไม่ได้ เลยได้แต่ยิม้แห้งๆ พร้อมกับลาก
เซาะทรายให้เดินปลิวลมออกจากต าแหน่งนีแ้ละตามเขาให้เร็วท่ีสดุ 

เซาะทรายหวัเราะคิกคกัแต่ก็ยอมเดินตามคนร่างสงูท่ีกึ่งลากกึ่ง
จูงเธอให้เดินตามอย่างเร็วร่ี “เดฟ” เป็นเพ่ือนรักมากท่ีสุดของเธอ 
หนุ่มลกูคร่ึงฝร่ังเศสไทยเหมือนกนักบัเธอ อาจเพราะว่าแม่ของเธอและ
แม่ของเดฟเป็นเพ่ือนรักกัน เม่ือคนหนึ่งได้สามีเป็นคนฝร่ังเศสก็อด
ไม่ได้ท่ีจะแนะน าให้เพ่ือนท่ีอยู่เมืองไทย  

จึงกลายเป็นว่า นอกจากแม่จะเป็นเพ่ือนกันแล้วนัน้ บ้านท่ี
ฝร่ังเศสก็อยู่ไม่ไกลกันอีกด้วย ท าให้ในทุกวันหยุดสัปดาห์ทัง้สอง
ครอบครัวจงึมกัจะมีปาร์ตีก้นัตลอด จนเม่ือ ๑๐ ปีท่ีแล้วเม่ือพ่อแม่ของ
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เธอประสบอบุตัิเหตเุสียชีวิตทัง้คู่ ก็ได้เดฟและครอบครัวน่ีแหละท่ีคอย
ดแูลให้ค าปรึกษา  

โดยเฉพาะแม่ของเดฟนัน้ถึงกับขอให้เธอไปอยู่กับท่านในทุก
วนัหยุดสุดสัปดาห์เพ่ือให้เธอไม่รู้สึกโดดเด่ียวและเหมือนว่าไม่มีใคร 
เพราะภาษาไทยเป็นภาษาแม่ท่ีให้ความอบอุ่นแก่เธอเสมอและทุกคน
ในบ้านก็จะพดูภาษาไทยกบัเธอ เว้นแต่เดฟท่ีเขาจะไม่ยอมพดู เพราะ
เขาชอบท่ีจะเป็นฝร่ังเศสอย่างแท้จริงมากกว่าท่ีจะเป็นอย่างคร่ึงๆ 
กลางๆ เพราะแค่ความรู้สกึเป็นผู้ชายของตวัเองก็มีแค่คร่ึงๆ กลางๆ อยู่
แล้ว เขาจงึไม่อยากมีส่วนไหนมาสะกิดใจเพิม่ 

“เดฟ... ลูกตอ้งรักเซาะทรายใหม้ากๆ นะลูก เพราะถ้าไม่มีคณุ
แม่ของเซาะทราย แม่กับพ่อของลูกก็คงจะไม่ได้เจอกัน แล้วคงไม่มี
เดฟออกมาแน่ เซาะทรายเป็นลูกสาวของแม่ และก็เป็นน้องสาวของ
เดฟนะลูก” 

ค าพดูของแม่ นึกถึงทีไรก็ท าให้เขาต้องยิม้ออกมาทกุที และแม่
จะรู้บ้างไหมว่ายยัน้องสาวตวัแสบและเป็นเพ่ือนท่ีรักท่ีสดุของเขาคนนี ้
มนัซึมซบัเอาความขีแ้ยของแม่ไว้ทุกอณูเนือ้ เอะอะก็บีบน า้ตาเข้าหา
เขา น า้ตาผู้หญิงเป็นสิ่งท่ีน่ารังเกียจท่ีสดุ  

แต่เขากลับไม่นึกรังเกียจเซาะทราย เขาพร้อมท่ีจะโอบกอด 
พร้อมท่ีจะเป็นเพ่ือนไม่ว่าจะทกุข์หรือสขุ ขอเพียงให้เซาะทรายเรียกหา 
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เขาจะมาทกุเม่ือ ไม่ว่าจะยุ่งเร่ืองงานมากมายเพียงใด แต่ท่ีมนัอดไม่ได้
และน่ารังเกียจท่ีสดุก็คือหน้าอกขนาด ๓๖ นิว้ของเจ้าหล่อนท่ีขยนัเอา
มาเสียดสีสัมผสัร่างกายของเขานกั มันท าให้เขาอยากจะกรีดร้องทุก
ครัง้ท่ีเข้าใกล้เธอ แต่ก็ต้องยอมเพราะรู้ว่าเพ่ือนและน้องสาวท่ีเขารัก
มากคนนีช้อบแกล้ง  

ความผิดปกติทางด้านจิตใจเม่ือรู้ว่าตัวตนท่ีแท้จริงของเขา
ไม่ได้ชอบเพศตรงกันข้าม แม้จะมีผู้ หญิงต่อคิวมาให้เลือกมากมาย
เพราะนักการตลาดหนุ่มหล่อไฟแรงอย่างเขาก็เป็นท่ีหมายปองของ
ผู้หญิงทัว่ไปอยู่แล้ว แต่เขากลบัไม่เคยนกึจริงจงักบัใครเป็นพเิศษ  

ผิดกบัในยามได้เห็นเรือนร่างเปล่าเปลือยของเหล่านายแบบท่ี
เขาต้องร่วมงานด้วย เลือดในกายของเขามันคล้ายจะเดือดจะพุ่ง
ทะยานไปข้างหน้าอย่างไม่สิน้สุด เสียงเรียกร้องตามธรรมชาติเร่ิม
กลบัคืนสู่ตวัตนของเขาอีกครัง้ และจะมีใครบนโลกท่ีเข้าใจตวัตนของ
เขาได้เท่าเธอคนนี.้.. เซาะทราย เพ่ือนรักของเขา 
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ตอนที  ๒ 

“Sai” แบรนดข์องทราย 

ดวงตาคมเฉ่ียวอันเป็นหนึ่งในเคร่ืองหน้าหล่อจัดชนิดว่าสาว

ต้องเหลียวหลงัมองก าลงัทอดจบัจ้องใบหน้าสวยหวานท่ีก้มหน้าก้มตา

วาดอะไรบางอย่างลงในกระดาษสร้างแพตเทิร์น  

เส้นผมยาวสยายนัน้ถกูรวบไว้หลวมบริเวณท้ายทอยปล่อยลูก

ผมท่ีเจ้าตวัไม่ได้ใส่ใจให้หลดุลุ่ยลงมาละตามใบหน้าและล าคอ ต้นคอ

งามระหงก้มๆ เงยๆ มากว่าคร่ึงชัว่โมงโดยไม่สนใจว่าเขาจะเดินไปเดิน

มาราวกับหนูติดจั่นหรือรอคอยให้เจ้าของบ้านพูดอะไรออกมาสักที 

ไม่ใช่เอาแต่นิ่งเงียบราวกบัอยู่ในภวงัค์ส่วนตวัแบบนี ้

“เฮ้อ!” 



 

32  

“ถอนใจดังไปไหมแกนังเดฟ” เซาะทรายช้อนสายตาขึน้มอง

เพ่ือนเลิฟท่ีคงทนไม่ไหวจริงๆ เลยแสดงอาการเบ่ือหน่ายเธอออกมา

อย่างนี ้

“ทราย... ใจคอแกจะเอาจริงๆ เหรอ มนัเส่ียงนะ” เดฟตัง้ใจเน้น

น า้เสียงท้ายประโยค เพราะในสายตานักการตลาดอย่างเขา เขาไม่

เห็นด้วยสกันิดท่ีเซาะทรายจะลงทุนเปิดร้านจ าหน่ายชดุชัน้ในในเวลา

นี ้ 

“เพราะอะไรเดฟ แกขัดฉันอยู่เร่ือย น่ีมันอาชีพของฉัน ถ้าแก

ไม่ให้ฉนัสร้างแบรนด์ด้วยตวัเอง ฉันก็คงต้องเป็นลกูจ้างเขาต่อไป แกก็

เห็นแล้วน่ี เป็นยงัไงล่ะ นงัพ่ีเกรซ สดุท้ายฉันก็เป็นได้แค่ลูกจ้าง แทนท่ี

ฉนัจะมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน กลบักลายเป็นว่าถกูนงัพ่ีเกรซ

หลอกใช้เป็นปี แล้วถ้าแกไม่ให้ฉนัท าแบรนด์เอง แกจะให้ฉนัไปท าอะไร 

ไหนแกบอกมาสิ”  

ดวงตาวาววับจ้องจับใบหน้าหล่อบาดใจของเดฟ เสียงหวาน

ค่อนข้างจะมีอารมณ์เพราะเดฟค้านหวัชนฝาตัง้แต่เม่ือได้ รู้ว่าเธอจะ

ลงทุนท าร้านและสร้างแบรนด์ชุดชัน้ในของตัวเอง โดยไม่หวังจะมี



 

33  

หุ้นส่วนกับใครหน้าไหนให้ปวดหัวอีก เธอต้องการเป็นตัวของตัวเอง

เต็มท่ี  

ชุดชัน้ในแบรนด์เซาะทรายต้องเก๋ ดูดี สวมใส่ได้กระชับและ

แน่นอนมนัต้องปลดปล่อยความเซ็กซี่ของผู้ ท่ีสวมใส่ออกมาอย่างท่วม

ท้น ไม่ว่าผู้ หญิงคนนัน้จะหุ่นเป็นเช่นไร จะอ้วน จะผอม หน้าอกเล็ก

หรือว่าใหญ่จนเกินไป สะโพกผายหรือว่าตอบจนมองไม่เห็นเนือ้หนัง 

แต่เม่ือมาสวมใส่ชดุชัน้ในของเธอ สาวๆ พวกนัน้จะต้องกลบัมาเซ็กซี่

อีกครัง้ ชุดชัน้ในของเธอต้องสร้างความสขุความมัน่ใจและโดยเฉพาะ

ต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงทกุคน 

 “ทราย... แกฟังฉัน ฟังให้ช้าๆ ชดัๆ ฉันไม่ได้ขัดขวางแกเร่ืองท่ี

แกต้องการจะมีแบรนด์เป็นของตวัเอง แต่ฉันขดัเร่ืองท่ีแกจะลงทนุเปิด

ร้านแข่งกับนงัเกรซ” เดฟจบัเซาะทรายให้หนัหน้ามองเขาตรงๆ ความ

จริงใจของเพ่ือนส่ือให้เธอได้รับรู้ทัง้ค าพดูและสายตา 

 “ฉันไปแข่งกับนงัพ่ีเกรซตอนไหน ชุดชัน้ในของชัน้ไม่ใช่สาววยั

แรกแย้มอย่างท่ีพ่ีเกรซท า หรือต้องบอกว่าไม่ใช่แบบท่ีฉันเคยท าให้พ่ี

เกรซถึงจะถกู”  
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 “นัน่แหละ แล้วแกคิดว่าแม่พวกสาววยัแรกแย้ม ถ้าได้มาเห็นไอ้

ชดุท่ีแกก าลงัออกแบบอยู่น่ี”  

เดฟหยิบแบบชดุชัน้ในหลากชดุท่ีเซาะทรายออกแบบและลงสี

เสร็จเรียบร้อยแล้วขึน้มาดู ชุดชัน้ในสีแดงเพลิงในรูปลักษณ์เปรีย้ว

เฉ่ียวแต่ไม่ทิง้สไตล์สาวสปอร์ตเกิร์ล หรืออีกชุดท่ีออกแบบเป็นกลีบ

ดอกไม้สีม่วงอ่อนไล่ไปจนถึงสีม่วงเข้มเกาะกมุทรวงอกท่ีแนบชิดติดกนั

เอาไว้ราวกบัโอบกระชบัและกลวัว่าสิ่งท่ีมีค่านีจ้ะล่วงหล่นลงพืน้  

แค่ได้เห็นเขายงัอยากจะมีให้ล้นเหลือปานนีเ้พ่ือจะได้เป็นคน

แรกท่ีได้ประเดิมสวมใส่ แล้วนงัพวกชะนีแท้ๆ ไม่พากนัร้องโหยหวนไป

เหรอถ้าหาซือ้มาใส่กนัไม่ได้ 

“นังชะนีแรกแย้มพวกนัน้คงจะหวนกลับไปหายัยคุณป้าเกรซ

แห่ง Princesse หรอกนะ พวกหล่อนคงจะใจแตกอยากจะใส่อะไรท่ี

เซก็ซี่กว่าวยัหล่อนแน่ๆ หรือว่าแกจะจ ากดัอายลุกูค้างัน้เรอะ แบบว่า... 

ท่ีน่ีรับเฉพาะลกูค้า ๑๘ บวกค่ะ ต ่ากว่านีเ้ชิญทางโน้น” 

เซาะทรายหน้าถอดสีเม่ือได้ยินสิ่งท่ีเดฟอธิบาย จริงอย่างท่ีเดฟ

บอกทุกอย่าง ลูกค้าส่วนใหญ่รู้ว่าเธอเป็นคนออกแบบชุดให้กับ 
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Princesse แม้เธอจะคิดว่าการสร้างรูปลักษณ์ท่ีแตกต่างกันคงไม่

กระทบ แต่หากว่ามีคนคิดอย่างเดฟล่ะ และยุคสมยัท่ีเปล่ียนไปท าให้

ยิ่งเป็นไปได้ เพราะสญัชาตญาณความเซ็กซี่มีอยู่ในผู้หญิงทกุคน ใคร

ล่ะจะอยากใส่อะไรท่ีหวานแหววอยู่ตลอดเวลา  

ในมมุมืดท่ีซุกซ่อนความรู้สึกคงต้องการความเซ็กซี่อยู่บ้างล่ะ 

และดีไม่ดีกระแสความเซก็ซี่จะกลบความหวานจนมิด เพราะความเซ็ก

ซีส่ไตล์เซาะทรายคงแอบสร้างความหวานได้ไม่ยาก 

“แต่ถึงมนัจะเป็นแบบนัน้ฉันก็ต้องท านะเดฟ ไม่งัน้แกจะให้ฉัน

ไปท าอะไร ฉนัเกิดมาเพื่อสิ่งนีแ้กก็รู้”  

ดินสอในมือถกูวางลงก่อนเรือนร่างสงูเพรียวจะลกุขึน้ไปยืนอยู่

ท่ีริมหน้าต่าง ดวงตาทอดจบัตึกสูงมากมายท่ีมองเห็นอยู่ไม่ไกล จริง

อยู่ว่าฐานะทางบ้านของเธอก็ไม่ได้ขีเ้หร่เพราะบ้านเด่ียวสองชัน้ในมหา

นครใหญ่อย่างนีใ้ครล่ะจะสรรหากนัได้ง่ายๆ  

แต่เธอยงัต้องการอะไรท่ีมากกว่านี ้อย่างน้อยท่ีสดุก็ห้องชดุสดุ

หรูสกัแห่งพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกครบครันให้เชิดหน้าทดัเทียม

คนอ่ืนๆ เขาบ้าง ไม่ใช่ต้องรอคอยแต่จะหาสามีรวยๆ ท่ีหากโชคดีเธอ
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คงได้แค่นัง่ยิม้สวยไปวนัๆ และรอคอยท่ีจะปรนนิบตัิเขาไม่ให้ขาดตก

บกพร่อง  

แต่ในวันนีถ้้ายังไม่เจอเธอก็ควรท่ีจะขวนขวายด้วยตัวเองไป

ก่อน และบ้านท่ีเป็นมรดกนีก้ าลงัจะถกูจ านองเพ่ือให้ได้เงินก้อนไปท า

ร้าน 

“แกเช่ือใจฉันไหมล่ะทราย ถ้าแกเช่ือขอให้ฟังฉัน ฉันจะท าให้

แบรนด์ของแกเป็นหนึ่งในสงัคมไฮโซให้ได้ ขอเพียงแกเช่ือฉันเท่านัน้ 

แกเอาเงินเก็บไว้แค่ซือ้วสัดุอุปกรณ์ก็พอ บ้านน่ีรักษาไว้ให้ดี ต่อไปแก

จะมีบ้านอีกก่ีหลังก็ได้แต่บ้านหลังนีเ้ป็นบ้านของแกจริงๆ นะ” เดฟ

เอือ้มมามากระชบัฝ่ามือของเซาะทราย 

เซาะทรายพยักหน้าน า้ตาคลอ สิ่งท่ีเดฟพูดมาทัง้หมดนัน้

เหมือนเข้ามานั่งอยู่ในหัวใจของเธอ เดฟรู้ว่าเธอรักบ้านหลังนีม้าก 

บ้านท่ีมีกลิ่นอายความรักของครอบครัวอยู่พร้อมสรรพแม้ว่ามนัจะร้าง

ไกลไปกว่า ๑๐ ปีแล้วก็ตาม  

แต่ในทุกๆ ครัง้ท่ีกลบัมานอนบ้านเธอก็ยงัซมึซบัได้ในความรัก

นัน้ เธอไม่ได้ต้องการจะสญูเสียบ้านไป แต่หากจะท าร้านก็ต้องลงทุน
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และเงินเก็บท่ีมีก็ไม่มากพอท าให้เธอต้องตดัสินใจแปลงทรัพย์สินก้อน

สดุท้ายนี ้

“แล้วแกจะช่วยฉนัยงัไง” 

“คอยดูก็แล้วกัน รับรองว่าแกจะนัง่นับเงินไม่หวาดไม่ไหว ถ้า

แกไม่เช่ือมือนกัการตลาดมือทองอย่างฉนั แกจะไปเช่ือใคร”  

คนหล่อลากดินแต่แอ๊บไว้สุดกู่ยืดอกอย่างมัน่ใจ และเดฟก็ร่าง

แผนงานคร่าวๆ ให้เซาะทรายฟังในทนัที แผนงานท่ีเซาะทรายต้องกุม

ขมบัพร้อมดมยาดมไปด้วย 

ดวงตาสวยหวานจบัจ้องมองนกนับสิบตัวท่ีร้องหรืออาจเรียก

ได้ว่ามนัก าลงัพดูคยุกนัอยู่บริเวณคบไม้เหนือหน้าต่างห้องนอน ซึง่คง

ไม่ต่างบรรดาผู้คนวยัท างานอย่างเธอมาพบปะพดูคยุกนัสกันิด  

ทว่างานของเธอกลบัมีเวลาเพียงแค่การนัง่นิ่งๆ อยู่ท่ามกลาง

แสงสว่างท่ีพอดี ไม่ได้ไปสังสรรค์กบัใครเท่าท่ีควร คงเพราะแบบนีโ้ลก

ของเธอถึงได้แคบ และโลกของเดฟเป็นโลกท่ีมองเห็นได้โดยรอบจน

กลายเป็นคนท่ีมองโลกเป็นโรงละครขนาดใหญ่เสียแล้ว ไม่ว่าอะไรก็
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เสกสรรได้ด้วยสองมือ และเดฟก าลงัจะเปล่ียนโลกของเธอให้เป็นโรง

ละคร โดยมีเธอเป็นผู้ควบคมุการผลิตและเดฟเป็นผู้ก ากบัการแสดง 

 

ห้องขนาด ๔ ตารางเมตร ท่ีมืดทึบเพราะไม่มีหน้าต่าง ไม่มีแสง

ไฟ มีเพียงแสงสว่างท่ีรอดออกมาจากบานประตูเท่านัน้สร้างความอึด

อดัให้กบัผู้ ท่ีก าลงัตกอยู่ในสถานการณ์รอคอยอย่างท่ีสดุ เสียงรองเท้า

คชัชพูร้อมฝีเท้าหนกัๆ ของผู้ชายก าลงัเดินตรงมาทางนี ้ 

ทุกจังหวะก้าวเดินไม่ต่างจากเสียงสั่นประสาทเพราะมันคือ

สญัญาณชีเ้ป็นชีต้ายส าหรับตวัเขา และเม่ือประตถูกูเปิดออกเขาก็รู้ว่า

เวลาแห่งการรอคอยมาถึงแล้ว 

ชายคนท่ีมาใหม่ทรุดกายลงนัง่ในฝ่ังตรงกนัข้าม ดวงตาวบัวาบ

ท่ามกลางแสงสว่างน้อยนิดมองจ้องมาไม่หลบดัง่จะค้นหาเนือ้แท้แห่ง

จิตวิญญาณว่างานนีเ้ขาควรจะได้ท าต่อไปหรือไม่  หรือควรจะ

มอบหมายให้ใครคนอ่ืนท่ีดีกว่า คนท่ีท างานได้ก้าวหน้ามากกว่าเขา 

“สปัดาห์กว่าแล้วนะ ท่ีงานไม่คืบหน้า” เสียงทุ้มกงัวานและเต็ม

ไปด้วยอ านาจเปล่งออกมาจากผู้ ท่ีมาใหม่ 
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“ผมขอโอกาสแก้ตัวอีกครัง้ คราวนีจ้ะไม่ท าให้พลาดอีก ผม

สญัญา”  

ดวงตาคมเข้มฉายชัดในสิ่ ง ท่ีตั ง้ใจ ครั ง้นี ไ้ม่ว่าจะอยู่ ใน

สถานการณ์ไหน เขาก็จะต้องท าตวัให้กลมกลืน เพ่ือหลกัฐานเพ่ือข่าว

ท่ีจะได้มาให้ได้ 

“ไม่ลองคิดดใูหม่... ข้อเสนอยงัเหมือนเดิม” น า้เสียงหยัง่เชิงแต่

ยงัเจือไปด้วยความต้องการให้เขายอมรับ 

“ไม่ครับ ผมรักสิ่งท่ีผมท า เหมือน... คณุ รักสิ่งท่ีคณุท า”  

น า้เสียงหนกัแน่นราวสะกดเก็บบางอย่าง ก่ีครัง้แล้วท่ีต้องตอบ

ค าถามแบบนี ้ก่ีครัง้แล้วท่ีต้องบอกว่าถึงจะยังไงเขาก็จะไม่มีวันย้าย

หน่วย กว่าจะผ่านด่านทดสอบจนได้เข้ามาประจ าการท่ีน่ีไม่ใช่เร่ือง

ง่าย และเม่ือเข้ามาแล้วเขาก็จะไม่มีวนัเดินออกไปจนกว่าโชคชะตาจะ

น าทาง และเม่ือถึงตอนนัน้อาจท าเป็นครัง้คราวอย่างท่ีใครบางคน

ก าลงัท าอยู่ 

“จุดเด่นกลายเป็นจุดด้อย” ค าพูดเรียบๆ ไม่เชิงต าหนิแต่

สายตาจบัจ้องท่ีใบหน้าคือค าตอบ 
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“ผมทราบ และผมจะใช้จดุเด่นนีใ้ห้เป็นประโยชน์”  

ความหล่อท่ีฟ้าประทานแต่จะโทษเขาก็ไม่ได้ต้องโทษคนท่ี

ถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างให้เขามากกว่า แต่เขาก็จะใช้สิ่งท่ีมีอยู่ให้เป็น

ประโยชน์สงูสดุ 

“ยงัไง” ค าถามพร้อมสายตาหยัง่ลึกท่ีได้รับค าตอบเป็นดวงตา

คมเข้มมุ่งมัน่คู่นัน้ 

 
เซาะทรายวางหูโทรศัพท์ก่อนจะกรีดร้องด้วยความดีใจสุดๆ 

ออกมา เพราะสิ่งท่ีเดฟแนะน ามนัก าลงัเป็นรูปเป็นร่าง แน่นอนเธอไม่

เห็นด้วยกบัการตลาดทฤษฎีใหม่ของเพ่ือนเลิฟ แต่เธอก็ต้องยอมรับว่า

เดฟเป็นคนท่ีมองอะไรได้ไกลและทะลุปรุโปร่งจนโลกแห่งการตลาด

ต้องสะเทือน  

เพราะเขาคิดได้ไง “ชุดชั้นในเดลิเวอรี” และเดฟยังให้ข้อมูล

กลุ่มลกูค้าท่ีเคยเป็นนายจ้างของเขา ซึง่ล้วนแต่เป็นบคุคลท่ีอยู่ในแวด

วงไฮโซทัง้สิน้ แม้ปริมาณการสั่งซือ้จะน้อยจนเทียบกับยอดขายของ 

Princesse ไม่ได้ แต่มูลค่าการขายน่าจะสูสี เพราะรู้กันดีว่าอะไรท่ี
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เป็นสเปเชียล ราคาก็ย่อมสเปเชียลตามไปด้วย ใครล่ะท่ีจะไม่อยากได้

ชดุชัน้ในท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตวัเอง  

แค่สายแรกเซาะทรายก็แทบจะกร๊ีด แต่น่ีมนัสายท่ี ๑๐ เข้าไป

แล้ว เธอยังไม่ได้รับค าตอบปฏิเสธเลยสักราย มีแต่ต้องการและ

ต้องการมากๆ เพราะการไปเลือกซือ้ชุดชัน้ท่ีร้าน หากหุ่นดีพอจะโชว์

คนอ่ืนได้ก็ดีไป แต่ถ้าตัวใหญ่เป็นช้างน า้ หรือเต็มไปด้วยไขมันเป็น

ปล้องๆ คงไม่มีสุภาพสตรีคนไหนอยากไปแน่ และถ้าโชคร้ายไปกว่า

นัน้คือหน้าอกท่ีไม่ต่างจากไข่ดาวรีดน า้มนัออก เป็นเธอก็ไม่อยากจะ

แบกหน้าบางๆ อกแบนๆ ออกไปเลือกซือ้เลือกหา และมนัคงจะดีแน่ถ้า

จะมีใครมาบริการตดัเย็บให้ถึงบ้าน 

“เดฟ! ฉันขอบใจแกมาก ขอบใจสดุๆ น่ีรายช่ือท่ีแกให้มาฉันยงั

โทรไม่ได้ ๑ ส่วน ๑๐ แต่ยงัไม่มีคนไหนปฏิเสธเลยอ่ะแก โอว... ฉันไม่

อยากจะคิด จะตดัเย็บให้พวกหล่อนทนัได้ไง”  

เซาะทรายนั่งยิม้แก้มแทบปริ วาดฝันไปถึงรายได้มหาศาลท่ี

ก าลังตามเข้ามาหากพวกหล่อนจะซือ้ซ า้หรือจะสั่งเป็นคอลเล็กชั่น

เฉพาะตวัท่ีไมมี่ทางซ า้กบัใครๆ แน่ 
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“น่ีหล่อน... อย่าเพิง่วาดฝัน ยงัมีอะไรให้ท าอีกเยอะ บอกแล้วไง

ว่าแกมีหน้าท่ีไปพบลกูค้า และสนองความต้องการให้พวกหล่อน ส่วน

ฉันจะท าตลาดให้แกเอง แค่ ๑ เดือนเท่านัน้จะไม่มีใครไม่รู้จัก Sai 

เด๋ียวฉันจะออกแบบแพคเกจจิง้ให้แกเอง และท่ีต้องท าตอนนีคื้อ รับ

สมัครพนกังานจัดส่ง” ดวงตาเดฟเป็นประกายเจิดจ้าราวก าลังได้รับ

รางวลัถกูใจบางอย่าง 

“พนกังานจดัส่ง?”  

สีหน้าแสดงความสงสยัเต็มท่ีเพราะไม่เข้าใจว่าท าไมเดฟต้อง

รับสมคัรพนกังานจดัส่ง ในเม่ือเมืองศิวิไลซ์แห่งนีมี้บริษัทจดัส่งให้เลือก

จ้างตัง้มากมาย จะเอาแพงสุดหรือว่าถูกสุดก็มีให้เลือกทัง้นัน้ ไม่มี

ความจ าเป็นท่ีต้องมีพนักงานจัดส่งเป็นของตัวเองให้เปลืองต้นทุน 

เพราะไหนจะค่าแรง ค่าสวัสดิการ และอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีต้อง

รับผิดชอบ แค่ยกหูโทรศพัท์กร๊ิงเดียว พนกังานก็พร้อมจะมารับสินค้า

ไปบริการให้ถือมือลกูค้าได้อย่างสะดวก เรียบร้อยและปลอดภยั 

“ใช่... แกต้องใช้พนกังานไปส่งของ เพ่ือให้ลูกค้าได้ทดลองจน

พอใจ เพ่ือเขาจะได้จดจ าค าติชมของลกูค้ามาให้แกไว้พิจารณาในครัง้
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ต่อไป น่ีแกอย่าคิดว่าจ้างพนกังานจดัส่งทัว่ไปมาก็จบเร่ืองนะ เราขาย

ชุดชัน้ใน ดังนัน้แล้วคนท่ีจะไปส่งต้องรู้เร่ืองชุดชัน้ในเป็นอย่างดี และ

ต้องสร้างความประทบัใจจนลูกค้าอยากจะซือ้แล้วซือ้อีก งานของเรา

ต้องการการซือ้ซ า้ไม่ได้ใช้แล้วหมดไปเหมือนผ้าอนามยันะยะ คนเรามี

อ้วนมีผอม มีความอยากได้ของสวยๆ ไม่เว้นแต่ละวนั ยิ่งหล่อนๆ เหล่า

นัน้อ่ะ ใช้เงินให้ตายก็ไม่หมด อะไรท่ีเงินจะซือ้หามาได้ หล่อนยอมจ่าย

กนัจ้ะ”  

เดฟนกึถึงเม็ดเงินท่ีบรรดาคณุนายนกัการเมือง พ่ีสาว น้องสาว 

ลกูสาว หรือแม้กระทัง่แม่ของนกัการเมืองเหล่านัน้จบัจ่ายใช้สอย อะไร

ท่ีพวกหล่อนต้องการไม่มีไม่ได้ แม้แต่รองเท้าสกัคู่ถ้าออกมาเป็นคอล

เล็กชัน่ ๗ วนั ๗ สี แน่นอนท่ีพวกหล่อนแต่ละคนต้องซือ้ให้ครบ ถ้าถาม

ว่าได้ใส่ไหมเขาตอบได้เลยว่าใส่ไม่ครบเพราะพวกหล่อนจะใส่ไปไหน

กนันกัหนา แค่ขอให้มีไม่แตกต่างจากเพ่ือนฝงู  

ดงันัน้แล้วชุดชัน้ในของเซาะทรายยงัต่อยอดไปได้อีกเยอะ ไม่

ว่าจะเป็นชุดนอนเซ็ทเดียวกับชุดชัน้ใน ชุดชัน้ในเจ้าสาว ชุดนอน

เจ้าสาว ชุดออกศึกยามค ่าคืน หลากหลายเมนูท่ีผุดขึน้ในสมอง และ
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เซาะทรายจะได้ใช้ความสามารถของเธอได้เต็มท่ีชนิดท่ีว่ามีเท่าไรใส่ไม่

ยัง้  

“อืม... น่าจะมีน้องๆ นักศึกษามาท างานพาร์ทไทม์กันบ้างล่ะ 

เอาแบบหน้าจิม้ลิม้หน่อยนะ ไม่ต้องสวยมากก็ได้ เพราะถ้าสวยมาก

อาจจะเกินหน้าเกินตาลกูค้าได้”  

เซาะทรายคล้อยตามท่ีเดฟบอก เร่ืองแบบนีเ้ธอคิดไม่ได้จริงๆ 

ด้วย คงเพราะแบบนีบ้ริษัทชัน้น าของปารีสจึงได้ทุ่มทุนจ้างนักการ

ตลาดสดุหล่อเพ่ือนของเธอไปนัง่แท่นบริหารให้  

“ใครว่าฉันจะเอาคนสวย ท่ีฉันต้องการน่ะคือ... หล่อลากดิน

ต่างหากล่ะแก” เดฟพดูพร้อมกดัริมฝีปากล่างของตวัเองท าท่าไม่ต่าง

ไปจากนางแมวจ้องตะครุบเหย่ือ 

“ฮะ! ผู้ชาย” เซาะทรายอทุานไม่อยากจะเช่ือหตูวัเองว่าเดฟจะ

คิดอะไรได้สดุโต่งอย่างนี ้

 “ไม่ฮะหรอกแก แกน่ะท าหน้าท่ีของแกไป ส่วนฉันก็จะท าหน้าท่ี

ของฉัน แกแค่วาดฝันถึงเงินมหาศาลท่ีแกอยากได้ไว้มากๆ ก็ล่ะกัน ก่ี

คอลเล็กชั่นก็ออกมาให้ทันใจคุณนายคุณน้องเหล่านัน้ก็พอแล้ว ฉัน
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บอกแกแล้วไงเร่ืองผลิตเร่ืองพบลูกค้าน่ะเป็นส่วนของแก ส่วนเร่ือง

บริหารการขาย ฉัน... เดฟสดุสวย เอ๋ย! สดุหล่อจะเป็นคนเนรมิตให้แก

เอง แกมัน่ใจได้เพ่ือนรัก”  

เดฟยิม้พร้อมอธิบายด้วยความมัน่ใจเต็มร้อยก่อนจะนวยนาด

เดินจากไป แต่แค่พ้นหน้าประตูบ้านเธอเท่านัน้ ท่าทางสะดีดสะดิง้ก็

เปล่ียนเป็นแมนเกินร้อยในทนัที  

 

กว่าสัปดาห์ท่ีเซาะทรายเข้าไปติดต่อลูกค้าซึ่งโทรนัดไว้ตาม

รายช่ือท่ีเดฟท าให้ ไม่มีท่ีใดเลยท่ีไม่ถูกใจคอนเซปต์ชุดชัน้ในแบรนด์

ใหม่ของเธอ “Sai” ถกูพดูต่อในวงสงัคมเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว  

จากท่ีเธอต้องโทรหาลกูค้าเพ่ือนดัเข้าไปพดูคยุคอนเซปต์พร้อม

วดัตวัเพ่ือออกแบบชุดให้ลูกค้าสวมใส่และแสดงความเซ็กซี่ท่ีซ่อนอยู่

ในตวัตนออกมาให้มากท่ีสดุ ก็กลบักลายเป็นลกูค้าเป็นฝ่ายโทรเข้ามา

หาเธอเอง  

จากท่ีต้องรับโทรศัพท์คนเดียวก็กลายเป็นว่าเธอต้องจ้าง

พนักงานเข้ามาเป็นผู้ ช่วย พร้อมทัง้ทีมช่างเย็บช่างตัดท่ีเธอหาได้ไม่
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ยากเลย เพราะปารีสเป็นเมืองแฟชัน่แน่นอนว่ามีโรงเรียนส าหรับผลิต

บคุลากรในด้านนีโ้ดยเฉพาะ เด็กนกัศึกษาฝีมือดีๆ มีให้เลือกมากมาย 

เพราะเธอคิดว่างานตัดเย็บในฐานะนักเรียนด้านนีย้่อมมีทักษะท่ีดี

พอกนั  

แต่สิ่งท่ีจะส่งเสริมให้เด็กเหล่านีเ้ดินไปต่อได้ในหนทางท่ี

สวยงามนัน่ก็ต้องขึน้อยู่กบัไอเดีย ความสามารถและโอกาสของแต่ละ

คนด้วย ซึง่เธอได้ให้โอกาสนัน้ๆ แล้วกับเด็กเหล่านี ้และตอนนีก็้ขึน้อยู่

กบัว่าเด็กๆ จะพสิจูน์ฝีมือกนัได้ดีแค่ไหนเท่านัน้ 

“By Sai for you” เป็นคอนเซปต์ท่ี “Sai” เลือกใช้กบัลกูค้าทกุ

คน ดงันัน้แล้วชุดท่ีผลิตขึน้มาย่อมออกแบบและผลิตให้เฉพาะบุคคล

เท่านัน้ เพราะแต่ละคนมีสรีระท่ีแตกต่างกนั  

คนอ้วนย่อมต้องการชุดท่ีสวมใส่สบาย เก็บเนือ้ด้านข้าง กวาด

ต้อนเนือ้ท่ีย้อยให้ดนัเก็บไว้ในเบ้าของทรวงอกท าให้อกชิดและใหญ่ขึน้ 

ส่วนคนผอมหน้าอกหย่อนคล้อยหรือมีน้อยนิดย่อมต้องการชุดท่ี

เสริมสร้างและท าให้สวมใส่เสือ้ผ้าได้สวยดดีูขึน้  
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ไม่ว่าลูกค้าจะมีหุ่นแบบใด ดีไซเนอร์ต้องน าจุดด้อยมาสลาย

และหาจุดเด่นขึน้มาทดแทนให้ได้ น่ีแหละความท้าทายท่ีเธอพูดถึง 

และความพเิศษอีกอย่างหนึ่งของ “Sai” ก็คือ ทกุชดุท่ีผลิตขึน้มาจะปัก

ช่ือเล่นหรือตวัอกัษรย่อตามแต่ลกูค้าจะระบุเอาไว้ เพ่ือเป็นการยืนยนั

ว่าชุดชัน้ในคอลเล็กชัน่นีผ้ลิตขึน้มาเพ่ือลกูค้ารายนีเ้ท่านัน้ และข้อมลู

ของลูกค้าและแพตเทิร์นจะถูกเก็บบันทึกเอาไว้ เพ่ือในครัง้หน้าหาก

ต้องการสัง่ตดัเพิ่มเติม หรือต้องการรูปแบบใหม่ๆ “Sai” ก็จะสามารถ

สนองตอบความต้องการของลกูค้าได้อย่างทนัที 

ในระหว่างท่ีเซาะทรายท าหน้าท่ีฝ่ายการผลิตและออกพบ

ลูกค้า เดฟก็ก าลังท าหน้าท่ีฝ่ายการตลาดของเขา เดฟประกาศรับ

สมคัรพนกังานจดัส่งท่ีมีคุณสมบตัิ “หนุ่ม หล่อ ล ่า อึดเป็นเลิศ” และ

คุณสมบตัิพิเศษพ่วงท้ายจะเฉลยก็ต่อเม่ือบุคคลนัน้มีคุณสมบัติครบ

และผ่านมาถึงขัน้ตอนให้เขาสมัภาษณ์  

แน่นอนด้วยรายได้ท่ีระบุไว้นัน้ท าให้มีหนุ่มๆ ต่างแห่กันมา

สมคัรงานมากกว่าท่ีคาดคิดไว้ แต่ก็ยงัไม่ใครท่ีจะผ่านด่านข้อพิเศษท่ี

เดฟอุบไว้ แต่ส่วนลึกๆ แล้วนัน้เขาคิดว่าคนแบบนีต้้องมีอยู่ คนท่ีจะมี
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คณุสมบตัิเหมาะแก่การเป็นพนกังานจดัส่งให้กับ “Sai” คนท่ีจะใส่ใจ

ทกุรายละเอียดของผู้หญิง 

 

หนทางท่ีจะเข้าใกล้เป้าหมายมากท่ีสดุก็คือการพาตวัเองเข้าไป

พวัพนักับกลุ่มเป้าหมาย ดวงตาคมเข้มไล่ตรวจรายช่ือบุคคลท่ีติดต่อ

กลุ่มเป้าหมายของเขาในรอบสัปดาห์ท่ีผ่านมา และก็พบว่ามีอยู่ราย

หนึง่ท่ีมีการโทรศพัท์เข้าไปหากลุ่มเป้าหมายเกือบจะทกุครอบครัว และ

ถ้าเธอไม่โทรไป คนเหล่านัน้ก็จะเป็นฝ่ายโทรมาหาเธอ  

“เซาะทราย เลโอนาร์ด” สะดุดใจเพราะช่ือเธออ่านยากชะมัด 

แต่เขาไม่มีทางเลือกท่ีจะต้องพาตวัเข้าไปท าความรู้จักกับเธอคนนีใ้ห้

ได้เพ่ืองานท่ีได้รับมอบหมายจะส าเร็จลลุ่วง  

ทว่าภาพใบหน้าสวยชวนฝันท่ีค่อยๆ ปรากฏชดัเจนบนหน้าจอ

ก็ส่งผลให้ดวงตาคมเข้มต้องเขม่นมองอย่างไม่อยากจะเช่ือสายตา

ตวัเอง จงัหวะหวัใจท่ีเต้นรัวเร็วมนัเร่ิมร้องประท้วงอยากให้เขาเล่ือนลง

ดขู้อมลูของเธอให้เร็วท่ีสดุ  
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“เซาะทราย เลโอนาร์ด” สาวสวยวยั ๒๖ ปี ลกูคร่ึงฝร่ังเศส-ไทย 

พ่อแม่เสียหมดแล้ว อาศัยอยู่ ท่ี... รายละเอียดของเธอท่ีเขากวาด

สายตาอ่านโดยเร็วแต่กลบัจดจ าได้แม่นย า 

“ดีไซเนอร์ชดุชัน้ใน... อืม... จะเป็นยงัไงนะ”  

ชายหนุ่มลบูไล้เคราแพะของตวัเองไปมา ใบหน้าสวยจดัเพราะ

เป็นลูกผสมระหว่างเอเซียกับยุโรป โดยเฉพาะดวงตาท้าทายคู่นัน้มนั

ท าให้เขาร้อนขึน้มาอีกแล้ว โชคดีหรือพระเจ้าเข้าข้างเขากนัแน่ท่ีท าให้

เขาต้องมาพวัพนักบัเธอ  

ทัง้ท่ีพยายามลบภาพเธอท่ีโผเข้าหาไอ้สุดหล่อนั่นออกจาก

ความทรงจ า และข้อมลูท่ีได้รับเพิ่มเติมก็คือ เซาะทรายเปิดแบรนด์ชุด

ชัน้ในเป็นของตัวเอง และ “Sai” ก าลังต้องการพนักงานจัดส่งสินค้า 

ดวงตาคมเข้มไล่ลงอ่านกรอบคณุสมบตัิของพนกังานท่ีต้องการก่อนจะ

เอนร่างกบัเก้าอีต้วันุ่มผ่อนคลายหวัใจเข้มๆ ของเขาให้ไปนอนแนบตกั

ของเธอ ก็คณุสมบตัิพวกนัน้น่ะ มนัตวัเขาชดัๆ  

“หนุ่ม หล่อ ล ่า อึดเป็นเลิศ” 
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 ดวงตาคมเข้มจ้องประสานสายตากับไอ้คนหน้าหล่อท่ีเขาไม่

คาดคิดสกันิดว่าจะได้เจอกนัท่ีน่ีอีกครัง้ คิดแล้วก็อดท่ีจะสบถด่าตวัเอง

ในใจไม่ได้ ก็ท าไมล่ะเขาถึงไม่คิดว่าจะได้เจอไอ้หน้าหล่อท่ีน่ี คนรักกนั

ก็ต้องอยู่ด้วยกนัสิ เพราะมวัแต่ดีใจและคิดว่าโชคดีจะได้พบเธออีกครัง้

แต่กลายเป็นว่าคนท่ีนดัเขามาสมัภาษณ์กลบัเป็น... 

 “เอ่อ... คุณอิโญน่าครับ เราเคยพบกันมาก่อนหรือเปล่าครับ” 

เพราะชายหนุ่มท่ีหล่อเอามากๆ ท่ีช่ือว่า “ชาร์ค อิโญน่า” ก าลงัจ้อง

มองมาเขม็งเกือบท าให้เขาหลดุเสียงกร๊ีดถล่มทลาย แต่ไอ้สายตาแบบ

ไม่เป็นมติรนัน้มนัก็ท าให้ต้องถาม หรือเขาจะเคยไปขดัตาปลาคนหล่อ

น่ีมาก่อนหรือเปล่า 

 “เอ่อ... ไม่น่ีครับ น่ีเป็นครัง้แรกท่ีเราพบกนั” ใช่ เขาพดูถกู เป็น

ครัง้แรกท่ีเราพบกัน แต่ไม่ใช่ครัง้แรกท่ีเขาได้เห็นไอ้สุดหล่อท่ีมีช่ือว่า 

“เดฟ” 

 “สรุปแล้วคุณสมบัติของผมผ่านการพิจารณาหรือเปล่าครับ” 

ชาร์คส่งค าถามอย่างมัน่ใจ 
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 “ถ้าตามท่ีปิดประกาศไว้นัน่น่ะคณุอิโญน่ามีครบนะครับ แต่ผม

มีค าถามพเิศษท่ีใช้ส าหรับคดัเลือกคนท่ีเหมาะสมเท่านัน้”  

 ดวงตาคมเฉ่ียวของเดฟจ้องมองสดุหล่อลากดินตรงหน้า มนัคง

ดีไม่น้อยหากเขาจะแสดงกิริยาว่าชอบอะไรท่ีเหมือนๆ กนั แต่ถ้าไม่เป็น

ไม้ในป่าเดียวกนัเขาก็ยงัหวงัว่าคนหล่อนีจ้ะผ่านด่านไปสู่จดุสดุยอดนี ้

ได้ 

 
 กล่องกระดาษกรุผ้าไหมสีทองขนาดพอเหมาะส าหรับใส่สินค้า

ท่ีสะท้อนถึงรสนิยมและฐานะทางสงัคมของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ขอบ

ฝากล่องด้านบนประดบัไว้ด้วยสญัลกัษณ์โดดเด่นท่ีจะปรากฏเฉพาะ

คอลเล็กชัน่ของลูกค้ารายนัน้ๆ เช่น กล่องนีฝ้ากล่องด้านบนประดบัไว้

ด้วยผีเสือ้ท่ีประดิษฐ์จากผ้าไหมสีม่วงท่ีก าลงัสยายปีกโผบิน และด้าน

ในนัน้ผีเสือ้หลากหลายตวัก็ก าลังสยายปีกสร้างความสวยงามให้กับ

ชดุแนบเนือ้ท่ีจะเสริมส่งความเซก็ซี่ให้กบัเจ้าของเรือนร่างท่ีจะสวมใส่ 
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 “สวยมาก... ฝีมือแกสุดยอดจริงๆ ทราย ผู้หญิงทุกคนท่ีได้รับ

ของขวญัในกล่องนี ้ฉันว่าพวกหล่อนคงเหมือนได้ขึน้สวรรค์จริงๆ อ่ะ 

พวกหล่อนคงคิดว่าตวัเองเป็นนางฟ้าแน่”  

เดฟไล้ฝ่ามือไปมาบนชดุชัน้ในท่ีตดัเย็บเสร็จเรียบร้อยและเซาะ

ทรายก าลังบรรจุใส่กล่องพร้อมประดับฝากล่อง ด้วยลวดลายท่ี

สอดคล้องกบัชดุด้านใน 

 “กล่องของแกสวยมากต่างหากล่ะ ฉันก็ต้องขอบใจแกมากๆ 

ไม่ใช่แค่สินค้าด้านในท่ีจะตรงใจลูกค้า แต่กล่องบรรจุภัณฑ์ก็เป็นสิ่ง

แรกท่ีจะท าให้ลูกค้าประทับใจได้เป็นอย่างดี และแกก็ท าได้ดีจริงๆ 

ขอบใจมากเพ่ือน ว่าแต่แกไปหามาจากไหนได้ตัง้เยอะขนาดนี”้  

 กล่องหลายขนาดท่ีวางซ้อนกนัจนเต็มห้องท าให้เซาะทรายยิม้

ไม่หุบเพราะเดฟจัดการเร่ืองนีไ้ด้ไม่บกพร่อง ทุกขนาดท่ีเธอต้องการ

เดฟจดัหามาได้ปานเนรมิต 

 “โน่น! ต้องไปขอบคุณคุณแม่จิ๋มสุดท่ีรัก หล่อนจดัชมรมสร้าง

รายได้ในครัวเรือนพาคณุแม่บ้านฝร่ังเศสมาช่วยกันนั่งประดิษฐ์กล่อง 

ผ้าไหมน่ีก็สัง่ตรงมาจากเมืองไทยเลยนะ คณุป้าของเด๊ียนเพิ่นส่งมาให้ 
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ไงจ๊ะอุตสาหกรรมในครัวเรือนของเด๊ียน ถูกใจหล่อนใช่ไหมล่ะ และ

รับรองว่าคนรับก็จะต้องปลาบปลืม้ใจอย่างแน่น ยิ่งได้เห็นพนักงาน

จัดส่ งของฉัน  หล่อนจะก ร๊ีดกระหน ่ าจนต้องสั่ง เพิ่มลอตใหม่

ทนัทีทนัใด” 

 “เดฟ... ฉนัไม่ชอบ”  

ท่าทีกระด๊ีกระด๊าของเดฟท าให้เธอไม่สบายใจ เธอเห็นด้วยกับ

แนวคิดด้านการตลาดของเดฟทุกอย่างเพราะเห็นผลแล้วกับยอดการ

สัง่ซือ้มากมายจนท าให้ต้องท าตารางนดัคิวลกูค้าเพ่ือเข้าไปบริการได้

อย่างทั่วถึง ทัง้ยังต้องเร่งออกแบบเร่งผลิตชุดท่ีสร้างความพึงพอใจ

ให้กบัลกูค้า และเม่ือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่กระบวนการบรรจภุณัฑ์

เพ่ือเตรียมจัดส่ง แต่นั่นมันจะเข้ากันเหรอกับการท่ีให้ผู้ ชายไปส่งชุด

ชัน้ในสตรี 

 “ไม่ชอบ? แกหมายความว่าไง ก็บอกแล้วไงว่าเร่ืองบริหาร

การตลาดเป็นเร่ืองของฉนั หรือว่าแกไม่เช่ือมือฉนั”  

เดฟสะบดัหน้างอนไปอีกทาง ไม่เข้าใจเลยว่าเซาะทรายเป็นดี

ไซเนอร์ได้ไง เพราะหล่อนนะออกจะท าตวัเหมือนป้าแก่รักนวลสงวนตวั 
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อีกทัง้ความคิดเก่ียวกับเพศหญิงเพศชาย เซาะทรายก็คล้ายยังแอบ

ซ่อนความอายเอาไว้อย่างลึกๆ หรือน่ีแหละคือเสน่ห์ของหญิงไทย

อย่างท่ีเพ่ือนชายหลายคนของเขาเคยพดูไว้  

แต่ส าหรับเขาน่ะ เซาะทรายเป็นป้าแก่หรือไม่ก็เป็นเด็กหญิง

น้อยๆ ท่ียงัไม่ประสากับเร่ืองอย่างว่า ไอ้เร่ืองกระดากอายก็เลยเยอะ

เป็นพเิศษ 

 “ฉันอยากให้ผู้ หญิงเป็นคนไปส่งสินค้า เดฟ.. . ชุดชัน้ในน่ะ

ลูกค้าเขาควรจะต้องได้ทดลองใส่นะ เพ่ือจะได้รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบ

ตรงไหน ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้บอกได้ว่าลูกค้าใส่ออกมาแล้วสวย ดูดี 

หรือไม่กระชบัตรงไหนหรือเปล่า บางส่วนก็ต้องช่วยลกูค้ากอบๆ โกยๆ 

ให้มนัลงล็อกด้วยนะแก แล้วแกจะให้ผู้ชายไปส่งน่ี มนัคงไม่เหมาะมัง้ 

อีกอย่างสินค้าพรีเมียมของแกก็เข้ากัน้เข้ากนักบัชายหนุ่มอะนะ”  

เธอหมายถึงครีมทาหวันมให้เป็นสีชมพซูึง่ผลิตจากสมนุไพรแท้ 

ท่ีนายเดฟสุดหล่อช่างมีไอเดียบรรเจิดสุดกู่ว่ามันเข้ากันได้ดีกับชุด

ชัน้ในของเธอ เพราะใส่ชุดสวยแต่หวันมด าป๋ีคงไม่ดีแน่ อย่างนัน้แล้ว
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จดัเป็นเซตให้ไปพร้อมกนัเลยดีกว่า ดีไม่ดีอาจเป็นธุรกิจอีกตวัของ Sai 

ท่ีสร้างรายได้ไม่แพ้ชดุชัน้ใน 

 “ทราย แกน่ะไม่รู้อะไร ชุดชัน้ในคนท่ีจะบอกว่าสวยหรือไม่

สวยน่ะไม่ใช่ผู้หญิงนะแก แต่เป็นผู้ชาย และถ้าแกใช้พนกังานผู้หญิงไป

ส่ง สินค้าของแกก็จะไม่แตกต่างไปจากสินค้าทัว่ไปท่ีไม่ได้สร้างความ

ดึงดูดให้เกิดการซือ้ซ า้ มนัไม่กระตุ้นให้ลูกค้าคิดถึงแกตลอดเวลาอ่ะ 

แกต้องนึกถึงวนัข้างหน้าด้วย ไม่ใช่ให้เขาซือ้แกครัง้เดียวแล้วจบ และ

แกก็ต้องค านึงถึงลูกค้าด้วย แกคิดว่าแกท าเป็นคนเดียวเรอะไอ้ชุด

ชัน้ในเดลิเวอรี ฉันต่อให้ ๒ เดือนเด๋ียวก็มีคนมาช่วยแกท าแน่ ดังนัน้

ตอนนีแ้กต้องท ายงัไงก็ได้ให้ลกูค้ากระสนัอยากให้แกไปบริการเต็มแก่ 

จนอดไม่ไ ด้ต้องโทรจิกโทรกด และขอบอก พ่อสุดหล่อของฉัน 

หล่อม๊าก... มากจนดารานายแบบยงัชิดซ้ายเลยนะแก  

และขอบอกเพิ่มเติมอีกอย่างเผ่ือสาวเวอร์จิน้อย่างแกจะได้

หลดุจากบ่วงดกึด าบรรพ์มาบ้าง บรรดาลกูค้าของหล่อนน่ะไม่ธรรมดา

กันนะจ๊ะ รับรองถ้าพวกหล่อนเห็นพนักงานจัดส่งของฉันขีค้ร้านจะ

สั่งซือ้จนสายไหม้ ชิมลาง ๑ คนก่อน แกต้องฉีกแนวการตลาดจ าไว้ 
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กล้ามใหญ่ๆ ซิกแพ็กเป็นลอนคล่ืน โอ๊ย... แกเอ๋ย!... แกเตรียมนบัเงิน

เถอะ ดีไม่ดีคราวหน้าฉนัอาจต้องจ้างดารานายแบบมาส่งบ้างเป็นครัง้

คราว สร้างกระแสให้มนักระหึม่ไปเลย”  

เดฟลอยหน้าลอยตาพูดใบหน้าชวนฝันสุดๆ เพราะในหวัของ

เขาตอนนีมี้ภาพเซาะทรายนัง่นบัเงินอยู่ท่ามกลางบรรดาชายหนุ่มล ่า

บกึนบัสิบคน และมีเขาเป็นคนบงการคดัสรรความหล่อล ่าพวกนัน้ 

 “เออ... แกว่าไงก็ว่างัน้ละกนั ฉันขีเ้กียจเถียงกบัแก เถียงไปก็ไม่

ชนะหรอก ว่าแต่ค าถามเด็ดของแกน่ะคืออะไร พ่อหนุ่มสดุหล่อคนนีถ้ึง

ได้ผ่านด่านมาได้”  

ท่าทางมัน่ใจของเดฟพร้อมสีหน้ากระหยิ่มยิม้ท าให้เซาะทราย

ต้องส่ายใบหน้าไปมาอย่างระอาใจ แต่ไอ้ค าถามเด็ดท่ีเธออยากรู้แล้ว

เดฟก็ยิ่งฉีกยิม้ออกให้กว้างไปอีก นัน่มนัอะไรกนันะ 
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ตอนที  ๓ 

ลกูจา้งสะท้านหวัใจ 

 ดวงตาคมเข้มกวาดไล่มองข้อมลูเพิม่เติมท่ีเขาต้องการรู้และก็มี

คนใจดีจัดท ามาให้อย่างเรียบร้อย ก็งานของเขาน่ะท ากันเป็นทีม 

หน่วยกล้าตายก็มี หน่วยสืบข้อมูลก็มี และหน่วยบันทึกข้อมูลท่ีเขา

ส่งไปให้ก็มีอย่างพร้อมเสร็จ  

 ดงันัน้ไม่ว่าอะไรก็ตามท่ีอยากรู้ หากบุคคลนัน้ๆ จะไม่ได้ตัง้ใจ

ให้เป็นความลับ ก็ไม่ยากเกินความสามารถของบรรดาทีมงานท่ีจะ

จดัหามาให้อย่างแน่นอน จากรายละเอียดท าให้รู้ว่าเซาะทรายและเดฟ

ไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกบังานของเขา  
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 ทัง้สองคนเป็นเพียงประชาชนของฝร่ังเศสท่ีต้องท างานแลกกบั

รายได้เท่านัน้ และข้อมลูมากกว่านัน้ก็ท าให้เขาต้องยิม้ออกมาราวกับ

โลกใบนีม้ันช่างสวยหรู อะไรๆ ท่ีรบกวนจิตใจและอาจมีผลให้

ประสิทธิภาพการท างานลดน้อยลงจนบางครัง้เขาอยากจะถอดใจไม่

พาตวัเองไปข้องเก่ียวกบัเซาะทรายให้รู้แล้วรู้รอดไป เพ่ือตดัปัญหางาน

ท่ีอาจผิดพลาดได้อีก แต่สิ่งท่ีรู้ก็ท าให้ความรู้สึกเหล่านัน้เหมือนจะ

หายไปปลิดทิง้ 

 “เดฟ หหึหึ.ึ..”  

ชาร์คหวัเราะพลางเอนกายพิงพนกัเก้าอีอ้ย่างอารมณ์ดี เดิมที

เขาออกจะเคืองไอ้หน้าหล่อนีม้ากๆ แต่ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือ เดฟกับ

เซาะทรายเป็นเพ่ือนกนัตัง้แต่เด็ก และชุดชัน้ในแบรนด์ “Sai” นี ้เดฟก็

รับหน้าท่ีท าการตลาดให้กับเซาะทราย และเร่ืองลบัๆ ท่ีคิดว่าน้อยคน

นักจะรู้ก็คือ เดฟชอบไม้ท่ีอยู่ในป่าเดียวกัน งัน้สิ ... ถึงได้มองเขาตา

ละห้อยขนาดนัน้ 

 “หหึหึ.ึ.. เซาะทราย อย่างนัน้คณุก็ว่างแล้วสินะ”  
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นิว้มือเกล่ียไล้ไปมาบนหน้าจอตัง้แต่ดวงตาหวานละมนุท่ีแฝง

ความแกร่งคู่นัน้เร่ือยลงมาตามแนวสนัจมกูโด่งๆ และริมฝีปากอวบอิ่ม

ท่ีเผยอน้อยๆ อย่างคนก าลงัจะยิม้ ดวงตาคมเข้มไล้ไปมาบนใบหน้า

ชวนฝันก่อนจะจ้องมองจดุหมาย ความอวบอิ่มนัน้ “Sai” เขาอยากรู้นกั

ว่าตวัตนของเธอจะเป็นแบบไหน 

 “Sai เป็นชดุชัน้ในทีผ่ลิตข้ึนตามบคุลิกของผูส้วมใส่และช่วยส่ง

ขบัความสวยความเซ็กซ่ีในตวัของเธอนัน้ๆ ให้ฉายชดัออกมา อะไร

เกินเราจะปรับ อะไรขาดเราจะเพ่ิม ดังนั้นผมต้องการได้คนที่รู้จัก

ผูห้ญิง... ดีทีส่ดุ” เดฟอธิบายให้เขาฟังคอนเซปต์ย่อๆ ของ Sai 

 “แล้วคุณจะรู้ได้ยงัไงว่าผมรู้จักผู้หญิงดีที่สุด...” เขาถามและ

ค าตอบของเดฟก็ท าให้เขายิม้ออกมา  

 “ก็คณุตอบค าถามได้รู้ลึกรู้จริงขนาดนัน้ เสียดายผมเป็นผูช้าย 

ถา้ผมเป็นผูห้ญิงคงหลงรักคณุไดง้่ายๆ แน่” 

 ชาร์คท าท่าแขยงขนเม่ือนึกถึงสายตาของเดฟท่ีใช้มองเขา น่ีถ้า

เขารู้มาก่อนว่านายน่ีมีรสนิยมชอบอะไรท่ีเป็นดุ้นๆ เหมือนกนั เขาคงมี
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อาการเหมือนคนจับไข้ แต่เพราะไม่รู้จึงได้แต่แปลกใจ และแต่ละ

ค าถามท่ีพ่ีท่านจดัมาก็โดนใจมนัทกุดอก... 

 “ถ้าแฟนคณุโทรหาคุณบ่อยๆ และชอบถามคุณว่า “อยู่ที่ไหน 

อยู่กบัใคร” คณุจะร าคาญเธอไหม” 

“ไม่นะครับ เพราะผมอยากจะมีใครสักคนที่จะนึกถึงผม

ตลอดเวลา ผมรู้ว่าพวกเธอแค่เป็นห่วง และอยากรู้ว่าผมเป็นยงัไงบ้าง

ก็เท่านัน้”  

เขาอยากมีใครสกัคนท่ีจะโทรหาสอบถามความเป็นอยู่ เพราะ

ชีวิตท่ีต้องเติบโตขึน้มากับฟาร์ม กับท้องไร่ และเส้นด้ายกับโรงเก็บ

พรม บางครัง้ก็โหยหาความอ่อนโยนของใครบางคน และความ

แข็งแกร่งท่ีเข้ามาแทนท่ีก็มกัจะมีหน้าท่ีท าให้ห่างเหินกนับ่อยครัง้  

“เวลาเธอมีปัญหาคณุจะรับฟังเธอไหม” 

“ได้ทกุที่ทกุเวลาที่เธอต้องการ เพราะการที่เธอบอกปัญหาให้

ผมฟังผมคิดว่าเป็นการใหเ้กียรติทีเ่ธอไวใ้จ หรือบางทีผมอาจช่วยอะไร

เธอไม่ได ้แต่อย่างนอ้ยขอใหผ้มไดป้ลอบใจเธอ”  

ในหัวสมองตอนนัน้เขาคิดถึงภาพเรือนร่างท่ีสั่นสะอืน้อยู่ ใน

อ้อมกอดของเดฟ หากเป็นเขาเธอจะไม่เจ็บปวดอีก แต่เร่ืองอะไรท่ีท า
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ให้เธอเป็นไปได้ขนาดนัน้ ผู้หญิงท่ีสายตาบอกความเด็ดเด่ียวอย่างนัน้

จะเสียน า้ตาเพราะอะไรหรือเพราะใครได้ 

“ผูห้ญิงเอาแต่ใจ คณุว่าน่าร าคาญไหม”  

เดฟยงัคงถามไปยิม้ไป เพราะค าถามแต่ละข้อนัน้มนัคือความ

ใส่ใจในตัวของผู้ หญิงท่ีผู้ ชายทุกคนต้องเจอ และเขาก็อยากจะรู้ว่า

ผู้ชายหล่อๆ คนนีจ้ะทนกบัผู้หญิงได้มากมายแค่ไหน  

“ผม... ไม่เคยร าคาญผู้หญิง ความเอาแต่ใจถือเป็นคุณสมบติั

พิเศษของพวกเธอเลยนะครับ ผมว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างหน่ึง และ

สาเหตคุวามเอาแต่ใจ ก็แค่พวกเธออยากเป็นคนส าคญัของคนรักเท่า

นัน้เอง ถา้ท าใหรู้้ว่ารักเธอมากแค่ไหน เธอก็ไม่มีเหตผุลที่ต้องเอาแต่ใจ

อีก” 

“แลว้ผูห้ญิงไร้เหตผุลล่ะครับ” 

“ผิดแล้วครับ ผูห้ญิงไม่ได้ไร้เหตผุลนะครับ แต่เหตผุลของพวก

เธอมนัเยอะจนเราจ าไม่หมดมากกว่า ไม่มีอะไรที่เธอจะไม่มีเหตุผล

ครับ ทกุเร่ือง”   

“ขอ้สดุทา้ยนะครับ คณุคิดยงัไงกบั... ชดุชัน้ในของผูห้ญิงอว้น” 
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“อืม... ผมว่าผูห้ญิงอว้นก็เซ็กซ่ีได้นะครับ และเธออาจจะน่ารัก

กว่าสาวๆ หุ่นดีเสียดว้ยซ ้า คิดดูสิครับ อืม... คณุท าใหผ้มจินตนาการ” 

“อีกข้อครับ ถือว่าเป็นข้อแถม แบบว่าผมอยากรู้จกัตวัตนของ

คุณจริงๆ คุณอิโญน่าคิดว่า... ยอดอกของผู้หญิงถ้าแข็งตื่นตวัข้ึนมา 

แสดงว่าเธอก าลงัมีอารมณ์... ใช่ไหมครับ” 

“ไม่จ าเป็นเสมอไปหรอกครับ อาจเป็นแค่สายบรารัดแน่น

เกินไปก็ได้ แต่ถ้าถามผมว่าปลายยอดเล็กๆ นัน่จะชูชนัตอนไหนมาก

ทีส่ดุ ผมคงตอบว่าตอนทีป่ลายล้ินของผมสมัผสั คณุว่าจริงไหมครับ”  

และเดฟก็ท าให้เขาล่องลอยไปสู่โลกแห่งจินตนาการอีกครัง้ 

ปลายลิน้อ่อนชืน้ของเขาหากได้ลิม้ลองยอดอกสีหวาน ความแข็งขืน

ดนุดงึท่ีหยุ่นปลายลิน้จนท าให้เขาอดไม่ได้ท่ีจะตกัตวงดดูด่ืมราวทารก

หิวกระหาย  

และหากเขาน าทรวงอกทัง้สองข้างเบียดชิดพร้อมตวดัลิน้รัวเร็ว

ไปมาสลับสับเปล่ียนทัง้สองข้างซ้ายขวา เจ้าของทรวงอกนัน้จะแอ่น

กายหยดัยืนให้เขาตกัตวงความหอมหวานอย่างไม่รู้เหน็ดเหน่ือยหรือ

เธอจะส่ายสั่นหันหนีด้วยความประหม่าราวโลกก าลังจะหยุดหมุน 

อะไรกนัท่ีเธอคนนัน้จะเป็น 
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“เฮ้อ!”  

ชาร์คถอนหายใจหนักหน่วง เพราะจินตนาการอันบรรเจิดไม่

เป็นผลดีกับเขาเลยสกันิด ยิ่งคิด ตวัตนของเขาก็ยิ่งร้องประท้วงอ้อน

วอนขอได้รับการปลดปล่อย ซึง่มนัเป็นสิ่งท่ีเขาท าไม่ได้ในตอนนีเ้พราะ

อีกแค่ไม่ก่ีก้าวเขาก็จะได้พบ... นายจ้างท่ีแสนจะเร้าอารมณ์ 

บ้านไม้สองชัน้ขนาด ๑๐๐ ตารางวา ซึง่ถือว่าใหญ่มากส าหรับ

ท่ีอยู่อาศัยซึ่งใช้เวลาขับรถออกห่างจากปารีสมาไม่ไกล เร่ิมตัง้แต่รัว้

บ้านท่ีสร้างจากไม้โอ๊คฉลุลายเล่นระดับให้บ้านดูเด่นและมีสไตล์

แตกต่างจากบ้านหลงัอ่ืนๆ ท่ีจดัสร้างในสไตล์ท่ีคล้ายคลงึกนั  

ตวับ้านสร้างเรียนแบบชาวชนบทเพราะมีจัว่ห้องใต้หลงัคาและ

ป่องไฟท่ีคงใช้งานได้จริง ชัน้บนเป็นลายไม้ท่ีตกแต่งเป็นแนวขวาง ชัน้

ล่างคร่ึงหนึ่งก่อจากหินเพ่ือต้องการความแข็งแรงอีกคร่ึงหนึ่งเป็นปูน

ขดัให้ความอบอุ่นดนูุ่มนวล  

เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอีไ้ม้สีขาวสะอาดตาดเูข้ากนักบับ้านไม้สีทึม 

และกระถางต้นไม้หลากสีสนัวางเรียงลดหลัน่กนัตามชัน้หินท่ีเจ้าของ

บ้านคงตัง้ใจตกแต่งและจดัวางไว้เพ่ือประดับสวนสวยได้อย่างลงตัว 
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รวมทัง้สวนแอปเปิลลูกเล็กสีเขียวส าหรับใช้หมกัและกลัน่ท าบร่ันดีท่ี

เรียกว่าคลัวาดอส ปลกูเป็นแนวยาวไปทางด้านหลงับ้าน ส่งกลิ่นหอม

นุ่มนวลและสร้างความร่มร่ืนจนอุณหภูมิโดยรอบดูราวจะต ่ากว่าใน

ปารีสเล็กน้อย  

ชาร์คยิม้พลางสูบลมหายใจเข้าลึก เขาชอบท่ีเซาะทรายจะใช้

ท่ีน่ีท าเป็นออฟฟิศและผลิตชุดชัน้ใน แทนท่ีเธอจะเลือกใช้สถานท่ีใน

ปารีสหรือไม่ก็ในย่านร้านค้าสวยหรู เพราะท่ีน่ีอย่างน้อยก็ท าให้หายใจ

ได้เต็มปอด และเขาเช่ือว่าบรรยากาศท่ีดีในสิ่งแวดล้อมท่ีไม่อึกทึก เธอ

จะสามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีดีออกมาให้กับลูกค้าได้อย่างแน่นอน 

ว่ากนัว่าศิลปินต้องการบรรยากาศในการท างาน เซาะทรายก็คงไม่อยู่

ในส่วนท่ีละเว้น 

 
 รูปร่างสูงใหญ่ อกผายไหล่ผึ่ง กล้ามเป็นมัดอัดแน่นไปทัง้ตัว 

ซิกแพ็กเป็นลอนสวย ผิวสีบ่มแดดเซ็กซี่ ผมสีน า้ตาลอมทอง คิว้เข้ม 

จมูกโด่งเป็นสัน ริมฝีปากท่ีคล้ายจะแย้มยิม้อยู่ตลอดเวลา และ

โดยเฉพาะดวงตาสีช็อกโกแลตนั่นคล้ายกับมีดวงไฟสุมอยู่ภายในท่ี



 

65  

พร้อมจะแผดเผาสาวๆ ท่ีได้สบสายตากับเขาให้หลอมละลายเอาได้

ง่ายๆ นัน่มนัแววตา “นกัรักผู้ย่ิงใหญ่” ชดัๆ ทัง้หมดนัน้ยงัไม่รวมเครา

เขียวครึม้ท่ีเหมือนจะฟ้องว่าอะไรก็ตามท่ีเป็น... ขน บนร่างกายนีค้งจะ

ดกไม่แพ้กนั  

“หล่อเอามากๆ” แค่สรรพคณุท่ีเดฟบรรยายพนกังานจดัส่งสุด

หล่อท่ีจะเข้ามาพบเธอในวนันีม้นัก็ท าให้เซาะทรายรู้สึกประหม่าอย่าง

ท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน เธอไม่ชอบเลยกบัการท่ีต้องลุ้นอะไรบางอย่าง แม้

จะบอกตัวเองว่าไม่สนใจ และไม่คาดหวังว่าเขาจะมีรูปลักษณ์ราว

เทพบตุรอย่างท่ีเดฟบอกหรือเปล่า  

แต่ไอ้หัวใจท่ีเต้นรัวเร็วพร้อมดวงตาท่ีจับจ้องแต่เพียงนาฬิกา

บนข้อมือเรียวบ่อยครัง้มันก็ฟ้องว่าครัง้นีเ้ธอต่ืนเต้นจริงๆ แค่แยกไม่

ออกเท่านัน้ว่าต่ืนเต้นเพราะความหล่อเหลาท่ีคาดการณ์ไม่ถูกว่าจะ

เหมือนในจินตนาการไว้ หรือต่ืนเต้นท่ีเดฟบอกเล่าบทสมัภาษณ์พิเศษ

สดุท่ีนายสดุหล่อคนนีผ้่านด่านมาได้ด้วยคะแนนเต็มร้อย  
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 “รับฟังปัญหาของพวกเธอได้ ไม่ร าคาญผู้หญิงเอาแต่ใจ ชอบ

โทรจิก ไร้เหตุผล และเข้าใจผู้หญิงเจ้าเนือ้อย่างสุดๆ จะจริงเร้อ... ฉัน

ว่าแค่ข้อเดียวคณุก็บายแล้วล่ะ สดุหล่อ”  

 พดูแล้วเซาะทรายก็รู้สึกวบูวาบไปทัว่ไปหน้า เพราะข้อสุดท้าย

ท่ีเดฟบอกแต่เธอไม่กล้าพดูได้แต่แอบนึกอยู่ในใจนัน้ แม้แต่ความคิด

ยงักระดาก ก็... “ปลายล้ินของผม”  

 “เฮ้อ! เดฟ แกนะแก ท าไมถึงได้คิดอะไรท่ีมนัสดุขอบโลกอย่าง

นี ้แกไม่รู้รึไง”  

ยิ่งคิดก็ยิ่งร้อนวบูวาบมากขึน้ เพราะรู้ว่าเธอถกูเดฟแกล้งแน่ๆ 

เพราะเดฟเป็นคนเดียวท่ีรู้ว่าเธอไม่เคยให้ความใกล้ชิดกับผู้ ชายคน

ไหนจนเกินขอบเขตแต่ยงักล้าเอาเร่ืองนีม้าเล่าให้เธอหน้าร้อนวบูวาบ

ซะงัน้  

เซาะทรายนึกถึงเส้นทางรักของเธอท่ีเคยผ่านพ้นมา แม้จะมี

เพ่ือนชายท่ีคบหาด้วยหลายคนแต่ทัง้หมดนัน้ก็ยังไม่เคยมีใครได้

เกินไปกว่าการเทคแคร์ท่ีเหมาะสม ไม่ใช่ว่าเธอเก่งกล้าจนหลบหลีก

ผู้ชายเหล่านัน้ได้ทกุครัง้  
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แต่การระมัดระวังไม่พาตัวเองไปอยู่ในขอบเขตท่ีไม่สามารถ

ควบคมุได้นัน่คือสิ่งท่ีเธอต้องรักษาไว้ให้มัน่ และหากจะมีเหตกุารณ์ใด

ท่ีเส่ียงต่อความสมัผสัล า้ลกึ  

เดฟจะเป็นตัวช่วยได้ทันเวลาเสมอ ความสัมพนัธ์ของเธอกับ

เดฟจึงดูคลุมเครือจนท าให้หลายปีท่ีผ่านมานีไ้ม่มีใครกล้าผ่านเข้ามา

ขายขนมจีบ หรืออาจเป็นเพราะเธอไม่เปิดโอกาสท่ีจะคบกับใครด้วย 

แต่ในวนันีแ้ค่ค าพดูไม่ก่ีค าของเดฟกลบัท าให้เธอต่ืนเต้น  

“หหึหึ.ึ.. ก็แค่คนหล่อน่าเซาะทราย ยงัไม่ชินรึไง”  

เซาะทรายหมุนเก้าอีน้ั่งไปมาพลางหัวเราะส่ายศีรษะ ก็คน

หล่อน่ะเธอเห็นมาเยอะแล้ว ฌอง เซลิเซ่ เต็มไปด้วยนายแบบแบรนด์

ดงัมากมาย แต่เธอไม่ยกักะถกูใจใครเป็นพเิศษ นบัประสาอะไรกบั... 

ดวงตาสวยหวานเหมือนจะเบิกกว้างขึน้อย่างกบัไม่เช่ือสายตา

ตวัเองเพราะทนัทีท่ีเธอหมนุเก้าอีก้ลบัมา ใครบางคนท่ียืนเด่นอยู่ตรง

ประตูก็ท าให้ทุกความคิดของเธอนิ่งขนดัราวกับถูกสต๊าฟไว้ให้ไร้ชีวิต 

ใครบางคนท่ี...  
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จินตนาการตามรูปลกัษณ์ท่ีเดฟบอกเล่ายงัน้อยไป เพราะเขา... 

หล่อมากจริงๆ แต่ มีสิ่ งเดียวท่ีเดฟบอกได้ไม่ผิดเพีย้น ดวงตาสี

ช็อกโกแลตคู่นัน้มนัคล้ายกบัมีดวงไฟร้อนแรงท่ีก าลงัมอดไหม้ร่างกาย

ของเธอ  

ความร้อนแรงนัน้ราวกับจะก าจัดเสือ้ผ้าท่ีถือเป็นอุปสรรคท่ี

ส าคญัยิ่งจากความจาบจ้วงล้วงลึก เซาะทรายรู้สึกเหมือนเธอก าลงัถกู

เปลือ้งผ้าและเล้าโลมด้วยสายตาจนเธอร้อนไปทัง้ร่างไม่ต่างจากดวง

ไฟคู่นัน้ก าลงัย้ายท่ีอยู่มาบนร่างกายของเธอ 

“สวสัดีครับ... คณุเลโอนาร์ด”  

ชาร์คยิม้พร้อมก้มศีรษะเชิงทกัทาย เขาอาจดเูสียมารยาทท่ีเข้า

มาโดยไม่ให้เสียงแต่ภาพชวนฝันของสาวสวยท่ีคล้ายจะอ้าปากค้าง

และจ้องมองใบหน้าของเขาตาไม่กะพริบก็ท าให้เขาอดไม่ได้ท่ีจะยิม้ให้  

“เอ่อ... ค่ะ... คณุ...”  

เซาะทรายต่ืนจากภวงัค์แต่แล้วก็เหมือนจะเข้าสู่ห้วงความคิด

ของตวัเองอีกครัง้เม่ือเขาส่งยิม้มาให้อย่างตรงๆ ก็รอยยิม้ของเขาน่ะท า

ให้เธอรู้สกึเหมือนกบัว่าก าลงัจะบินขึน้สู่ท้องฟ้า 
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“ผมชาร์คครับ ชาร์ค อิโญน่า พนกังานจดัส่ง... ของคณุ”  

“เอ่อ... ค่ะ คุณอิโญน่า เชิญค่ะ เชิญนัง่ก่อน” ฝ่ามือเรียวบาง

ผายไปด้านหน้าเชิญชวนให้เขานัง่ทัง้ท่ีใจเธอก าลงัโบยบินออกจากตวั  

“ของคณุ... น ้าเสียงสัน่กระเส่าแบบนัน้เขาท าไดย้งัไงนะ เขาท า

เหมือนกบัว่าจะสูบลมหายใจไปจากเรา”  

เซาะทรายพยายามสะกดเก็บความสั่นไหวในหัวใจท่ีเร่ิม

แสดงออกทางร่างกายจนจะระงับไม่ไหวอีกแล้ว ฝ่ามือประสานกันท่ี

ต้นขาพร้อมบีบกระชบัไปมาขบัไล่ความต่ืนเต้นท่ีไม่ควรเกิดขึน้ในเวลา

นี ้ในสถานะท่ีเธอควรจะวางฟอร์มให้จดัเข้าไว้ 

“เอ่อ... คณุอิโญน่า ดิฉันคิดว่าคุณคงเข้าใจคอนเซปต์ของงาน

คร่าวๆ บ้างแล้ว อย่างนัน้ดิฉนัจะไม่ลงรายละเอียดลกึนะคะ”  

เม่ือเห็นว่าเขานัง่ลงเรียบร้อยแล้ว เธอจึงไม่ทิง้เวลาท่ีจะจดัการ

กบัความรู้สกึตวัเองในทนัที ใบหน้าสวยเชิดขึน้พยายามลากความรู้สึก

ออกนอกลู่นอกทางของตัวเองให้กลับมาเป็นเซาะทรายคนเดิมให้ได้

มากท่ีสดุ  
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ในเวลานีเ้ธอก าลงัท างานและรับบทบาทผู้บริหาร ดังนัน้แล้ว

งานของเธอจะขึน้อยู่กับความเส่ียงไม่ได้ เด็ดขาด โดยเฉพาะสินค้า

เหล่านัน้ท่ีต้องการความสมบูรณ์แบบจนกว่าจะถึงมือลูกค้าอย่าง

ปลอดภยัและประทบัใจ  

 “แต่ผมชอบอะไรท่ีมนัลกึๆ นะครับ ยิ่งลกึซึง้ ผมยิ่งชอบ”  

ดวงตาคมเข้มวาววบัพร้อมเสียงทุ้มๆ เอ่ยตอบก่อนจะปัน้สีหน้า

ท าเป็นไม่รู้ไม่ชี ้ไม่อยากให้ค าพูดของเขากลายเป็นประเด็นในขณะ

งานท่ีได้รับมอบหมายยงัไม่คืบหน้า แต่ก็ห้ามตวัเองไม่ได้เม่ืออยู่ใกล้ๆ 

ของสวยงามอย่างนี ้

 “ตรงนัน้ดิฉันรับรองได้ว่าคุณอิโญน่าได้เรียนรู้จนลึกซึง้อย่าง

แน่นอนค่ะ ขอให้ตั ง้ใจจริงก็พอ เดฟคงบอกคุณแล้วว่าเราไม่ได้

ต้องการเพียงพนักงานจัดส่งเท่านัน้ แต่คนท่ีเราต้องการจะต้องท า

หน้าท่ีรับค าติชมของลกูค้าและประสานกบับริษัท เพ่ือแก้ปัญหาให้กบั

ลกูค้าได้ตรงจดุ ดิฉนัหวงัว่าเร่ืองแค่นีค้งไม่เกินความสามารถของคณุ”  

ดวงตาของผู้ บริหารสาวสวยมองตรงไปยังลูกจ้างหนุ่มหล่อ 

เพราะถ้าเขาอยากจะรู้ให้ลึกซึง้เธอก็จะจัดให้เต็มท่ี ดวงตาคมเข้ม
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ใบหน้าหล่อจัดท่ียิม้น้อยๆ ราวกับรู้ทันว่าเธอตะลึงในความหล่อของ

เขา มนัท าให้เซาะทรายคล้ายจะหวัเสียมากยิ่งขึน้และสิ่งท่ีรู้อยู่แก่ใจก็

คือความเสียหน้าท่ีโดนจับความรู้สึกได้ โดยเฉพาะท่ีคนคนนัน้อยู่ใน

สถานะเป็นลกูจ้างของเธอ 

 “แน่นอนครับ แค่ผมได้เรียนรู้สินค้า ผมคิดว่าจะสามารถดูแล

ลกูค้าของ Sai ได้อย่างแน่นอนครับ”  

 ใบหน้าหล่อเหลาแสดงความมัน่ใจอย่างท่ีสดุ ขณะท่ีดวงตาคม

จ้องประสานดวงตาสวยหวานของเจ้านายสาวสวยลูกผสมไม่หลบ

เช่นกนั  

 “คณุไม่เคยเป็นพนกังานจดัส่งมาก่อน ท าไมคณุถึงมัน่ใจคะว่า

จะท าหน้าท่ีนีไ้ด้ ฉันบอกตรงๆ ว่าฉันก็ไม่ได้เห็นด้วยท่ีเดฟเลือกคุณ... 

เอ่อไม่ค่ะ ดิฉันพดูผิด ดิฉันไม่เห็นด้วยท่ีจะใช้พนกังานจดัส่งเป็นผู้ชาย 

ผู้ชายท่ีต้องจดัส่งชดุชัน้ใน”  

เซาะทรายจ้องประสานสายตาคมเข้มร้อนแรงคู่นัน้ ผู้ชายคนนี ้

ก าลงัประกาศความหล่อเหลาของเขาให้โลกได้รับรู้ ใช่... เธอไม่ปฏิเสธ 
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เขาหล่อและหล่อเอามากๆ ด้วย ยิ่งมองใกล้ๆ ก็ยิ่งหล่อกระชาก

วิญญาณ  

แต่ความมัน่ใจในตัวเองท่ีแสดงออกต่อหน้าเธอท่ีพกพาความ

มัน่ใจในอาชีพของตวัเองมาเช่นกัน มันท าให้เธอรู้สึกไม่ดีและคงเป็น

อย่างท่ีเธอพดูทกุอย่าง เธอไม่เห็นแววท่ีผู้ชายจะไปส่งชดุชัน้ในสตรีได้ 

 “ผมคงไม่มีอะไรจะมายืนยนัความมัน่ใจให้กบัคณุได้ แต่ในเม่ือ

คุณเลือกผม ไม่สิ... ในเม่ือคุณเดฟเลือกผมแล้ว ผมก็คงต้องขอเวลา

พิสูจน์ตวัเองก็เท่านัน้ครับ และอีกอย่างท่ีผู้หญิงมักมองข้าม ทัง้ท่ีมัน

เป็นความจริงท่ีคงไม่มีใครปฏิเสธ...” 

 ผู้ชายตวัสูงใหญ่และหล่อมากๆ ในสายตาของเธอเดินออกไป

นานแล้วแต่ค าพดูของเขากลบัยงัคงดงัซ า้ๆ อยู่ในสมองและหวัใจสั่น

ระทึกจนถึงขณะนี ้เพราะค าพดูทิง้ท้ายของเขาใช่ว่าเธอจะไม่รู้ เธอรู้ดี

เลยล่ะ แต่ไอ้ท่ีสัน่ก็เพราะไม่เคยมีผู้ชายหน้าไหนมาพดูต่อหน้าต่อตา

แบบนีม้ากกว่า 

 “ผู้หญิงแค่อยากให้ผู้ชายของเธอเอ่ยชมว่าเธอสวยที่สดุ และ

ความสวยเซ็กซ่ีทีค่ณุจะปลกุข้ึนมานัน้ ผม... จะเป็นผูช้ายของคณุเอง”  
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 ใบหน้าร้อนผ่าวแม้จะพยายามสะกดเก็บ ดวงตาคู่นัน้ท่ีมอง

จ้องมา เขาก าลงัลวงล่อหรือก าลงัทดสอบว่าเธอจะเป็นหนึ่งในผู้หญิงท่ี

พงึพอใจเขาอย่างนัน้เหรอ แววตารู้ทนัคู่นัน้ยิ่งท าให้เธออายมากขึน้ แต่

เธอจะไม่เป็นอย่างนัน้แน่ เซาะทรายสูดลมสายใจเข้าลึก พร้อมบอก

กบัตวัเอง 

 “ชาร์ค อิโญน่า คุณมันหล่อจริงฉันไม่เถียง แต่ฉันจะไม่ยอม

หลงไปกบัความหล่อของคณุแน่ ยิ่งคณุแสดงความมัน่ใจในตวัตนมาก

เท่าไร ฉนัก็จะยิ่งหนีให้ไกลจากสิ่งท่ีคณุต้องการ ฉันจะไม่มีวนัเป็นหนึ่ง

ในผู้ หญิงท่ีหลงความหล่อของคุณแน่ คุณมันก็แค่ผู้ ชายส่งสินค้า

เท่านัน้”  

แม้ในขณะท่ีบอกตวัเอง เซาะทรายก็ยงัหนีอาการร้อนวูบวาบ

ไปทัว่ทัง้ใบหน้าและร่างกายของตวัเองไม่พ้น เธอต้องพยายามหกัห้าม

ใจ ต้องพยายามไม่คิดถึงใบหน้าหล่อๆ นัน้ และคนเดียวท่ีจะช่วยเธอ

ได้ก็คือ... 

“เดฟ... แกมาหาฉันด่วน ไม่ต้องมาปฏิเสธ แกก่อเร่ืองให้ฉันตัง้

มากมาย มาเด๋ียวนีเ้ลย” 
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“ชุดชัน้ในทั่วไปมีอายุการใช้งานประมาณ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี 

ดงันัน้แน่นอนว่าถ้าสินค้าของเราดี ยงัไงลกูค้าก็ต้องเรียกใช้บริการของ

เราอีกแน่ ส่วนของการดูแลรักษาชุดชัน้ในนัน้เราจะมีแผ่นพบัแนบไป

กับกล่องบรรจุภัณฑ์อยู่แล้ว แต่คุณก็ต้องรู้คร่าวๆ ไว้บ้าง เพราะเผ่ือ

ลกูค้าถามจะได้ตอบได้  

ตอนนีเ้รามาท าความเข้าใจกับผ้าท่ีใช้ในการตัดเย็บกันก่อน

ดีกว่า ผ้าท่ีใช้ในการตัดเย็บชุดชัน้ในมี ๕ ชนิดด้วยกัน มีชนิดเดียวท่ี

เป็นวัสดุจากธรรมชาติก็คือผ้าฝ้ายหรือท่ีเราเรียกว่าผ้าคอตตอน 

นอกนัน้อีก ๔ ชนิดเป็นผ้าท่ีได้จากวสัดุสงัเคราะห์หรืออาจเป็นกึ่งวสัดุ

สงัเคราะห์ก็ได้ขึน้อยู่กบัวสัดท่ีุเอามาทอ  

ได้แก่ ผ้าโพลีผสมสแปนเด็กซ์, ผ้าไนล่อนผสมสแปนเด็กซ์, ผ้า

โพลีตาข่ายผสมสแปนเด็กซ์ และชนิดสุดท้ายคือ ผ้าไนล่อนตาข่าย

ผสมสแปนเด็กซ์ สแปนเด็กซ์หรือเส้นใยอีลาสเทน คือเส้นใยท่ียืดแล้ว

จะสามารถกลบัคืนสู่สภาพเดิมโดยไม่เสียทรง คณุพอจะนึกภาพออก

ไหม อย่างนี”้  
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เธอหยิบชดุชัน้ในผ้าลกูไม้สีแดงสดซึง่น ามาแสดงโชว์อยู่บนโต๊ะ

กระจกท่ีมีแสงไฟส่องผ่านจากด้านล่างขึน้มาด้านบน ดวงตาท้าทาย

ยามอธิบายนัน้ท าให้เขาไม่มีสมาธิอยู่กบัสิ่งท่ีเธอพดูสกัเท่าไร ก็ทัว่ทัง้

ห้องนีม้นัไม่ต่างจากห้องท่ีแสดงสินค้าส าเร็จรูปพร้อมส่งเลยสกันิด  

การมายืนอยู่ท่ามกลางร้านขายชุดชัน้ในสตรีสกัแห่งในปารีส

คงไม่ท าให้เขาประหม่ามากมาย ถ้าไม่ใช่เพราะเขาก าลังคิดว่า

นางแบบท่ีเหมาะจะสวมใส่นีมี้ตวัตนอยู่ตรงหน้า โดยเฉพาะชุดสีแดง

เพลิงท่ีมีเนือ้ผ้าโอบประคองสองเต้าไม่มากเท่าไรถ้าเทียบกลบัขนาดท่ี

กระเพิม่ขึน้ลงเพราะการเอีย้วตวัไปมาของเธอ ซึง่หากประเมินเขาก็คิด

ว่าคงแค่ปิดปลายยอดแข็งๆ นัน้ได้ เธอจบัชุดสีแดงเพลิงนัน้ดึงให้ยืด

ออกจากกนัจนสดุ ก่อนจะปล่อยมือข้างหนึง่ให้ชดุกลบัคืนสู่สภาพเดิม 

“เห็นไหมคะ บรายังคงรูปทรงไว้เหมือนเดิม ดังนัน้เม่ือเราใช้

อีลาสเทนหรือสแปนเด็กซ์เป็นส่วนผสม ชุดชัน้ในของเราก็จะมีความ

นุ่ม กระชบั ลูกค้าสวมใส่ได้สบาย ไม่เสียรูปทรง และมีอายกุารใช้งาน

ท่ียาวนาน” เธออธิบายอย่างผู้ รู้ลึกรู้จริง สีหน้าแสดงความมั่นใจใน

ฝีมือเพราะชดุของเธอไม่ได้บบุสลายสกัเพียงนิด 
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“เอ่อ... ผมขอถามครับ ถ้าต้องการให้มีอายุการใช้งานท่ี

ยาวนาน แล้วเราจะขายใครได้ครับ” เขามัน่ใจว่าเขาไม่ได้กวนเธอแต่สี

หน้าของเซาะทรายมนับ่งบอกว่าเขาก าลงัท าเช่นนัน้ 

“ชดุชัน้ในมีอายกุารใช้งาน ดิฉันบอกตัง้แต่แรกอธิบายแล้วคุณ

อิโญน่าคงได้ยินไม่ชดัเจน ชดุชัน้ในโดยปกติมีอายกุารใช้งานประมาณ 

๖ เดือนถึง ๑ ปี แต่สรีระของผู้หญิงจะมีการเปล่ียนแปลงทกุๆ ๔ เดือน 

ตามสภาวะฮอร์โมนต์จึงเป็นไปได้ว่าลูกค้าจะกลับมาซือ้ซ า้ใน

ระยะเวลา ๖ เดือนถึง ๑ ปีอย่างแน่นอน”  

เธอเว้นวรรคเม่ือเห็นเขาพยกัหน้าเข้าใจพร้อมจดบนัทึกข้อมลูท่ี

ควรจ าลงในสมดุเล่มเล็กๆ ท่ีเขาเตรียมมาเอง เซาะทรายยิม้น้อยๆ ท่ี

เห็นว่าอย่างน้อยเขาก็เตรียมตัวมา ก่อนจะรู้ตัวรีบชกัสีหน้าเป็นเรียบ

เฉยดงัเดิม  

“คณุรู้ไหมว่าท าไมแบรนด์ชดุชัน้ในในปารีสจึงเติบโตมาก และ

ชุดชัน้ในเดลิเวอรีท่ีไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างท่ีฉันท ากลับได้รับความ

นิยมอย่างไม่น่าเช่ือ” เซาะทรายถาม ดวงตาหวานวาววับทอดมอง



 

77  

พนักงานหนุ่มหล่อของเธออย่างต้องการค าตอบ และคิดว่าเขาจะให้

ค าตอบท่ีเธอพอใจอย่างแน่นอน 

“เพราะสุภาพสตรีเหล่านัน้น่าจะมีความเขินอาย เอ่อ... ท่ีต้อง

วดัขนาดหน้าอก ผมทราบว่าการวดัขนาดหน้าอกท่ีดีท่ีสดุ เธอเหล่านัน้

ต้องวดัในขณะท่ีไม่สวมเสือ้ผ้า”  

ค าตอบของเขาเกินความคาดหมาย ความร้อนพุ่งวาบขึน้ท่ี

ใบหน้าจนเซาะทรายต้องเสมองออกไปนอกตวับ้านท่ีสามารถมองเห็น

ทิวต้นแอปเปิลท่ีขึน้อยู่มากมายนบัร้อยๆ ต้น เพราะไม่อาจห้ามตวัเอง

ไม่ให้คิดยามท่ีเขาท าหน้าท่ีวดัขนาดทรวงอกของลกูค้า  

ยามฝ่ามือแข็งแกร่งของเขาต้องหยิบเอาสายวดัตวัพาดผ่านรอ

บอกและปลายยอดท่ีแสนจะอ่อนโยน เพ่ืออ่านค่าตวัเองท่ีต้องบนัทึกไว้

หักลบกับตัวเลขของรอบใต้ฐานอก แม้ไม่อยากคิดแต่ก็ห้ามตัวเอง

ไม่ได้ ภาพท่ีปรากฏนัน้คือ ลูกค้าสาวสวยท่ีอ่อนระทวยเม่ือปลายนิว้

ร้อนๆ นัน้แตะซบับนผิวเนือ้อนัเกลีย้งเกลา และปลายยอดท่ีแข็งชูชัน

เต็มท่ีนัน้ก็จะท าให้ได้ค่าตวัเลขท่ีแม่นย าไม่กดทบัยามความต่ืนตวัมา

เยือน 
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“คณุครับ... คณุเลโอนาร์ดครับ”  

ชาร์คอยากจะยิม้เพราะสีหน้าท่าทางของเซาะทรายมนัเหมือน

คนท่ีก าลังแอบคิดอะไรสักอย่างท่ีต้องห้าม และเขาอยากบอกเธอ

เหลือเกินว่า... เธอคิดถกู แต่คนอย่าง ชาร์ค อิโญน่า คงไม่ต้องใช้สาย

วัดขนาดหน้าอกของพวกเธอ เพราะเขารู้ดีว่าฝ่ามือของเขานัน้ท า

หน้าท่ีคาดคะเนขนาดได้แม่นย ากว่าเคร่ืองมือวดัชนิดใดๆ ในโลกอย่าง

แน่นอน เพราะอย่างหนึ่งท่ีสายวัดท าไม่ได้ก็คือ การคาดคะเนความ

หย่อยคล้อย ความหนาแน่น และอายกุารใช้งาน 

“เอ่อ... ค่ะ ต่อนะคะ สิ่งท่ีคณุต้องให้ข้อมลูกบัลกูค้า เพ่ือแสดง

ว่าคุณมีความรู้ลึกรู้จริงและสามารถให้ค าแนะน าเธอเหล่านัน้ได้ไม่

มากก็น้อย หากเกินความสามารถเกินไปก็ให้บอกพวกเธอว่าคุณจะ

สอบถามผู้ เช่ียวชาญและตอบให้เธอทราบอีกครัง้  

ชุดชัน้ในถือเป็นด่านบุคลิกภาพท่ีส าคัญส าหรับผู้หญิงทุกคน 

เพราะหากสวมใส่ผิดขนาดหรือผิดวิธีจะท าให้หน้าอกหย่อนคล้อย อก

ห่าง อาจเกิดอาการเจ็บเต้านม ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดหัว ต่อม
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น า้เหลืองท างานผิดปกติ ผิวพรรณไม่สดช่ืน และอาจก่อให้เกิด

เซลล์มะเร็งได้อีกด้วย  

อีกทัง้ผู้หญิงแต่ละคนยงัมีขนาดหน้าอกท่ีแตกต่างกัน บางคน

ตวัเล็กแต่อกใหญ่ บางคนตวัใหญ่แต่อกเล็ก คนอกเล็กไม่ควรท่ีจะใส่บ

รานอนเพราะจะท าให้ดึงรัง้หน้าอกให้ยิ่งแบนราบไปอีก ส่วนคนอก

ใหญ่ควรจะต้องใส่เพราะจะช่วยเก็บกระชบัทรง และการวดัขนาดรอ

บอก...”  

เซาะทรายเหมือนจะกลืนก้อนเหนียวๆ บางอย่างลงคอ เม่ือ

มองชดัเจนถึงสายตาของเขา ชาร์ค อิโญน่า ผู้ชายคนนีก้ าลงัท าให้เธอ

เสียการควบคมุตวัเอง ดวงตาร้อนแรงของเขาท าให้เธอรู้สึกติดๆ ขดัๆ 

ในค าพดู ความรู้สึก หรือแม้แต่การรับรู้ แค่เขามองมา เธอกลบัคิดไป

ไกล จะบอกได้ไหมว่าสายตานัน้ไม่ได้คิดอะไรเลย เขาก าลงัตัง้ใจฟัง

เธออย่างยิ่งยอด มีแต่เธอเองท่ีประหม่า สั่นไหว และเสียการควบคุม

ตวัเองมากขึน้ๆ  

“ครับ... การวดัขนาดรอบอก”  



 

80  

ชาร์คผายมือไปข้างหน้าให้สัญญาณเธออธิบายต่อได้ เพราะ

เขาฟังท่ีเธอบอกทกุอย่าง ทัง้ฟังทัง้คิดตามอย่างเห็นภาพ เรือนร่างสม

ส่วนสวยสะดุดตาตัง้แต่แรกเห็นนี ้๓๖-๒๔-๓๖ สดัส่วนของเธอไม่ผิด

แน่ อย่างนัน้แล้วชดุนอนของเธอคงไม่พ้นจะคล้ายบางชดุท่ีแขวนเรียง

กนัอยู่นี ้ 

ชุดนางฟ้าสีขาวติดขนนกบริเวณขอบลูกไม้ท่ีพาดผ่านปลาย

ยอดอย่างหมิ่นเหม่ บวกกับปีกน้อยๆ ด้านหลงั ท าให้จินตนาการของ

เขาพวยพุ่ง ความแข็งขืนเม่ือเธอก าลังโบยบินเข้ามาทาบทับอยู่บน

เรือนร่างแข็งแกร่งของเขา บิกินีตัวจิ๋วท่ีโอบรัดสะโพกผายประดับ

ประดาขนนกไว้ในจุดท่ีควรจะมีอยู่ มันท าให้เขาหายใจติดขัด น่ีเธอ

ก าลงัสอนงานให้เขาหรือเธอก าลงัจะฆ่าเขาให้ตายทัง้เป็นกนัแน่ 

 

ดวงตาคมเข้มหลบัพริม้สะกดกลัน้ความรู้สึกท่ีพวยพุ่งแค่นึกถึง

ใบหน้างดงามอ่อนหวานทว่าดวงตาคู่นัน้กลบัร้อนแรงและฉายแววอยู่

เหนือเขาทุกอย่าง พรุ่งนีแ้ล้วนะท่ีเขาจะได้เร่ิมงานวนัแรก ทัง้งานหลกั
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ท่ีท้าทายความสามารถและงานรองท่ีเพิ่งได้รับการคดัเลือกแต่กลบัท้า

ทายประสิทธิภาพมากกว่าครัง้ไหนๆ  

เขาหวังเพียงลูกค้ารายแรกจะให้ความร่วมมือในการท างาน

ของเขาได้เป็นอย่างดี ส่วนตัวเขานัน้ อะไรก็ตามท่ีลูกค้าพอใจเขาก็

ยินดีจะสนองอย่างเต็มท่ี แต่ว่าอะไรล่ะท่ีเธอต้องการ  

ชาร์คอมยิม้ในสีหน้าก่อนจะเอือ้มมือปิดไฟท่ีหัวเตียง เขาคง

ต้องรีบนอนเพ่ือให้ใบหน้าท่ีหล่อเหลานีเ้ฟอร์เฟคท่ีสุดในวันรุ่งขึน้ 

แน่นอนผู้ชายท่ีฮอร์โมนต์คดัหลัง่ท าหน้าท่ีได้ดีในทกุๆ ช่วงวนั ล้วนแต่

ชอบหากต้องท าหน้าท่ีบริการสาวๆ ให้มีความสุข ทว่าเธอเหล่านัน้จะ

กล้าพอไหมท่ีจะทดลองสินค้าและให้เขาเป็นคนวิจารณ์ 
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ตอนที  ๔ 

พนกังานสุดหลอ่ 

และสินคา้พรเีมยีมสดุระทกึ 

 ชาโต้หลงัใหญ่สดุอลงัการท่ีปลกูสร้างอยู่ใจกลางพืน้ท่ีมากกว่า 

๕ ไร่จากการประเมินทางสายตา ศิลปะการก่อสร้างท่ีได้รับแรงบันดาล

ใจมาจากปราสาทวิลลนัดรี ้ความใหญ่โตโอ่โถงจากข้อมลูท่ีได้รับคือ ๖ 

ห้องนอน ๘ ห้องน า้ พร้อมห้องแต่งตวั สปาส่วนตวั ห้องโฮมเธียเตอร์ 

ห้องสมดุ ห้องโถงส าหรับการจดัเลีย้ง และห้องหบัจิปาถะอีกมากมาย  

 มันมากเกินไปไหมหากเจ้าของสถานท่ีแห่งนีจ้ะเป็นเพียง

วุฒิสภาคนหนึ่งของกรุงปารีส ไม่ได้มีเชือ้เจ้านายสายใดๆ ปะปนอยู่ 

หรือจากการรายงานท่ีมาของค่าก่อสร้างมากกว่า ๓๐ ล้านดอลล่า ว่า
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เงินจ านวนนีม้าจากมรดกของครอบครัวภรรยาและสามีรวมกัน และ

ประกอบการกิจการฟาร์มน า้ผึง้ท่ีไปได้สวยกบัตลาดปัจจบุนั  

 แต่ก็เหมือนยงัมีช่องโหว่ท่ีท าให้มองเห็นได้ชดัเจนว่ามนัมากไป 

ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินท่ีกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ รวมทัง้การจบัจ่ายใช้

สอยท่ีประมาณค่าไม่ได้ทัง้จากภรรยาและลกูสาว  

 แต่ใครเล่าจะขุดคุ้ยเพราะน่ีแค่หลงัแรกเท่านัน้ท่ีเขาได้เหยียบ

ย่างเข้ามา ยงัไม่นบัรวมอีกกว่า ๓๐ หลงั ตามรายช่ือลกูค้าของ Sai ท่ี

เขาต้องไปส่งสินค้า และก็เป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีเขาต้องหาข้อมลู  

 ลมับอร์กินี กัลป์ลาร์โด แอลพี ๕๖๐-๔ สไปเดอร์ สีเทามลัทา

ลิค ค่อยๆ ขบัเคล่ือนผ่านรัว้อลงัการไม่แพ้กบัตวับ้านเข้ามาจอดเทียบ

บนัไดขึน้สู่คฤหาสน์  

 ร่างสูงสง่างามในสูทเวอร์ซาเช่สีด ารับกับเนกไทและรองเท้า

แพงลิบลิ่วค่อยก้าวๆ ลงมาจากเจ้ากระทิงเปล่ียวสุดหรู รอยยิม้หล่อ

บาดใจโปรยปรายให้กับคุณแม่บ้านสาวใหญ่ท่ีคงได้รับค าสั่งจาก

เจ้านายให้มาคอยท่า และนัน่ก็การันตีว่าเสน่ห์ท่ีปรุงแต่งในวนันีย้งัมี

อยู่เต็มร้อย  
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 แม้ว่าก่อนจะออกจาก Sai จะถูกปรามาสจากเจ้าของเสียง

หวานๆ แต่ก็ต่ืนตะลึงยามเห็นเขาในรูปลักษณ์หล่อเน๊ียบไปทัง้ตัวก็

ตามที 

 “ท าหนา้ยงักบัจะไปสืบราชการลบั ลูกคา้คงหนีกนัหมด”  

 นัน่แหละเธอ “เซาะทราย” แม้ดวงตาหวานสวยคู่นัน้จะปิดไม่

มิดว่าเธอก็พอใจเขาอยู่ แต่ความเย่อหยิ่งไม่ยอมใครก็ยังคงฉายชัด 

ดวงตาแวววับพร้อมค าพูดสบประมาทส่งตรงออกมา แต่นั่นก็ถือว่า

เป็นประโยชน์อย่างมากล้น เพราะไม่อย่างนัน้เขาคงไม่รู้ตัวว่าแสดง

อะไรออกไปบ้าง “สืบราชการลบั” เธอพดูยังกับเข้ามานั่งอยู่ในหัวใจ

ของเขา 

 “หึหึหึ... หรือว่าคุณเข้ามาแล้วเซาะทราย งัน้ผมจะขงัคุณไว้

ตลอดไป” 

  ชาร์คยิม้ให้กับตัวเอง เม่ือนึกถึงเจ้านายคนสวยของเขา และ

เขาอยากให้เธอบงการเขาบนเตียงนอนมากกว่าจะบงการให้เขามาส่ง

สินค้าในวนันี ้แต่น่ีมนังานของเขา เล่ียงไม่ได้ซะด้วย และเพราะค าสบ

ประมาทของเธอท าให้เขาต้องงัดมารยาร้อยเล่ห์เสน่ห์ชายขึน้มาใช้ 
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มารยาท่ีเขาการันตีผลของมนัว่า ไม่เคยครัง้ไหนท่ีไม่ส าเร็จ เพียงแต่จะ

ก่ีครัง้เท่านัน้ 

 “เอ่อ... ช... เชิญค่ะ คณุมาเรียรออยู่ในสวน”  

แม่บ้านสาวใหญ่พูดตะกุกตะกักเพราะความหล่อบาดใจของ

เขาท าให้เธออยากจะเป็นลม ตัง้แต่เกิดมาจนจะ ๔๐ ปีในอีกไม่ก่ีเดือน

ข้างหน้า ไม่เคยสกัครัง้ท่ีจะเห็นผู้ชายคนไหนหล่อได้มากมายขนาดนี ้ 

เขาไม่ เ พียงหล่อแต่ยังเต็มไปด้วยกระแสเรียกร้องอะไร

บางอย่าง อะไรท่ีจะท าให้เธอกล้าจะลืมคืนลืมตะวันไปกับเขาคนนี ้

กล้าท่ีจะกระโจนเข้าหาแค่เพียงเขาเปิดโอกาส  

 “ครับ... คณุ...” 

 “คอรีน... ค่ะ ท่ีแปลว่า หญิงบริสทุธ์ิ”  

ดวงตาผ่านโลกทอแสงร้อนแรง แม่บ้านสาวใหญ่ขับไล่ความ

เอียงอายเพราะโอกาสคงมีเพียงแค่ครัง้เดียวท่ีจะสานไมตรีเพราะหาก

พอ่รูปหล่อนีไ้ด้เจอคณุหนมูาเรีย เธอคงไม่มีโอกาสนัน้อีกต่อไป 

 “ครับ คณุคอรีน ยินดีท่ีได้รู้จกันะครับ โปรดรอคอยผมสกัครู่”  
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ชาร์คโค้งศีรษะให้กับเธอท่ีทอดสะพานเสริมคอนกรีตให้เขา

สามารถพาเจ้ากระทิงเปล่ียวของเขาเข้าไปจอดได้อย่างง่ายดาย และ

เขาก็เต็มใจ ใครก็ได้ท่ีจะท าให้งานเขาส าเร็จลลุ่วง  

คอรีนแม่บ้านสาวใหญ่ผู้ นีก็้คือหนึ่งในคู่ขาของท่านวฒุิสมาชิก 

มีหรือท่ีเธอจะไม่รู้อะไรเก่ียวกบับ้านหลงันี ้สิ่งท่ีเขาต้องการคงไม่ยาก รู้

อย่างนีน้่าจะใช้วิธีนีต้ัง้แต่แรกเพราะหลายสัปดาห์ท่ีเขาได้แต่สะกด

รอยตามเป้าหมายแต่ไม่ได้ความคืบหน้าอะไรเลย นอกจากมองเห็น

ความฟุ้ งเฟ้อท่ีแต่ละครอบครัวใช้จ่ายเท่านัน้  

ชาร์คก้มลงหยิบกล่องสีทองขนาดใหญ่ท่ีด้านบนฝากล่อง

ประดับไว้ด้วยดอกกุหลาบท่ีประดิษฐ์จากผ้าไหมสีแดงร้อนแรง เขา

ออกจะทึ่งกับความคิดของเซาะทรายท่ีจดัสรรวสัดอุปุกรณ์ให้สามารถ

ใช้ประโยชน์ได้ทกุอย่าง  

กล่องใส่ชุดชัน้ในท่ีกรุรอบด้านด้วยผ้าไหมสีทองนีดู้เรียบหรูมี

ระดับเสียจนลูกค้าคงไม่กล้าทิง้ขว้าง ท าให้เฉพาะตัวกล่องก็สร้าง

มลูค่าเพิม่ให้สินค้าได้อีกหลายเท่าตวั ทัง้ลกูค้ายงัสามารถน าไปใส่ของ
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กระจกุกระจิกหรือไม่ก็วสัดอุปุกรณ์ท่ีต้องการความถนอมเป็นพิเศษได้

อีกด้วย  

ส่วนดอกไม้ประดิษฐ์หรือตวัผีเสือ้หลากหลายท่ีเขาเห็นได้จาก

ห้องจดัแสดงสินค้านัน้ ก็ออกแบบเป็นเข็มกลดัประดบัไว้บนฝากล่อง 

ซึง่ลูกค้าก็สามารถน าไปใช้เป็นเข็มกลดัเก๋ๆ ท่ีไม่ซ า้แบบใคร หรือไม่ก็

น าไปตกแต่งท าสร้อยคอ ผ้าคาดผม หรือแล้วแต่ท่ีลกูค้าต้องการ  

ความคิดของผู้หญิงท่ีไม่ทิง้อะไรสกัอย่างท าให้เขาทึ่ง มนัท าให้

เขาเข้าใจแล้วว่าพวกเธอจะพิถีพิถนักบัสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เหล่านีไ้ปท าไม 

เพราะทุกอย่างส าหรับพวกเธอมันมีคุณค่าจริงๆ แต่นั่นคือเขา

เปรียบเทียบกับเซาะทรายตามท่ีเธออธิบายประโยชน์ของบรรจุภณัฑ์

แต่ละชิน้ให้เขาฟัง แต่ส าหรับคุณหนูของบ้านหลังนี เ้ธอจะเห็น

ประโยชน์ตามท่ีเซาะทรายมองหรือเปล่า 

“เชิญตามดิฉันมาทางนีค้่ะ” คณุแม่บ้านสาวใหญ่ปรายตาก่อน

จะยกัย้ายส่ายสะโพกเย้ายวนเท่าท่ีจะท าได้ให้มากท่ีสดุ 

“เอ่อ... คุณคอรีนครับ” เสียงทุ้มเอ่ยเรียกราวกระซิบพร้อมร่าง

สงูท่ีขยบัเข้าหา 
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“คะ...” น า้เสียงสัน่พร่าเพราะเขาเข้าถึงตวัได้ไวตามใจคิด 

“น า้หอมของคณุคอรีน... อืม... หอมมากเลยนะครับ” เสียงสัน่

กระเส่าพร้อมกิริยาสดูดมความหอมท่ีซอกคอ 

“เอ่อ... ค่ะ ขอบคุณนะคะ คุณ...” ดวงตาร้อนแรงแต่แสดง

กิริยาเอียงอาย มนัคือความรู้สกึท่ีเธออยากบอกกบัเขาตอนนี ้ 

“เรียกผมว่าชาร์ค... และมีใครบอกคุณคอรีนหรือเปล่าครับว่า 

คณุ... รูปร่างของคณุ...” 

ดวงตาร้อนแรงของบุรุษท่ีทอดมองส ารวจไปทั่วทัง้ตัวท าให้

คอรีนบิดกายเข้าหากันด้วยความสะท้านเสียว นานแล้วนะท่ี ร้างลา

เร่ืองอย่างว่า แต่เธอก็ไม่เคยจะลืม รสสมัผสัของท่านเจ้าของคฤหาสน์

แห่งนี ้แต่เธอก็เป็นได้เพียงแค่นางบ าเรอคัน่เวลายามท่ีท่านไม่มีใครมา

บ ารุงบ าเรอเท่านัน้  

และมันก็ไม่แปลกท่ีเธอจะต่ืนตัวเต็มท่ีในเวลานี ้เวลาท่ีกลิ่น

อายแห่งบุรุษเพศคละคลุ้ งจนเธออยากจะกระชากเขาหลบเข้าไปใน

สวนสวยด้านข้าง และกระท าการบางอย่างท่ีเธอและเขาก็ต้องการ
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เหมือนๆ กัน ดวงตาไม่โกหก เธอเห็นประกายร้อนแรงโลดแล่นอยู่ใน

นัน้ 

“เสียดายนะครับ...” เสียงแผ่วเบาไม่ต่างจากเสียงครางในยาม

ท่ีความสุขสมจะมาเยือนเอ่ยขึน้ พลางทิง้จังหวะฝ่าเท้าให้เดินช้าลง 

เพ่ือต้องการให้คนด้านหน้าหนัมาและเธอก็ท าตามท่ีเขาคิด 

“เสียดายอะไรหรือคะ” แม่บ้านสาวใหญ่หันกลับมา สีหน้า

แสดงความเอียงอายแต่ดวงตาร้อนแรงคู่นัน้ไม่คิดจะปกปิดสกันิด 

ชาร์คโน้มกายเข้าไปใกล้เธอพร้อมกระซิบค าบอกฝากท่ีท าให้

คอรีนดวงตาเบิกกว้างอย่างคาดไม่ถึงก่อนท่ีเขาจะผละออกมาพร้อม

ผายมือไปข้างหน้าเป็นสัญญาณว่าพร้อมแล้วส าหรับการเข้าพบ

คณุหนคูนสวยของคฤหาสน์หลงันี ้

คอรีนแม่บ้านสาวใหญ่ก้มหน้างุดใบหน้าแดงขึน้ไปจนถึงใบหู

เร่ือยลงมาจนถึงต้นคอแต่ก็รีบเดินน าหน้าแขกคนส าคญัท่ีคณุหนขูอง

เธอรอคอยมาตัง้แต่ช่วงสาย เธอไม่รู้ว่าในกล่องนัน้มีอะไร รู้เพียงว่ามนั

คงงดงามสูงค่าจากท่ีเห็นภายนอกและจากกิริยาท่ีเขาประคองเป็น

อย่างดี แต่มนัจะดีกว่าไหมถ้าเขาจะมามือเปล่า  
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“เสียดายที่มือผมไม่ว่าง ไม่อย่างนัน้ผมคงได้สมัผสั... ความ

ร้อนแรงทีแ่อบแฝง” 

เพราะค ากระซิบเม่ือครู่มนัท าให้เธอร้อนเร่าไปจนถึงดงดอกไม้

เบ่งบาน จนอยากจะพาตวัเองไปดบัความร้อนรุ่มนัน้ แต่ท่ีท าได้คือยืน

ส ารวมกิริยาและรอรับค าสัง่จากผู้ เป็นนาย 

 

 เรือนไม้สีขาวกรุกระจกโดยรอบจดัสร้างอยู่ในสวนสวยเช่ือมต่อ

จากตัวคฤหาสน์ท าให้มองเห็นบรรยากาศของสวนสไตล์ฝร่ังเศสได้

อย่างชดัเจน  

 ผ้าม่านสีขาวบางพลิว้สะบดัไปมาตามสายลมพดัเอ่ือยแต่ไม่ได้

ท าให้โทนสีขาวนีดู้จืดชืดเน่ืองจากเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งทัง้หมดอยู่ใน

แนววินเทจไม่ว่าจะเป็นโซฟาหวายสีขาวกรุผ้าลายดอกกุหลาบสีชมพู

เข้มชมพูอ่อนสลับไปมา โคมไฟประดับอยู่ในกรงมีนกพิราบสีขาวคู่

หนึ่งท าขึน้จากเรซินเกาะคบไม้อยู่ท่ามกลางดอกไม้ ด้านล่างเป็น

คริสตลัทรงหยดน า้เรียงร้อยต่อกนัหลายร้อยเม็ด  
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 และนัน่คือจุดเร่ิมต้นของแสงระยิบระยบัท่ีสะท้อนไปมาอยู่ใน

สถานท่ีแห่งนี ้ดวงตาคมเข้มมองส ารวจไปทัว่บริเวณและสายตาก็มา

หยุดอยู่ท่ีโต๊ะกลางทรงรีซึ่งกรุกระจกด้านบนท่ียังคงมีถ้วยน า้ชาลาย

ดอกไม้เข้าชดุกบัโซฟาวางอยู่ ไอความร้อนท่ีพวยพุ่งจากถ้วยชาท าให้รู้

ว่าเจ้าของสถานท่ีแห่งนีค้งเพิง่เดินออกไปไม่นาน  

เจ้าของร่างสงูยืนตวัตรงมิได้นัง่ลงหากว่าเจ้าของสถานท่ียงัมา

ไม่ถึง ทว่าดวงตาคมเข้มกลับมองส ารวจพืน้ท่ีโดยรอบ ทักษะอาชีพ

ตามท่ีได้รับการฝึกฝนเร่ิมประมวลผลหากการสืบค้นจะเร่ิมต้นจาก

วินาทีนี ้ 

ระยะทางจากตวัคฤหาสน์มาถึงเรือนกระจกแห่งนีใ้ช้ระยะเวลา

เดินทางแบบช้าๆ ไม่เกิน ๓ นาที และถ้าเขาเร็วล่ะ ๑ นาทีคงเกินพอ 

ด้านนอกนัน้ยงัคงมองเห็นจดุเช่ือมต่อกบัคฤหาสน์อยู่หลายจดุด้วยกนั 

แปลนคฤหาสน์ถกูกางในสมองท่ีจดจ ารายละเอียดไว้อย่างแม่นย า  

นิว้มือจบัขยบัปมเนกไทเพ่ือบนัทึกภาพท่ีต้องการไม่ให้ตกหล่น 

วัสดุอุปกรณ์ก้าวล า้น าหน้าสามารถแทรกแซงให้อยู่ในสิ่งใดๆ ก็ได้

ตามใจนกึ เช่น กล้องบนัทกึภาพท่ีส่งตรงทกุภาพท่ีบนัทึกสู่อปุกรณ์การ
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ส่ือสารในฐานบญัชาการ เพราะงานใหญ่ระดบัชาติไม่ใช่เขาท่ีท างาน

ตามล าพงั ยงัมีคนอีกนบัสิบท่ีรอคอยผลจากงานของเขา  

ดวงตาคมเข้มส ารวจพร้อมประเมินความเป็นไปได้ท่ีจะ

ปฏิบตัิการโดยไม่เป็นท่ีผิดสงัเกต 

“สวสัดีค่ะ ขอโทษท่ีท าให้รอนาน”  

เสียงหวานดุจการประดิษฐ์ถ้อยค าดงัขึน้จากเบือ้งหลงั ชาร์ค

ยกยิม้ในสีหน้า ดวงตาคมเข้มสีช็อกโกแลตดูจะเข้มข้นขึน้อีกเท่าตัว

เม่ือความเช่ือมนัในเสน่ห์อนัล้นพ้นถาโถมกนัเข้ามา  

ร่างสงูหนัตามเสียงก่อนจะคล่ีรอยยิม้พร้อมก้มศีรษะให้กบัเธอ

ผู้ เ ป็นเจ้าของสถานท่ี ดวงตาคมเข้มประเมินมองและมั่นใจว่า

สภุาพสตรีท่านนีต้้องการให้เขาทกัทายตามธรรมเนียม 

“สวสัดีครับ คณุผู้หญิง” 

ร่างสูงใหญ่ขยบักายเข้าหาเรือนร่างอวบอิ่มทว่าสวยสะคราญ

ไปทัง้ร่าง ใบหน้าค้อมลงต ่าเพราะเธอท่ีสูงได้ไม่ถึงไหล่ของเขา แก้ม

แนบแก้มเพียงแผ่วเบา ทว่ายงัรับรู้ได้ถึงความประหม่าของหญิงสาว

เจ้าของสถานท่ี  
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จมกูโด่งจงึท าหน้าท่ีชีโ้พรง ทัง้สดูกลิ่นและพ่นลมหายใจเป่ารด

ต้นคอให้กายสาวสะท้านเฮือก ทว่านั่นเป็นกิริยาท่ีเขาท าราวกับเป็น

ธรรมชาติของการสมัผสัไม่ใช่สิ่งท่ีเขาตัง้ใจให้เกิดสกันิด  

“คณุผู้หญิงสบายดีนะครับ”  

เสียงทุ้มเอ่ยถามตามมารยาทใบหน้าหล่อจดัยกยิม้อย่างอบอุ่น 

ทว่าดวงตาร้อนแรงยงัคงจ้องมองแม่กวางสาวตรงหน้าท่ีก าลังท าท่า

คล้ายไม่ประสากับรสรัก ทัง้ท่ีกระทิงเจนสนามอย่างเขารู้ดีว่าภายใต้

ท่าทีอ่อนหวานนี ้ข้างในก าลงัร้อนระอุราวกับลาวาแดงเดือดก าลงัจะ

ปะท ุก็ข้อมลูของเธอท่ีรับรู้... ใช่ย่อย  

แม่นักรักไร้เดียงสาตัวยง “มาเรีย” บุตรสาววุฒิสภาคนนีมี้คู่

ควงไม่ต ่ากว่า ๕ คน และแต่ละคนนัน้ก็หลงใหลกับความไร้เดียงสาท่ี

ปรุงแต่งนี ้

มาเรียทอดสายตาอ่อนหวานมองบรุุษร่างสงูใหญ่ตรงหน้า แค่

ได้เห็นแผ่นหลงัตัง้ตรงเม่ือแรกเข้ามา ขนาดว่าเธอยงัไม่ได้เห็นหน้าตา

ของเขา อะไรบางอย่างในตวัเธอก็ต่ืนตวัเร็วร่ี  
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ไหล่กว้างรับกับแผ่นหลัง ช่วงเอวคอดเล็กน้อยรับกับสะโพก

สอบ และช่วงขายาวๆ นัน้ก็ท าให้เธอจินตนาการถึงความแข็งแรง

ภายใต้ท่าทีนิ่งขรึม  

ทว่าเม่ือได้เห็นหน้าตาหล่อจดัปานเทพบตุร ความไร้เดียงสาท่ี

ปรุงแต่งแทบจะกลายเป็นของจริงในทนัที สีหน้าและดวงตารวมทัง้ผิว

แก้มท่ีร้อนวูบวาบคงแสดงออกให้เขาเห็นหมดแล้ว ซึ่งเธอไม่คิดจะ

ปิดบงัอ าพรางเพราะนัน่คือสิ่งท่ีเธออยากให้เขารู้  

แม้ว่าเธอจะมีชายหนุ่มบุตรชายนักการเมืองหรือคหบดีใน

ปารีสมาติดพนัหลายคน ทว่าเธอก็ยงัไม่ลงหลกักบัใคร เพราะสวย รวย 

เลือกได้ พ่อพนัธุ์ชัน้ดีของเธอคงไม่ได้มีแค่ความรวย แต่ความอร่อย

ต้องมาเป็นท่ีหนึง่และลางสงัหรณ์ก าลงับอกว่าเธอเจอเขาแล้ว 

“สบายดีค่ะ และคณุ...” เสียงหวานหยัง่เชิงเป็นค าถาม 

“ชาร์คครับ เรียกผมว่าชาร์ค” เขาตอบพร้อมส่งรอยยิม้เก๋

กระชากหวัใจไปท่ีเธอ 

“ค่ะ คณุชาร์คสบายดีไหมคะ” 

“ครับ ผมสบายดี” 
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“ขบัรถมาไกลไหมคะ”  

เธอรู้แล้วว่าพนกังานจดัส่งของ Sai ขบัเจ้ากระทิงเปล่ียวมาส่ง

สินค้า สมกับราคาท่ียอมจ่าย เพราะบริการท่ีได้รับท าให้เธอประทบัใจ

จนฉุดไม่อยู่จริงๆ น่ีขนาดยงัไม่เห็นสินค้าตวัจริงเธอยงัต่ืนเต้นขนาดนี ้

ถ้าได้เห็นและได้สวมใส่ให้ใครบางคนด ูเธอจะต่ืนเต้นมากมายแค่ไหน 

และถ้าเธอได้มีโอกาสควบข่ีเจ้ากระทิงหนุ่มตวันีล้่ะ เธอคงจะอดกลัน้

เสียงกรีดร้องไว้ไม่ได้แน่ๆ 

“เอ่อ... เชิญนัง่ก่อนค่ะ มาเรียน่ีเสียมารยาทจริงๆ ชวนคุณชาร์

คยืนคุยอยู่ได้” สาวงามผายมือไปข้างหน้าก่อนจะเยือ้งย่างใส่จริต 

เพราะแอบทิง้ดวงตาวาบหวามให้เขาตามติด 

ร่างอวบอิ่มเต็มไม้เต็มมือท่ีค่อยๆ หย่อนกายลงนั่งบนโซฟา

สไตล์วินเทจ ผิวขาวอมชมพูกับเรือนผมยาวสยายสีน า้ตาลทอง ชุดเด

รสกรุยกรายย่ีห้อแสนแพงท่ีช่วยขบัเน้นเรือนร่างให้ยิ่งงดงามปานเจ้า

หญิงท่ีแสนจะบอบบาง ทว่าเธอก าลงัส่งสายตาแสนจะร้อนแรงให้กับ

เขา 

“สินค้าของคณุผู้หญิงครับ” 
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 ชาร์คบรรจงวางกล่องสีทองอย่างเบามือท่ีสุด เพราะรู้ว่า

สิ่งของด้านในนีต้้องการความทะนุถนอมอย่างท่ีสุด แต่... ก็แค่ยามท่ี

เขาส่งสินค้าให้ถึงมือเจ้าของเท่านัน้ เพราะหลงัจากนัน้อายกุารใช้งาน

คงไม่ใช่ ๔ ถึง ๖ เดือนตามท่ีเซาะทรายบอกอย่างแน่นอน  

เพราะอย่างนีเ้ขาจึงอยากจะเถียงเซาะทรายนักว่าหากเธอ

เหล่านัน้มีคนใช้งาน ชุดเหล่านีค้งมีอายุการใช้ไม่น่าจะเกินครัง้หรือ

สองครัง้เป็นอย่างสงู เพราะอะไรน่ะหรือ เพราะทนัทีท่ีพวกเธอสวมใส่ 

เขาเหล่านัน้ก็พร้อมท่ีจะกระชากออกในทันที เช่นความรู้สึกของเขา

ในตอนนี ้

 ชาร์คลุกขึน้ยืนเต็มความสูงเวลาเพียงน้อยนิดท่ีเจ้าของ

คฤหาสน์ขอตวัไปลองสินค้าคือเวลาท่ีมีค่ามหาศาล กล้องตวัจิ๋วท่ีปม

เนกไทท าหน้าท่ีได้อย่างครบถ้วน เพราะความสามารถพิเศษท่ีสามารถ

ซูมภาพได้ทัง้ใกล้ไกลและส่งผ่านภาพเหล่านัน้มาท่ีนาฬิกาข้อมือ

เพ่ือให้เขาเลือกจดุท่ีต้องการ  

 ชาร์คยกยิม้ท่ีสีหน้าเพราะการปฏิบตัิการหล่อเน๊ียบของเขาใน

วันนีมี้ภาพลักษณ์ไม่ต่างไปจากมิสเตอร์เจมส์บอร์นสักเท่าไร การ
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สืบค้นด้วยความหล่อและเทคโนโลยีเสริมภาพลักษณ์ด้วยชุดและ

เฟอร์นิเจอร์แบรนด์เนมส์หวัจรดเท้า  

 แต่มีอีกอย่างท่ีเจมส์บอร์นท าได้แต่เขายังไม่ได้เร่ิมแม้จะเห็น

เค้าลางแล้วว่าคงไม่ไกลก็คือ หญิงทุกนางท่ีเก่ียวข้องกับความลับ 

มิสเตอร์เจมส์กินไม่เหลือ แล้วเขาล่ะ...  

 เสียงฝีเท้าเงียบกริบของผู้ ท่ีเข้ามาใหม่ แม้จะบางเบาทว่าคนท่ี

ฝึกมากลบัรับรู้ได้เป็นอย่างดี คณุแม่บ้านสาวใหญ่พาร่างสะบึมร้อนฉ่า

เข้ามา ในมือมีถาดชุดชาจสัมินหอมกรุ่นกับขนมมาการองหลากสีสนั 

เรือนร่างในชุดมิดชิดแต่กลบัแผ่กระจายรังสีความร้อนแรงออกมาจน

เขารู้สกึได้  

 เม่ือเธอค่อยๆ ย่อกายลงนั่งและวางถาดน า้ชาลงบนโต๊ะ 

ดวงตาคมเข้มมองตามเธอท่ีชะมดชม้ายไม่ลดละเพราะรู้ว่าเธอตัง้ใจให้

เขามอง และสิ่งท่ีเห็น ความมโหฬารท่ีเบียดชิดจนท าให้กระดุมสอง

เม็ดบนแยกออกจากกนั เขาอยากจะคิดว่าเธอไม่ตัง้ใจ แต่ไม่ล่ะ... เธอ

ตัง้ใจจริงๆ เพราะแววตาเชือ้เชิญนัน้มนับ่งบอก 
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 “น่าทานนะครับ” เสียงทุ้มเอ่ยบอกสายตายงัมองจุดหมายไม่

ลดล่ะ 

 “ก็ทานสิคะ” คอรีนก้มหน้าอมยิม้เพราะความหมายท่ีส่ือผ่าน

มนัไม่ใช่ชาดอกมะลิหรือขนมนัน่ แต่มนัคือนมอุ่นๆ ของเธอมากกว่า 

 “ไม่พลาดแน่ครับ” เขาตอบก่อนจะถอนหายใจออกมาดงัๆ ท า

ให้แม่บ้านสาวใหญ่ช้อนสายตาขึน้มองอย่างสงสยั 

 “คุณชาร์ค... มีอะไรหรือเปล่าคะ” เธอถามสีหน้าแสดงความ

เป็นกงัวล 

 “แต่โอกาสสิครับ จะเม่ือไร ถ้าผมต้องทนหิว... คงขาดใจ”  

เสียงทุ้ มเบาหวิวราวกระซิบท าให้แม่บ้านสาววัยดึกถึงกับ

สะท้านวาบหวิวและเธอก็ท าตามใจปรารถนา ริมฝีปากร้อนผ่าวอ่อน

นุ่มตรงเข้าบดขยีค้วามร้อนแรงตรงหน้าอย่างโหยหาเรียกร้อง  

ลิน้แข็งแกร่งชอกชอนฟาดฟันเธอให้ถึงตาย ความเร็วร้อน

แผ่ซ่านทุกครัง้เม่ือลิน้รู้งานโชกโชนตอบตวดั ผลดักันรุกรับราวจะสูบ

ติดวิญญาณออกจากร่างกนัและกนัให้จงได้ คอรีนยนัเขาออกห่างก่อน
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จะรีบผละออกเม่ือสุดหล่อท่ีท าลายตบะของเธอให้ขาดสะบัน้จนกล้า

ท าเร่ืองละอายนีท้ าท่าจะสานต่อไม่มีหยดุ 

“ชู่ววว... กลวัคนเห็นหรือครับ” 

“ไม่มีใครเห็นหรอกคะ กระจกนีค้นด้านนอกมองมาไม่เห็น แต่

คนด้านในสิคะเห็นคนภายนอกทกุส่วน” 

“อืม... ดีจงันะครับ ผมว่าต่ืนเต้นดีออก”  

เขาบอกเสียงกระเส่ามากไปด้วยอารมณ์ไม่แพ้กัน เขาก าลัง

เป็นดาราน าแสดงท่ีใช้เสน่ห์หลอกล่อความลบัจากดาราหญิง แค่เขา

อยากรู้ว่าท าไมพวกคนสวนเหล่านัน้จึงไม่ได้มองมาท่ีเขากบัเธอเลยสกั

นิด  

“ต่ืนเต้นกว่านีแ้น่ค่ะ เพราะสัญชาตญาณของคอรีนบอกว่า

คุณหนูมาเรียก าลังตรงมา และเธอคงได้ใช้ห้องนีก่้อนคอรีนเป็นแน่ 

สนกุและมีความสขุนะคะ ส่วนคอรีนจะรอส่งคณุท่ีหน้าตกึค่ะ”  

แววตาละห้อยมองเขาอย่างมีความหมายก่อนจะรีบผละ

ออกไปโดยเร็ว เธอพูดเหมือนกับว่าเขาก าลงัจะได้กินของอร่อย ณ ท่ี

แห่งนี ้ 
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ส าหรับเขาเซก็ซ์คือกิจกรรมท่ีชายหนุ่มเต็มตวัอย่างเขาควรจะมี 

ไม่ว่าจะกับใครก็ได้ ขอให้มีสัปดาห์ละไม่ต ่ากว่า ๕ ครัง้เป็นอย่างต ่า 

แต่จริงๆ ทุกวันก็ได้ ว่ากันว่าผู้ ชายคิดถึงเร่ืองเซ็กซ์ทุกๆ ๕ วินาทีถ้า

สมองว่างเปล่า  

เขาจึงพยายามท าให้มนัไม่ว่างเข้าไว้ ไม่อย่างนัน้อาวุธของเขา

คงได้ใช้งานจนสึกหรอก่อนวยัอนัควรแน่ๆ ก็เขาน่ะใช่ย่อย สปัดาห์ละ

ไม่ต ่ากว่า ๕ ครัง้แต่ครัง้ละก่ีทีกนัล่ะเขาถึงจะอิ่มจะพอ ท่ีรู้ก็คือทกุครัง้

นัน้ต้องรอให้หมดแรงไปเอง และก็เป็นอย่างท่ีเธอคาดการณ์ เพียงแค่

คณุแม่บ้านออกไปไม่ถึงอึดใจ คณุหนูเจ้าของคฤหาสน์ก็เยือ้งย่างร่าง

อรชรเข้ามา 

เรือนร่างท่ีก้าวเข้ามาในห้องเรือนกระจกท าให้เลือดในกายเขา

แทบพุง่ แค่เขาเห็นสินค้าในกล่องท่ีจดัเรียงไว้อย่างสวยงามในลวดลาย

และคอลเล็กชัน่กุหลาบวินเทจ ทัง้บราเซียร์ บิกินี ชุดคลุมตัวสัน้ สาย

รัดต้นขาและถุงน่องเข้าชุด เพราะคุณหนูมาเรียเป็นคนท่ีชอบความ

เป็นวิทเทจแบบสดุๆ แต่เม่ือได้เห็นเจ้าของสินค้าท่ีทดลองใส่อย่างครบ
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ชุดตรงหน้า ความต่ืนตัวกึ่งกลางกายก็คล้ายก าลังเล็งหาเป้าหมาย

ในทนัที 

“ชดุใส่สบายมากค่ะ กระชบั... ทุกสดัส่วน ท าให้มาเรียรู้สึกได้

ว่ามาเรียพร้อมจะ... ร้อนแรงและมีความรักครัง้ใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา” 

คุณหนูมาเรียหย่อนกายลงนัง่ในฝ่ังท่ีตรงกันข้ามกับเขาพร้อม

ไขว้ขาไขว่ห้างทัง้ท่ีมันจะปกปิดอะไรได้อีก บิกินีตัวจิ๋วสีขาวไข่มกุปัก

ดอกกหุลาบสีชมพเูข้มไว้ตรงจดุท่ีท าให้น า้ลายเหนียวข้นอยู่ในล าคอ  

ดอกไม้ท่ีแสนจะอ่อนโยนอ่อนหวานนัน้มันก าลังท าหน้าท่ีส่ง

กลิ่นยัว่ยวนให้ชายได้เข้าไปดอมดมแล้วเธอยงัจะปกปิดไปท าไมในเม่ือ

สายตาและร่างท่ีเอนราบบนโซฟามนัคือค าเชิญชวนแสนดี 

“เอ่อ... คณุผู้หญิงมีตรงจดุไหนไม่พอใจหรือต้องการจะแนะน า

หรือไม่ครับ Sai ยินดีน้อมรับเพ่ือน าไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้”  

ชาร์คพยายามพดูให้จบ แม้ลกูค้าคนสวยจะไม่ได้ฟังเลยก็ตาม 

เพราะสายตาของเธอมองเพียงริมฝีปากท่ีขยับขึน้ลงของเขาเท่านัน้ 

ไม่ใช่ว่าตอนนีเ้ขาไม่ร้อน เขาร้อนจนอยากจะกระโจนจ้วงแทงเธอ

ตรงหน้าให้ย่อยยบั แต่งานของเขายงัไม่เสร็จ มนัก็แทงไม่ได้ 
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“มีค่ะ... คณุทรายบอกว่า จะมีสินค้าพรีเมียมสดุพิเศษมาให้มา

เรีย แต่มาเรียยงัไม่เห็นเลยนะคะ หรือว่าจริงๆ แล้วของพรีเมียมนัน้อยู่

ไม่ใกล้ไม่ไกล”  

น า้เสียงอ่อนระทวยยัว่เย้า มือบางเคล่ือนปลดเชือกผกูเสือ้คลมุ

ตวับางท่ีแทบจะปกปิดอะไรไม่ได้ ก็เนือ้หนงัตูมๆ สีชมพูหยุ่นมือและ

เด้งดึ๋งทุกขณะท่ีเธอเคล่ือนตัวมันแทบจะพุ่งชูชนัดนัเนือ้ผ้าบางเฉียบ

นัน้ออกมาอยู่รอมร่อ 

“สินค้าพรีเมียม... อ้อ... ครับ สินค้าพรีเมียมท่ีพิเศษสุด เอ่อ... 

ผมน่าจะวางไว้ในรถ คุณผู้หญิงกรุณารอคอยผมเพียง ๒ นาที แค่อึด

ใจผมจะน าสิ่งพเิศษสดุมาให้ รอผมนะครับ...”  

ดวงตาฉายแววแปลกใจเพียงครู่ก่อนจะรีบปรับเปล่ียนเป็นปกติ

ทนัก่อนท่ีเจ้าของคฤหาสน์จะรู้ตวั สมองคิดหาทางเล่ียงเพ่ือให้บวัไม่ช า้

และน า้ก็ไม่ขุ่นไปมากกว่านี ้

ทันทีท่ีก้าวออกจากเรือนกระจกชาร์คแทบอยากจะสบถด้วย

โทสะออกมา เขาเกือบท าแผนท่ีวางไว้พงัไม่เป็นท่า ถ้าเธอเกิดไม่พอใจ
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ขึน้มา ช่วงขายาวๆ พาเขาก้าวไปหาเข้ากระทิงเปล่ียวท่ีจอดนิ่งสงบอยู่

ในโรงรถแห่งคฤหาสน์  

แต่สิ่งท่ีคิดว่าต้องอยู่ท่ีใดท่ีหนึ่งในตวัรถกลบัไม่มี ไม่มีสินค้าพรี

เมียม ไม่มีอะไรทัง้นัน้ แล้วอะไรกันล่ะท่ีเธอพดูถึง มือไวเท่าความคิด

เขากดโทรศัพท์หาเจ้าของ Sai คนสวยทันที และเม่ือเขาแจ้งสิ่งท่ี

ต้องการเสียงแหววตามสายก็ส่งตรงมาในทนัที  

แรงอารมณ์ของคนทางโน้นหากเขาอยู่ใกล้รับรองได้ว่าเธอคง

จะคว้าอะไรบางอย่างมาตีหวัเขาแน่ๆ แต่ไม่ใช่การตีหวัแล้วลากเข้าถ า้

อย่างท่ีเขาอยากให้เป็น แต่กลบัเป็นตีหวัแล้วซ า้ๆๆๆ ให้ตายคาท่ีน่ะสิ 

“คุณอิโญน่า.. .  สินค้าพรีเมียมเป็นอีกหนึ่ง ท่ีส ร้างความ

ประทับใจให้กับลูกค้า คุณกลับลืมท่ีจะเอามันติดตัวไปด้วย คุณน่ี... 

ฉนัไม่รู้จะพดูว่าอะไรดีแล้ว อย่าเพิง่วางสายนะ รอฉนัก่อน” 

เซาะทรายท าหน้าตาแขยงขนเม่ือสัญญาณสายเรียกเข้าจาก

โทรศัพท์อีกเคร่ืองโชว์ช่ือคนโทรเข้าเป็นเจ้าของคฤหาสน์หรูบุตรสาว

ท่านวฒุิสภา  
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ใบหน้าสวยพยายามปรับอารมณ์กราดเกรีย้วท่ีเพิ่มขึน้ๆ ทัง้ท่ี

ไม่ใช่เหตุผลท่ีเธอควรจะโกรธเขาอย่างเอาเป็นเอาตาย ความรู้สึก

บางอย่างท่ีตีรวนในก้อนเนือ้ท่ีเต้นเร้านีม้นัคืออะไร...  

ไม่พอใจ ไม่ชอบหน้า ไม่เห็นด้วยท่ีเดฟเลือกเขา หรือลึกๆ กัน

แล้วนัน้เธออยากเก็บเขาไว้กบัเธอเพียงคนเดียว อะไรท่ีเธอเป็น ยิ่งได้รู้

ว่าคุณหนูมาเรียลูกค้ารายแรกไม่ใช่สาวน้อยไร้เดียงสาอย่างท่ีเห็น 

เพราะผู้ชายท่ีเข้าถึงรังหล่อนนัน้ยากท่ีจะออกมาหากเธอยังไม่ได้กิน 

แล้วเขาล่ะ  

ใบหน้าสวยหวานนยัน์ตาแกร่งจ้องมองตวัเองในกระจกก่อนจะ

ยิม้ออกมาอย่างสดุๆ เพ่ือปรับอารมณ์ 

“สวสัดีค่า... คณุมาเรีย ค่ะ... ทรายต้องขอประทานโทษจริงๆ ท่ี

... อะไรนะคะ เอ่อ... สินค้าพรีเมียมสดุพเิศษ เอ่อ... ค่ะ เขาว่าอย่างนัน้

หรือคะ ถูกต้องแล้วค่ะ... โธ่! ได้สิคะ แหม... ส าหรับคุณมาเรียลูกค้า

คนส าคญั ทรายก็ต้องมอบแต่สิ่งท่ีดีท่ีสดุสิคะ ความพิเศษสดุอย่างน่า

มหศัจรรย์” 
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ชาร์คถือโทรศัพท์ค้างและก็ได้ยินว่าเธอคุยอะไรกับคนทางนี ้

บ้าง ภาวนาให้งานของเขายงัคงลลุ่วงเดินหน้าต่อไปได้นะ ก็เขาน่ะเป็น

ผู้ชายไอ้ประเภทของแถมของสมนาคณุเขาไม่เคยสนใจ ใครจะคาดคิด

ว่าแค่กล่องสินค้าสดุหรูนัน้ยงัไม่เพียงพอ เธอยงัมีอะไรเป็นของแถมมา

ให้ลกูค้าอีก  

ในวนันีห้ากเขาจะพลาดเพราะสะเพร่าท าให้เจ้าของคฤหาสน์

ไม่พอใจ เขาก็ยงัมีไพไ่ม้ตายท่ีจะสาวลึกถึงหลกัฐานนัน้ได้ แต่แค่ได้ยิน

เสียงหวานๆ ท่ีฟังดก็ูรู้ว่าเธอพยายามดดัจนเล่ียน เขาก็แทบจะยิม้ 

“คุณอิโญน่าคะ อย่าลืมมอบสินค้าพรีเมียมสุดประทับใจให้

คณุหนมูาเรียด้วยนะคะ” 

“ครับ ผมยินดี ขอเพียงคณุเลโอนาร์ดสั่งมา ผมผิดผมควรต้อง

รับผิดชอบอยู่แล้ว” 

“รับผิดคงไม่ต้อง แต่รับชอบคณุคงได้อย่างเต็มท่ีแน่ ในเม่ือคณุ

เสนอตวั เอ่อ... คุณมีสินค้าพรีเมียมสุดพิเศษติดตัวไปด้วยแล้วน่ี งัน้

คณุก็ควรใช้มนัให้พรีเมียมอย่างสดุๆ ด้วยล่ะ ไม่ใช่แบกบัดิน” 
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เสียงเบาหวิวในประโยคสดุท้ายไม่ใช่เธอเลย เซาะทรายคนเดิม

ไม่ใช่คนท่ีจะพดูจาดูถกูคนอ่ืนแบบนี ้แต่เขาก าลงัท าให้เธอคลัง่แบบท่ี

ไม่เคยเป็นมาก่อน วัย ๒๖ ปีไม่ได้ไร้เดียงสาเสียจนแยกไม่ออกว่า

ความรู้สกึท่วมท้นในตอนนีม้นัคืออะไร  

เพราะแค่เธอได้ยินว่าเขาไปเสนอจะมอบของขวญัพรีเมียมสุด

พิเศษท่ีเขาน ามนัติดตวัไปด้วยทุกแห่งท่ีให้กับลูกค้า เธอก็โกรธจนลม

ขึน้หู เพราะนัน่หมายความว่า มาเรียก าลงัจะกินชาร์คแล้วจริงๆ และ

เม่ือลกูค้ากล้าเสนอเธอซึง่เป็นเจ้าของแบรนด์จะไม่กล้าสนองได้ยงัไง  

แค่มันเจ็บแบบแปลกๆ ท่ีคนหล่อสะท้านหัวใจดันตอบรับ 

“ครับ” แต่โดยดี ไม่มีการโต้แย้ง ไม่มีความไม่ชอบใจในน า้เสียง แต่มนั

แฝงไปด้วยความกระตือรือร้นและลิงโลดในนัน้ นายนัน่ก็คงอยากจะ

กินคณุหนลูกูสาววฒุิสมาชิกเหมือนกนัน่ะสิ 

“สินค้าพรีเมียม... หึหึหึ... เรามาท าหน้าท่ีผลิตสินค้ากันเถอะ

นะ กระทิงเพ่ือนยาก”  

ชาร์คอมยิม้เม่ือเจ้ากระทิงเปล่ียวของเขาท าท่าว่าอยากจะหา

ทางออกอยู่รอมร่อ แต่มนัจะบ้าไปไหมเพราะสิ่งท่ีฟ้องอยู่ในหวัใจเขา
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ตอนนีก็้คือ ไอ้เจ้าน้องชายท่ีเต้นเร้ามันประท้วงร้องว่าความต่ืนตัวท่ี

เกิดอย่างมากมายในขณะนีไ้ม่ใช่จากลกูค้าผู้ก าลงัสวมใส่ชุดชัน้ในวาบ

หวิวท่ีรอคอยเขาอยู่ด้านใน และก็ไม่ใช่จากคุณแม่บ้านสาวใหญ่ท่ีแฝง

กายอยู่มมุเสาเพ่ือรอคอยเขาเข้าไปหา แต่มนัมาจากเจ้าของเสียงแว้ด

ท่ีพยายามเก็บอาการสดุๆ พดูคยุกบัเขาเม่ือครู่  

ปลายน า้เสียงท่ีได้ยินท าให้เขาอยากเข้าข้างความหล่อของ

ตวัเองเหลือเกินว่าเธอก าลงั... หวงเขา 
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ตอนที  ๕ 

พรเีมียมสดุใจ 

 ริมฝีปากตรงเข้าประกบกนัและกนัพร้อมท าหน้าท่ีฟาดฟันไม่ยัง้ 

ทัง้มือทัง้ปากท างานสอดประสาน เรียวลิน้ร้อนๆ ส่งเข้าไปชอกชอน

กวาดหาความร้อนแรงท่ีเจือไปด้วยความเผ็ดจดัจ้าน  

 ชาร์คมีความรู้สึกว่ามาการองท่ีควรจะมีรสชาติหวานลิน้

ตรงหน้าเขานีก้ลับมีรสชาติท่ีผิดแผกไป เพราะคุณหนูมาเรียบุตรสาว

ท่านวฒุิสภามีรสชาติเผ็ดร้อนแทรกซมึไปทกุอณผูิว แค่ฝ่ามือสากลาก

ไล้ไปตามเรือนร่างท่ีอาจเรียกได้ว่าเปล่าเปลือยของเธอเพราะนอกจาก

ชดุชัน้ใน Sai แล้วนัน้เธอก็ไม่ได้สวมใส่อะไรอีก ก็จะสวมมาท าไมเล่า 

ในเม่ือเธอหวงัท่ีจะได้รับความพรีเมียมสดุพเิศษอยู่แล้ว  
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 แค่ฝ่ามือของเขาสัมผัสตัวเธอมาเรียก็ผวาเข้ามากอดรัดและ

แลกจบูกบัเขาอย่างเผ็ดร้อน เม่ือใดก็ตามท่ีริมฝีปากเป็นอิสระไม่วายท่ี

เธอจะครวญครางราวกบักินพริกสดๆ เข้าไปเป็นก ามือ  

 เรียวลิน้ของเธอร้อยรัดพันตูกับเขาราวกับจะสูบวิญญาณของ

เขาให้จมหายไปในร่างกาย แต่มีเหรอท่ีคนอย่าง ชาร์ค อิโญน่า จะ

ยอมใคร ยิ่งเจอรสเผ็ดร้อนจดัจ้านมากเท่าไร เขาก็ยิ่งอยากจะก าราบ

เธอให้เข็ดมากเท่านัน้ เพราะความพรีเมียมท่ีเขาจะมอบให้เธอมนัคือ

ความพเิศษสดุใจ  

 ความพเิศษท่ีจะท าให้เธอลืมเลือนผู้ชายทกุคนท่ีเคยผ่านเข้ามา 

และนัน่จะท าให้เขาเข้านอกออกในคฤหาสน์หลงันีไ้ด้ตามใจนึก ไม่ว่า

เม่ือไร เวลาใด เธอก็พร้อมจะเปิดคฤหาสน์ต้อนรับเขา ในเม่ือเขาตัง้

ปฏิญาณกบัตวัเองแล้วว่า ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนเขาก็จะต้องท างานให้

ส าเร็จจงได้ แม้จะเป็นสิ่งท่ีเขาจ าใจก็ตาม 

“จ าใจเหรอ... ไม่หรอก เขาเต็มใจมากต่างหาก อะไรจะดีไป

กว่า งานเดินหนา้และไดค้วามหฤหรรษ์เป็นของแถม”  
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 รอยยิม้อย่างสุขสุดๆ ปรากฏขึน้ท่ีมุมปากเม่ือริมฝีปากร้อนๆ 

นัน้ถอนออกจากริมฝีปากอวบอิ่มท่ีเผยอค้างไม่ต่างไปจากดอกกหุลาบ

ท่ีก าลงัเบ่งบาน  

 ลิน้เล็กๆ ถลาตามเม่ือเขาถอนลิน้ออกเปล่ียนมาเป็นเลียไล้อยู่

บนริมฝีปากท่ีแห้งผากจากอาการอยากได้ของร้อนตรงหน้ามากลืนกิน 

ชาร์คยิม้ก่อนจะก้มลงหาความเผ็ดร้อนของมาเรียอีกครัง้ “เซ็กซ์” ท่ีใคร

ได้รับจากเขามนัต้องพรีเมียมพเิศษสดุอย่างแน่นอน 

ลิน้ ร้อนจ้วงเข้าหาความเผ็ดร้อนท่ีมาเรียซูดริมฝีปากอยู่

ตลอดเวลา ปากถูกปิดแต่เธอก็ยังคงครางอยู่ในล าคอ เพราะปลาย

ยอดอิ่มน า้นัน้ก าลงัถกูหยอกเย้าจากนิว้มือแกร่งท่ีทัง้บีบบีท้ัง้ดึงรัง้และ

คลงึวนไปมาจากด้านนอกเนือ้ผ้าบางเบา  

ร่างกายอวบอิ่มทิง้ตวัลงนอนบนโซฟา ความสว่างไสวของเรือน

กระจกยิ่งท าให้เธอแทบคลัง่เพราะแสงอาทิตย์ท่ีสาดส่องเข้ามาไม่ได้

ปรานีต่อความร่านร้อนของเธอสักนิด ยิ่งมองเห็นเหล่าคนงานก าลัง

ตกแต่งสวนสวยอยู่ภายนอกเธอยิ่งต่ืนเต้น  
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ผู้ชายคนนีก้ าลงัท าให้อาหารมือ้นีอ้ร่อยกว่ามือ้ไหนๆ ท่ีเคยได้

ทานมา การท ารักท่ามกลางแสงสว่างจ้าและมีคนเดินผ่านไปมา แม้จะ

รู้ว่าไม่มีใครมองเห็นแต่มนัต่ืนเต้นน้อยเสียเม่ือไรกนัล่ะ 

ชาร์คกวาดลิน้สากของเขาไปทัว่อุ้งปาก เพดานและกระพุ้งแก้ม

ของเธอ เม่ือมาเรียอ่อนระทวยเพราะนิว้มือของเขา เธอก็ท าท่าคล้าย

จะล่าถอยเรียวลิน้หนีเพราะอาการเมามนัพิศวาส แต่เขาจะไม่ยอม ยิ่ง

เธอถอยเขาย่ิงต้องตาม เพ่ือผลของงานมนัคือ... ลืมไม่ลง  

แม้แค่รสจบูเธอก็ต้องสะท้านและหวนหาเขาทกุครัง้ท่ีไปจบูซ า้

รอยกับใคร เพราะเทคนิคมันเรียนแบบกันได้ท่ีไหน ของใครก็ของมัน 

และเขายงัไม่เคยได้รับค าติ มีแต่  

“โอว... รสจูบของคณุช่างดีเยี่ยม กระชากวิญญาณอย่างสดุๆ” 

“ไม่เคยมีใครจูบไดอ้ร่อยเท่ากบัคณุ” 

“คณุเกิดมาเพือ่ส่ิงนีจ้ริงๆ ทีร่ัก” 

แล้วในวนันีม้าเรียคุณหนูสุดสวยจะเยินยอเขาด้วยค าไหนกัน

ล่ะ ชาร์คคิดแต่ริมฝีปากและฝ่ามือไม่เคยหยดุ สิ่งท่ีเขาท ามนัไม่ต่างกบั

การกู้ ระเบิดท่ีมีนาฬิกาจบัเวลาไว้ทุกขณะ เพราะทุกอย่างนัน้รวดเร็ว 
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ร้อนแรง เม่ือริมฝีปากถอนออกเพ่ือให้เธอได้ครวญครางจากน า้มือของ

เขา ชาร์คก็ไม่รอช้าท่ีจะส่งความร้อนรุ่มเหล่านัน้ไปตามซอกคอขาวอม

ชมพกู่อนจะลากวนขึน้มาท่ีรูหู ลิน้ร้อนๆ ส่งเข้าไปชอนไชให้เธอได้ยิน

เสียงเลียไล้เพราะความชืน้ท่ีฉ ่าออกมา  

“เสียงเป็นแรงกระตุ้นเซ็กซ์อีกอย่างที่ได้ผล ย่ิงเสียงเร่งเร้าให้

เห็นภาพ มนัย่ิงสร้างแรงจินตนาการไม่มีทีส้ิ่นสดุ” 

ลิน้ร้อนท่ีอ่อนแข็งตามความต้องการของเขาชอกชอนเข้าไปใน

รูหขูองเธอ มาเรียดิน้พล่านราวกบัจะขาดใจ น่ีขนาดเขายงัไม่ได้ล่วงล า้

เข้าไปข้างในของเธอ แต่สิ่งท่ีเขาท าอยู่มันก็แทบจะท าให้เธอกรีดร้อง

อย่างไม่รู้อารมณ์ตวัเองอยู่แล้ว  

“อะ... อา... โอวววว... คณุชาร์ค... คณุก าลงัทรมานมาเรีย คณุ

ชาร์คขา... ท าอะไรเสียที... คณุชาร์ค...”  

มาเรียครางกระเส่า แม้ความไร้ส านึกจะบ่งบอกว่าเขายงัไม่ได้

แตะต้องดอกกหุลาบของเธอสกันิด แต่ตอนนีเ้ธอก าลงัจะทนไม่ไหวอยู่

แล้ว สินค้าพรีเมียมของ Sai ให้ความรู้สกึพรีเมียมสดุๆ จริงๆ แต่เธอจะ

ท ายงัได้ในเม่ือเขายงัต้องการแสดงความพรีเมียมไม่หยดุ 
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“โอว... คณุชาร์คขา... ได้โปรด....” 

“อืม... คุณผู้หญิงครับ น่ีมันเพิ่งเร่ิมต้นเท่านัน้ ความพิเศษสุด

ยงัรอคอยอีกยาวนาน...” 

เขากระซิบตอบเสียงแผ่วกระเส่าท่ีซอกหูก่อนจะใช้เคราสาก

ลากไล้ไปมาตามต้นคอบอบบางสีชมพรูะเร่ือ และปฏิกิริยาก็คือเรือน

ร่างท่ีแอ่นเข้าหาเขาอย่างบ้าคลัง่  

เขาควรจะให้เวลาเธอใช่ไหม... แต่ไม่ล่ะ เธอต้องทรมานกว่านี ้

เคราสากลากไล้ลงสู่ความอวบอิ่มแห่งวยัสาว สาวน้อยวยัแรกแย้มแต่

ไม่ใช่เขาท่ีได้เชยชิมเป็นคนแรก ใช่... ประสบการณ์ของเธอแพรวพราว

วดัได้จากดีกรีความร้อนท่ีทวีมากขึน้ๆ  

อกอวบขนาดใหญ่พุ่งชนปะทะใบหน้าเพราะเม่ือเขาก้มเธอก็

แอ่นหา กุหลาบวินเทจท่ีปักแบรนด์ Sai ตวันิดท่ีบริเวณข้อต่อสายท า

ให้เขาชะงักเพียงนิด ก่อนจะอมยิม้และใช้ริมฝีปากร้อนๆ ของเขาขบ

เม้มมนัลงไป มนัจะดีไม่น้อยถ้าคนใต้ร่างนีจ้ะเป็นเธอคนท่ีสัง่เขาได้ 

เถากุหลาบบนลูกไม้ฝร่ังเศสท่ีถักทอจากผ้าฝ้ายผสมสแปน

เดกซ์ก าลงัโอบอุ้มความมโหฬารไว้อย่างสวยงาม เขาไม่ปฏิเสธว่าชุด
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ชัน้ในของ Sai ท าให้ทรวงอกอิ่มนีด้งูดงามเพิ่มค่าได้อีกเท่าตวั และเขา

ควรจะขายของด้วยใช่ไหมเวลานี ้ 

“คณุต้องพยายามพูดถึงคณุสมบติัที่ดีของ Sai ใหลู้กค้าได้ฟัง 

แต่ต้องไม่ใช่การยดัเยียดนะ คณุต้องใช้ใหถู้กจงัหวะและเวลาด้วย ไม่

อย่างงัน้ลูกค้าจะว่าเอาได้ว่าเราพยายามขายมากจนเกินไป เพราะ

ยงัไงสินคา้ของ Sai ก็มีจดุขายคือความงามทีน่่าประทบัใจอยู่แลว้”  

เสียงของเซาะทรายยังตามมาเป็นเงาหลอกหลอนเขาไม่พ้น

แม้แต่ในเวลานี ้

“สวยมาก... คุณผู้หญิงสวยมากเหลือเกินครับ ผมไม่เคยเห็น

ใครมีหน้าอกท่ีสวยงามขนาดนีม้าก่อน แน่น... แนบชิด... อืม... หอม

กหุลาบเหลือเกิน” 

เสียงทุ้ มเอ่ยชมดังชิดอยู่ในต าแหน่งของหัวใจ มาเรียรู้สึก

เหมือนเธอก าลงัล่องลอยสู่สวนสวรรค์ ณ ท่ีท่ีเหล่าเทวดานางฟ้าสวม

ใส่เสือ้ผ้าน้อยชิน้  

รอยยิม้ระบายไปทั่วใบหน้าขณะดวงตาหลับพริม้เพราะ

จินตนาการ Sai ออกแบบชดุชัน้ในตามสรีระของเธอท่ีเซาะทรายมาวดั
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ตัวไป และต้องยอมรับว่าเซาะทรายตัดเย็บชุดท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีเธอเคย

สวมใส่มาจริงๆ ก็มนัเป็นขนาดของเธอน่ีนา  

เนือ้ด้านข้างเพราะค่อนข้างเจ้าเนือ้ ถกูรวบมาเก็บไว้ท่ีเต้าทรง

ทัง้สองข้างด้วยเทคนิคการตดัเย็บ ช่วยให้นูนเนือ้ท่ีใหญ่อยู่แล้วดูใหญ่

และกระชบัไม่หย่อนคล้อย ไม่มีตรงไหนท่ีบ่งชีว้่าความอวบอิ่มนีถู้กใช้

งานมานบัครัง้ไม่ถ้วน  

ทัง้ความสวยงามอ่อนหวานท่ีถูกอบมาด้วยน า้หอมกลิ่น

กุหลาบก็ยิ่งท าให้เธอประทับใจตัง้แต่ครัง้แรกท่ีสวมใส่ และตอนนี ้

ความประทบัใจก็พวยพุง่ขึน้สู่จดุสงูสดุเพราะทัง้หมดนัน้เขาชอบ 

จมูกโด่งก้มลงสูดดมความหอมจากซอกแนบชิดก่อนฝ่ามือ

ร้อนๆ ท่ีกอบกระชบัทัง้สองเต้าจะค่อยๆ ช้อนเอาเต้าอวบให้หลุดออก

จากสิ่งท่ีโอบอุ้ม หน้าอกขนาด ๓๘ นิว้ปรากฏตรงหน้า ปลายยอดท่ีตัง้

ชนัเพราะนิว้มือของเขาสัน่ระริกรอคอย  

ชาร์คค่อยๆ แตะลิน้ท่ีปลายยอดบางเบา อีกข้างก็ถูกบีค้ลึงไม่

ลงน า้หนกั สิ่งท่ีเขาท ามนัท าให้มาเรียแทบระเบิด เธอต้องการให้เขาด่ืม

กินอย่างตะกละตะกลาม แต่เขากลบัทรมานเธอด้วยความบางเบา 
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“กิน! กินมาเรีย! ชาร์คขา... ได้โปรด...”  

เธอร้องขอเขา ไม่มีความอายหลงเหลือ เพราะรู้ว่าเจ้าของ

ใบหน้าหล่อจดัดวงตาร้อนแรงท่ีพร้อมจะแผดเผาเธอนีต้้องการแกล้งให้

เธอทรมาน  

ฝ่ามือเอือ้มรัง้ต้นคอเขาเข้าหาและชาร์คก็ไม่ท าให้เธอผิดหวัง 

เขาทัง้ดึงดูด ขบเม้ม บีบ้ิด กระตุ้นและคลึงเคล้นทัง้สองเต้าไปมา ริม

ฝีปากร้อนๆ นัน้ ดดูดนุรุนแรงราวกบัว่าเต้าอวบอิ่มของเธอนีมี้น า้ทิพย์

ให้เขากลืนกินจริงๆ ได้ 

“โอว... ชาร์คขา... คณุก าลงัจะกินมาเรีย โอว...” 

“ก็คณุผู้หญิงน่ากินไปทัง้ตวั... ผมจะหยดุได้ยงัไง อืม...” 

“เรียกมาเรียสิคะ... เรียกมาเรีย... ชาร์คขา...” 

“ผมไม่อาจตีตนเสมอ เพราะคุณผู้ หญิงคือคนท่ีผมต้องมอบ

ความพเิศษสดุๆ ให้ ด้วยความประทบัใจ” 

ถ้อยค าหวานๆ ราวกับเธอเป็นเจ้าหญิงน้อยๆ ท่ีต้องการความ

ทะนถุนอมจากราชองครักษ์หล่อเหลา ยิ่งกระตุ้นอารมณ์ของมาเรียจน

สดุกู่ เธอยิม้อย่างมีความสขุราวก าลงัท่องอยู่ในสวนสวรรค์ก็ไม่ปราน  



 

117  

ชาร์คส่งความทรมานให้เธอไม่มีท่ีสิน้สุด เม่ือเคราสากลากไล้

สลบักับปลายลิน้ชอนชิมขึน้ลงไปมาตามสีข้างล าตวั ก่อนจะวกขึน้ไป

หาเต้าอวบ และแกล้งวกลงมาท่ีสะดือสวยจนใกล้จะถึงดอกกุหลาบสี

ชมพดูอกใหญ่ซึ่งท าหน้าท่ีปิดบงัความอลงัการท่ีเขายงัไม่ได้แตะต้อง

สกันิด จนมาเรียบิดตวัไปมาพร้อมกบักรีดร้องขดัใจ  

ใบหน้าส่ายไปมาจนเส้นผมสีน า้ตาลทองยาวสยายกระจายไป

ทัว่หมอนอิงใบสวย เธอร้อนจนเกินร้อน ริมฝีปากกรีดร้องสลบักับซูด

ปากไปมาด้วยความซา่นเสียว  

เธออยากให้เขาจดัการให้เสร็จ อยากให้เขากิน กิน แล้วก็กินไม่

หยดุ แต่เขากลบัแกล้งหยอกเย้าไม่ท าตามใจ ท าให้เธอคลัง่ไคล้ความ

ทรมานท่ีแสนจะเผ็ดร้อนนี ้

“กร๊ีด!!... ชาร์ค คณุทรมานมาเรียท าไม! ชาร์ค! มาเรียต้องการ

คณุ ชาร์คขา... ได้โปรด... ให้มาเรียสกัที ชาร์คขา... กร๊ีด!...”  

มาเรียกรีดร้องอีกครัง้ด้วยความขัดใจอย่างสุดๆ คนรูปหล่อ

เพียงยิม้และท าบางอย่างให้เธอต้องกรีดร้องซ า้ๆ ไปมา ดวงตาสวย
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หวานด้วยการแต่งแต้มต่ืนตะลึงเม่ือเขารัง้เธอให้ลุกขึน้นัง่หลงัพิงพนกั

โซฟา  

ต้นขาขาวอวบอิ่มถูกช้อนขึน้สูงส่งสะโพกงอนงามลอยเหนือ

เบาะนุ่ม ก่อนท่ีความร้อนชืน้จะเลียไล้ไปมาท่ีกลีบกหุลาบงามแต่เพียง

ภายนอก ทีละกลีบ ทีละกลีบท่ีปลายลิน้ร้อนๆ นัน้กดทาบเป็นจังหวะ

สม ่าเสมอ แต่มันกลับเป็นจังหวะแห่งความทรมานจะกู่ไม่กลับ มา

เรียแอ่นสะโพกเข้าหาสลับกับการกรีดร้องด้วยความซ่านเสียวอย่าง

สดุๆ ของเธอ 

“กร๊ีด!!... ไม่ไหว! มาเรียไม่ไหวแล้ว... กร๊ีด!!!...”  

กุหลาบดอกงามบีบรัดกันภายในแต่คนภายนอกรับรู้ได้ถึง

อาการกระตกุรัง้ของทัง้ร่างกบัยอดเกสรกหุลาบท่ีสัน่ระริก แต่เขายงัไม่

หยดุแค่นัน้  

นิว้มือแกร่งปาดกุหลาบดอกปลอมให้พ้นทางก่อนจะส่งความ

ฉ ่าชืน้ท่ีพร้อมจะพลิว้ท่ีโคนและแข็งท่ีปลายไปแตะต้องเกสรท่ีสัน่ระริก

นัน้เร็วและรัวแรงจนมาเรียดิน้พล่านพร้อมกรีดร้องไม่เป็นภาษาอีก ๒ 

ครัง้ติดๆ กนั  
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“คณุผู้หญิงครับ... พร้อมท่ีจะรับสินค้าพรีเมียมของผมแล้วหรือ

ยงั”  

เสียงกระซบิท่ีข้างใบหทู าให้มาเรียท่ีเหน่ือยอ่อนกบัสรวงสวรรค์

ท่ีไปเยือน ๓ ครัง้ติดๆ กันต้องปรือดวงตาหวานเช่ือมขึน้มองดูเขาท่ี

บดันีร่้างกายสงูใหญ่นัน้ปราศจากสทูชดุหรูท่ีส่งขบัให้เขาดหูล่อเหลาไร้

ท่ีติจนเธอไม่คิดว่าเขาจะเป็นเพียงพนักงานส่งของ เขาอาจเป็น

นายแบบจากห้องเสือ้สักท่ีท่ีบังเอิญเซาะทรายว่าจ้างมาเพ่ือหน้าท่ีท่ี

ส าคญั  

ทว่าร่างเปลือยเปล่าท่ีมองเห็นกลบัท าให้ความคิดในครัง้แรก

ต้องเปล่ียนไป เพราะผู้ชายคนนีไ้ม่จ าเป็นต้องมีเสือ้ผ้าอาภรณ์ใดมา

เสริมส่งความหล่อสักนิด เพราะขนาดไม่ใส่ยังเปล่งประกายจนเธอ

อยากจะกรีดร้องซ า้แล้วซ า้เล่า  

กล้ามเนือ้แน่นเปร๊ียะเป็นมดัๆ ไม่ว่าจะเป็นปีกบ่าทัง้สองข้างท่ี

บ่งบอกว่าผู้ ชายคนนีแ้ข็งแรงมากมายแค่ไหน ต้นแขนท่ีมีกล้ามเป็น

มดัๆ แผงอกแน่นเป็นลกูพร้อมขนอ่อนสีน า้ตาลบางเบาเซ็กซี่สุดๆ ลอน

หน้าท้องงดงามเข้มแข็งท่ีเธอไล้สายตานบัได้ซิกแพ็ก ช่วงขายาวๆ ท่ีมี
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กล้ามเนือ้สมบูรณ์สร้างจินตนาการของเธอให้บรรเจิดว่าเขาจะยืนได้

ทานทนแค่ไหน  

โดยเฉพาะ... ความแข็งแกร่งและใหญ่ยาวตามโครงร่างกาย

ชายหนุ่มท่ีสงูเกือบ ๒ เมตรนีก้ าลงัสร้างความซ่านเสียวกระจายความ

ร้อนไปทัว่ท้องน้อยของเธอ ความใหญ่โตท่ีพยกัหน้าทายทกัให้เธอเข้า

หา  

“พร้อมแล้วค่ะ มาเรียพร้อมแล้ว”  

เสียงตอบราวคนละเมอเม่ือเรือนร่างสูงใหญ่นัน้ก าลังก้าวเข้า

มาหาเธอช้าๆ แต่ว่ามัน่คงและไม่มีทีท่าว่าจะอ่อนลงให้เธอเห็นเลยสกั

นิด ปลายลิน้เลียไล้บริเวณริมฝีปาก  

เธออยากสัมผัสความหยาดเยิม้ท่ีมองเห็น อยากลิม้ลองว่า

ความแข็งแกร่งนีจ้ะอร่อยและพรีเมียมจริงหรือเปล่า ทัง้ท่ีเธอไม่เคยจะ

ท าให้ใคร แต่กบัเขาคนนีเ้ธอ... ต้องการ 

“อ่ะ... ไม่ครับ ผมจะเป็นคนมอบความสขุให้คณุผู้หญิงเอง” 

ชาร์คปฏิเสธเม่ือมองออกถึงสิ่งท่ีมาเรียจะท า แค่เธอคว้าตวัตน

ของเขาเข้าไปโอบรัดเขาก็แทบจะครางเพราะธรรมชาติบงการ แต่น่ีเธอ
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ก าลงัจะ “กิน” ตวัตนของเขา ถ้าถึงขนาดนัน้เขาคงทนไม่ได้ ตอนนีเ้ขา

ต้องการเพียงการปลดเปลือ้งไม่ได้ต้องการความเหน่ือยล้าเพราะสุข

สม เพราะหน้าท่ีของเขาไม่ได้มีเพียงเท่านี ้ยังมีอีกคนท่ียืนแอบดูอยู่

ตรงมมุห้องท่ีเขาต้องให้บริการ 

“แต่มาเรีย... อยากกิน” 

“ผม... ก็อยากกิน”  

เขาพดูก่อนจะคกุเข่าลงตรงหน้า ดวงตาคมเข้มไล่สายตาลงต ่า

ตัง้แต่ริมฝีปากอวบอิ่มจากการถูกจูบครัง้แล้วครัง้เล่าอย่างรุนแรง ต้น

คอเจือไปด้วยสีแดงระเร่ือเพราะเคราสากลากไล้ไปมา ทรวงอกอวบอิ่ม

มีจ า้แดงเป็นจุดๆ แต่ก็ยงัคงแนบชิดเพราะถูกกระชับไว้ด้วยชุดชัน้ใน

ตัวสวย เล่ือยลงมาตามแนวลิน้ป่ีจนถึงสะดือวงสวยก่อนจะหลุบ

สายตาลงหาท่ีหมายท่ีเธอแยกต้นขาออกจากกนัราวจะเชือ้เชิญ 

“ตรงไหนคะ ท่ีชาร์คอยาก... กิน” เสียงประดิษฐ์ให้หวานหยด

ย้อยเอ่ยถามแต่กลบัร่อนส่ายกหุลาบงามเชิญชวน 

“ตรง...”  
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เขาไม่ตอบแต่กลบัหยิบอุปกรณ์ป้องกันท่ีเตรียมพร้อมไว้เสมอ

ขึน้สวมใส่ มาเรียมองความใหญ่โตนัน้ด้วยหวัใจท่ีวาบหวามและซ่าน

เสียวจากท้องน้อยไปจนถึงปลายเท้าท่ีกางออกจนสดุเพื่อรอคอย  

เขาใช้นิว้มือปาดกุหลาบปักบนบิกินีตัวสวยไปอีกทางก่อนจะ

ค่อยๆ สอดแทรกความใหญ่โตแข็งแกร่งลงสู่ดอกจริงท่ีฉ ่าเยิม้ไปด้วย

น า้หวานแห่งความปรารถนา  

มาเรียขบเม้มริมฝีปากเข้าหากัน เพราะความใหญ่โตนัน้สร้าง

ความรู้สกึตงึแน่นปนแสบสนัไม่ต่างจากครัง้แรกแห่งวยัสาวสกัเท่าไร ดี

ท่ีว่าน า้หวานหยาดเยิม้นัน้มากมายและราวกับจะทะลกัออกมาชโลม

ความมโหฬารนัน้เม่ือเขาค่อยๆ กดทาบเข้าๆ ออกๆ เพ่ือเคลือบตวัตน

ให้ไหลล่ืนพร้อมส าหรับการใช้งานสอดประสาน 

“อยู... อือ้... เย่ียมจริงๆ ค่ะ เย่ียมท่ีสดุ...”  

เธอครางไม่หยุดปากมือยึดเอาพนกัโซฟาจิกกดเล็บลงไปเพ่ือ

ระบายความซ่านกระสนั ยิ่งเขาโถมกายลงมา เธอยิ่งแอ่นสะโพกสู้ ไม่

ลดละแต่บางครัง้ก็ต้องถอยหนีเพราะแรงกระทบบางอย่างขึน้ภายใน 

“ผม... ขอโทษนะครับท่ี... ใหญ่” 
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“อยู... ถ้าเล็กสิคะจะโกรธ” 

แรงกระแทกกระทัน้ค่อยๆ เพิม่ความรัวแรงและเร็วมากขึน้ๆ จน

มาเรียหัวสั่นหัวคลอนพร้อมกรีดร้องไม่ขาดปาก แต่ไม่ว่าเธอจะกรีด

ร้องครวญครางเพียงไหน เขาก็รู้ว่านัน่มนัคือความสะใจ  

ความสขุสมอย่างสดุๆ ไม่ว่าจะจดุไหนในห้องเรือนกระจกแห่ง

นีเ้ขาก็พาเธอตะเวนทวัร์ไปทัว่ แม้กระทัง่เกาะกระจกใสแจ๋วและมองดู

คนสวนก าลงัลงต้นไม้ก็ดเูหมือนว่ามาเรียจะยิ่งถึงอารมณ์และกรีดร้อง

มากยิ่งขึน้  

จวบจนเอือ้มมือคว้าเอาฝ่ังฝันลงมาได้เป็นครัง้ท่ี ๔ ในเวลา

เพียง ๒ ชัว่โมง ร่างอวบอิ่มก็อ่อนระโหยลงในทนัทีทัง้ท่ีหน้าอกอวบอิ่ม

ยงัคงพาดค้างอยู่บนพนกัโซฟาและมีความแข็งแกร่งของเขาสอดแทรก

อยู่ด้านหลงั 

“พกัผ่อนนะครับ”  

มาเรียพยักหน้ารับเสียงทุ้มท่ีกระซิบพร่าอยู่ข้างใบหู ดวงตา

หลบัพริม้แต่รับรู้ได้ถึงสิ่งท่ีเขาปฏิบตัิกบัเธออย่างนุ่มนวล ร่างอวบอิ่มท่ี

ยังคงมีชุดชัน้ในอยู่ครบเพราะเขาไม่คิดจะถอดมันออกสักชิน้  อีก
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เหตุผลหนึ่งท่ีท าให้เธอต่ืนตัวสุดๆ เพราะเธอยังคงสวยในทุกมุมมอง 

เม่ือเขาจะกินตรงไหนเขาก็เพียงก าจดัสิ่งกีดขวางตรงนัน้  

ดวงตาคมเข้มจ้องมองร่างในชุดชัน้ ในท่ีคล้ายจะหลับลง

ในทนัทีท่ีเขาอุ้มเธอให้นอนลงบนโซฟา เสียงลมหายใจสม ่าเสมอเป็น

สัญญาณว่าเขามีเวลาเหลือเฟือ ชาร์คสวมเสือ้ผ้ารวดเร็วเพราะใคร

บางคนยงัรอคอยอยู่ตรงประต ู 

 

ทนัทีท่ีบานประตูสีทึมปิดลงริมฝีปากก็ตรงเข้าฟาดฟันกันและ

กันอย่างรวดเร็ว คนหนึ่งนัน้รอคอยจนพร้อมเสียยิ่งกว่าพร้อม อีกคน

นัน้... มนัก็คือหน้าท่ีอีกนัน่แหละ แต่เป็นหน้าท่ีท่ีผู้ชายทัง้โลกปรารถนา

และเขาก็ก าลงักลายเป็นมิสเตอร์เจมส์อย่างเต็มตวัเพราะผู้หญิงท่ีอยู่

ใกล้เขาจะได้รับความสขุอย่างทัว่หน้ากนั 

คณุแม่บ้านสาวใหญ่ดนัคนหล่อให้นัง่ลงบนโซฟา ห้องหนงัสือ

ท่ีมืดทึบและน้อยนกัจะมีใครผ่านมาท าให้เธอกล้าท าอะไรก็ได้ตามใจ

ปรารถนา เคร่ืองมือมโหฬารของเขาตัง้ตรงรอคอยอยู่ภายใต้ปลอกแห่ง

ความปลอดภยัท่ีถกูสวมทบัเป็นครัง้ท่ี ๒ ของวนั  



 

125  

ดวงตาคมเข้มร้อนแรงมองตรงไปยังคุณแม่บ้านสาวใหญ่ท่ี

ก าลังเคล่ือนกายมาบนตัวเขา ความฉ ่าเยิม้ท่ีถูกช าแรกด้วยความ

มโหฬารท าให้คอรีนต้องแหงนหน้าสดูปาก และเม่ือเขาแทงสวนเธอก็

ผวาเข้ากอดรัดรอบล าคอของชาร์คแน่น  

ฝ่ามือแกร่งเร่งเร้าไม่ปล่อยให้เวลาสูญเสีย เพราะตอนนีคุ้ณ

แม่บ้านสาวก าลงัต้องการไปเยือนสวนสวรรค์เต็มที เธอกรีดร้องครวญ

ครางได้เผ็ดร้อนยิ่งกว่าคณุหนมูาเรีย เพราะจงัหวะจะโคนนัน้เธอเป็นผู้

ควบคมุโดยมีเขาคอยประคองอยู่เบือ้งล่าง  

เพียงไม่นานคอรีนก็กรีดร้องดงัระงมและดอกไม้ฉ ่าน า้ท่ีตอดรัด

ตวัตนของเขาแน่นก็เป็นสญัญาณว่าเธอไปถึง  

ชาร์คลกุขึน้ยืนทัง้ท่ียงัมีร่างของคอรีนนัง่ทบัอยู่ด้านบน เธอผวา

กอดกระชบัต้นคอเขาแน่น ดวงตาสวยตามสไตล์สาวฝร่ังเศสเบิกกว้าง

เพราะเขาก าลงัสร้างความมหศัจรรย์แห่งเพศรสให้เธอประจกัษ์  

“อุ๊ย! คณุขา... คณุชาร์ค..” 

แค่ลอบแอบมองเขาปรนเปรอให้คณุหนเูธอก็แอบส าเร็จตวัเอง

ไปหลายครัง้พร้อมแอบคิดว่าเธอก าลังถูกเขาจัดการ แต่เม่ือมาเจอ
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ความใหญ่โตของจริงเธอก็ไม่รัง้รอเวลาใดๆ ท่ีจะพาตัวเองไปให้พบ

ความสขุสม แต่น่ีเขาก าลงัเร่ิมต้น  

คอรีนครางกระเส่าไม่เป็นภาษาเม่ือชาร์คสุดหล่อท่ีท่อนบน

ยงัคงสวมสูทครบแต่ท่อนล่างเปลือยเปล่าพาเธอเดินไปมารอบๆ ห้อง 

ท างานให้เธอผวากอดรัดเขาแน่น ทัง้ซ่านเสียวสดุจะบรรยายและกลวั

ตก แรงกระแทกกระทัน้ของเขาเป็นจงัหวะให้เธอครางกระเส่าไม่ขาด

ปาก 

ดวงตาคมเข้มกวาดมองไปทั่วพืน้ท่ีของห้องหนังสือ ไม่ว่าจะ

เป็นตู้หนงัสือ ชัน้วางของ โต๊ะรับรอง โซฟา หรือโต๊ะท างานตวัใหญ่ท่ีตัง้

เด่นเป็นสง่า ไม่ว่าซอกจะเล็กจะลกึเขาก็พาคณุแม่บ้านสาวใหญ่เข้าไป

ส ารวจให้จงได้  

คอรีนกรีดร้องครัง้แล้วครัง้เล่าเม่ือเขาเร่งจังหวะส่งเธอขึน้

สวรรค์ แต่เพียงชัว่เวลาท่ีได้พกัเขาก็พาเธอนอนหงายไปบนโต๊ะท างาน

ตวัใหญ่ของท่านเจ้าของบ้าน  
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เธอสะกดเก็บความอดัอัน้ไว้ไม่ไหว เม่ือเขาพาตวัตนเข้ามาอยู่

ในร่างกายของเธอจนสุด มนัลึก เนิบนาบ แต่รุนแรง จนเธอสุดจะทน

อีกครัง้ ทว่าเขาก็ยงัไม่... 

เอกสารท่ีคว้ามาได้จากลิน้ชกัโต๊ะท างานถูกยัดลงใส่ด้านข้าง

กระเป๋าสูท ทุกเวลาของเขามีค่า ไม่ว่าจะเป็นเอกสารท่ีหาได้ อะไรก็

ตามท่ีพอจะเป็นหลกัฐาน ทัง้ภาพถ่ายตามมมุต่างๆ ท่ีน่าสงสยั ชาร์ค

เก็บครบทุกเม็ด และเหลืออีกเพียงจุดเดียวก็คือ คอมพิวเตอร์บนโต๊ะ 

ซึง่ไม่นานเกินรอเขาจะได้ข้อมลูทัง้หมด 

แรงทัง้หมดท่ีมีถาโถมลงบนร่างท่ีนอนครวญครางไม่ขาดปาก 

คอรีนกรีดร้องไม่เป็นภาษาเม่ือความแข็งแกร่งของชาร์คกระหน ่าเข้าใส่

ดอกไม้ฉ ่าน า้ของเธอไม่หยดุ ความเร็วความแรงท่ีไม่เคยได้รับจากใคร

ท าให้เธอลืมหมดสิน้ทุกอย่าง ลืมคืนลืมตะวัน และลืมไปว่าอยู่ใน

สถานท่ีไหน แค่เพียงเขาขอให้หาท่ีลบัตา เธอก็ถลามาในจุดท่ีใช้เวลา

สัน้ท่ีสุดในการเดินทาง และอีกอย่างห้องหนังสือนีก็้เป็นสถานท่ี

ต้องห้ามของเหล่าคนงาน เพราะรู้ดีว่าท่านเจ้าของบ้านต้องการความ

เป็นส่วนตวัและความเงียบในการอ่านหนงัสือ  
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แต่ตอนนีเ้ธอไม่รับรู้อะไรแล้วทัง้นัน้ เธอรู้เพียงว่าท ายงัไงก็ได้ให้

เขาปลดเปลือ้งให้เร็วท่ีสุด เพราะเธอไม่สามารถยอมรับการส าเร็จกิจ

หลายครัง้ติดๆ กันได้อีกแล้ว เธอก าลงัเป็นบ้า บ้าเพราะถกูเขากระตุ้น

จดุกระสนัไม่หยดุ 

“คณุคะ! คณุคะ! คอรีนไม่ไหว... ไม่ไหวแล้ว... กร๊ีดดดดด...”  

ร่างอรชรของคุณแม่บ้านสาวใหญ่กระตุกหลายครัง้ติดๆ กัน 

ใบหน้าส่ายไปมาหมดเร่ียวแรง เม่ือเขาถอนกายออกเธอก็แทบจะล้ม

พบัลงกับพืน้ทว่าท่อนแขนแข็งแกร่งกลับกระชับและช้อนร่างโอบอุ้ม

เธอไปนอนท่ีโซฟาตวัยาวก็ท าให้คอรีนอิงซบใบหน้ากบัอกของเขาและ

ทิง้ความเหน่ือยล้าของช่วงวนัให้หายลบัไปกบัความมืดทบึของห้อง 

 

นาฬิกาข้อมือเรือนหรูเปรียบประหนึ่งเทคโนโลยีล า้สมยัเพราะ

นอกจากจะสามารถรับสัญญาณภาพจากกล้องท่ีซ่อนไว้บริเวณหัว

เนกไทแล้วนัน้ บริเวณสายตัวล็อกยังท าให้ท่ีเป็นแฮนดีไดรฟ์ส าหรับ

ดาวน์โหลดข้อมลูได้มากถึง ๑ เทปต้าเลยทีเดียว  
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ชาร์คเสียบหวัแฮนดีไดรฟ์เข้ากบัปุ่ มรับข้อมลูบริเวณคอนโทรล

ของเจ้ากระทิงเปล่ียวท่ีถกูปรับแต่งให้สามารถรับส่งสญัญาณส าคญัท่ี

เขาแอบแฮกมาจากคอมพวิเตอร์ส่วนตวัของท่านวฒุิสภาได้ส าเร็จและ

จะไม่มีใครรู้ว่าข้อมูลนีไ้ด้ร่ัวไหลออกมาแล้ว ไม่ว่าท่านวุฒิสภาจะตัง้

รหสัป้องกนัไว้เพียงใด แต่ก็คงไม่คณามือแฮกเกอร์อย่างเขาไปได้  

ดวงตาคมเข้มร้อนร้ายมีแวววาดหวงัเพียงเร่ิมงานวนัแรกเขาก็

ท าได้ดีอย่างเหลือเช่ือ เพราะเทคโนโลยีล า้สมัยท่ีได้ทีมงานวิจัยและ

พฒันา ท าให้เขาสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างง่ายดายและไม่มีใครจับ

ได้แน่ เพราะขนาดรถยนต์มอเตอร์คาร์คนันีห้รือแม้แต่ชดุสทูแสนแพงท่ี

เดฟเช่ามาให้เขานัน้ องค์กรของเขาก็เข้าแทรกแซงได้ส าเร็จ  

แม้แต่เดฟเองยงัจบัไม่ได้ว่าผู้ ท่ีติดต่อด้วยนัน้ไม่ใช่บริษัทเช่ารถ

และร้านเช่าเสือ้ผ้าตามท่ีเขาเข้าใจ แต่กลับเป็นคนในองค์กรปลอม

แปลงเพ่ือจุดประสงค์คือให้เขาท างานได้ส าเร็จ และคาดว่านับจาก

วนันีไ้ม่ว่าข้อมลูท่ีต้องการจะอยู่ลึกลบัซบัซ้อนแค่ไหน ขอเพียงสถานท่ี

แห่งนัน้มีผู้หญิง เขาก็จะสามารถล้วงความลับสุดยอดนัน้ออกมาได้

โดยไม่ยาก... ด้วยวิธีการของเขา... ของพรีเมียมสดุใจ 
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ตอนที  ๖ 

นาทเีดยีวเสียวสุดๆ 

เซาะทรายตวดัสายตามองเจ้าของร่างสงูท่ีเดินเข้ามา ความไม่

พอใจกักเก็บไว้ไม่อยู่เม่ือเห็นชัดๆ ว่าเขามาถึงนานแล้วแต่ไม่ยอมลง

จากรถสดุหรูท่ีนายเดฟลงทนุไปเช่ามาเพ่ือให้สมกบัการบริการเป็นเลิศ

ของ Sai เขายงัคงนัง่นิ่งเหมือนครุ่นคิดหรือนัง่มองอะไรบางอย่าง  

แม้จะเป็นช่วงเวลาแดดร่มลมตกแต่ถึงอย่างนัน้เธอยงัเห็นได้ว่า

เขายิม้ ยิม้ด้วยความสมใจกับอะไรบางอย่าง ก็คงจะสุขจนลืมโลกถึง

ได้กลบัมาป่านนี ้
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“เป็นยงัไงบ้างคะ คุณอิโญน่า ฉันคิดว่าต้องรอคุณมารายงาน

ผลการท างานตอนเช้าเสียแล้ว ระยะทางจาก Sai ไปบ้านท่าน

วฒุิสมาชิก ก็ไม่น่าจะไกลน่ีคะ หรือไม่ก็คงจะเสียเวลา...”  

เธอถามสายตามองส ารวจเคร่ืองแต่งกายของเขาท่ีดผูิดปกติไป

อย่างมากๆ สูทเรียบหรูยับยู่โดยเฉพาะท่อนล่างต ่ากว่าเอว ดวง

ตาหวานงดงามเสมองไปทางอ่ืนเม่ือเธอเกือบจะห้ามใจตัวเองไม่ให้

มองลงต ่าไปกว่านัน้ไม่ได้ 

ชาร์คยิม้เม่ือเห็นว่าเซาะทรายก าลงัจบัผิดทุกรายละเอียดของ

เขา ช่วงขายาวๆ แข็งแกร่งท่ีแม้ว่าจะถกูใช้งานอย่างหนกัหน่วงตลอด

ช่วงวันท่ีผ่านมาทว่าเขาก็ยังคงก้าวเข้าหาเธอได้อย่างมั่นคง ซอง

เอกสารสีขาวถูกวางลงบนโต๊ะท างานของเธอ ก่อนจะถอยมาทรุดนั่ง

อยู่ท่ีโต๊ะรับรองไม่ไกล ท่ีเขานัง่เพราะรู้ว่าคงต้องถกูเธอบริภาษอีกนาน 

“สูทยับย่นนั่นถ้าเอาไปส่งคืนร้าน จะถูกเขาต่อว่าไหมนะ” 

ดวงตาสวยหวานวาววบัไม่ชอบใจอย่างท่ีสุด เม่ือเห็นว่าเขาไม่ได้ทกุข์

ร้อนแต่กลบัมองเธอด้วยสายตาท่ีท าให้เธอเหมือนจะตือ้ๆ ขึน้มาในอก 

“อย่าบอกนะว่า... เขารู้” 
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“ฉันต้องการค าอธิบาย และไม่มีเวลาท่ีจะมานั่งรอคุณคิด

ค าตอบหรอกนะ ท่ีน่ีเลิกงาน ๖ โมงเย็น นอกนัน้ฉันไม่คิดจะรับแขกท่ี

ไหน” นาฬกิาข้างฝาบอกเวลาเลยกว่าท่ีเธอพดูมาแล้วแต่เขาก็ยงัคงยิม้ 

“คณุอิโญน่าคะ ฉันไม่มีเวลามานัง่จ้องประสานสายตากับคุณ

นะ คณุควรจะตอบค าถามฉนัหรือถ้ายงัไม่พร้อมคณุจะกลบัมาตอบใน

วนัรุ่งขึน้ก็ได้ หรือถ้าคิดเปล่ียนใจจะไม่มาอีกเลย นัน่ก็สดุแล้วแต่คณุ”  

น า้เสียงราบเรียบพยายามสะกดอารมณ์ท่ีสุดเอ่ยถาม เขา

ก าลงัยัว่โมโหเธอ 

เซาะทรายไม่ข าเม่ือเขาเอาแต่นั่งจ้องหน้าเธอพร้อมกับส่ง

รอยยิม้ชนิดท่ีท าให้เธอแทบจะสัน่ไปทัง้ร่างมาให้ ดวงตานกรู้แบบนัน้

ไม่ชอบเลย ผู้ชายคนนีท้ าราวกับว่ารู้ไปทุกเร่ืองท่ีเธอคิด และตอนนีก็้

เช่นกนั เขาท าราวกบัว่าสิ่งท่ีเธอพยายามซอ่นเก็บอยู่ให้ลึกท่ีสดุนัน้ เขา

... หามนัพบ 

“ขอโทษครับท่ีผมเสียมารยาท แค่ผมแปลกใจ”  

“แปลกใจ... แปลกใจเร่ืองอะไรไม่ทราบ ฉันถามคุณควรตอบ 

จะได้จบๆ กนัไป ไม่ใช่ให้ฉนัต้องถามซ า้ไปซ า้มาแบบนี”้  
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อีกแล้ว... เขาชอบท าน า้เสียงแผ่วๆ แบบนัน้ ค าพูดชีโ้พรงให้

เธอถาม และเธอก็ทนเสียงเรียกร้องจากในตวัเองไม่ได้สกัครัง้ จึงต้อง

เป็นฝ่ายย้อนถามให้เข้าทางเขาเสียอีก 

“แปลกใจท่ีคณุ... ท าเหมือนก าลงัหงึหวงผม”  

ดวงตาคมเข้มสีช็อกโกแลตจ้องประสานดวงตาสวยหวานของ

สาวลูกผสม ความหวั่นไหวในแววตาท าให้เขาเกือบจะยิม้ออกมาอีก

ครัง้ถ้าไม่ติดว่าสีหน้าของเธอนัน้ราวกบัจะกินเลือดกินเนือ้ของเขา 

“คณุอิโญน่า... ฉนัว่าคณุอย่ามาพดูเล่นลิน้ คณุกลบัผิดเวลาไป

มาก ทัง้รถทัง้สทูนัน่ต้องเอาไปส่งคืน แค่วนัแรกคณุก็ท าให้ฉันต้องเสีย

เงินค่าบริหารการจัดส่งเพิ่มขึน้ถึง ๒ เท่า แล้วคุณยังมีหน้ามาพูดจา

บ้าๆ น่ีกบัฉันอีกนะ คณุควรจะระลึกถึงความเสียหายท่ีฉันต้องแบกรับ 

ไม่ใช่มาใช้ค าพดูไม่ให้เกียรติกนัแบบนี”้ 

ค าพูดต่อว่าเขาพ่นออกมาเป็นชุดเพราะกลไกการป้องกัน

ตวัเองก าลงัท างาน ทางเดียวท่ีจะหลีกหนีความร้อนวูบวาบท่ีวิ่งริว้ขึน้

บนใบหน้าได้ก็คือการท าเป็นกราดเกรีย้วไม่พอใจ รวมทัง้เอ่ยอ้าง

ปัญหาท่ีเกิดขึน้เพราะเขาท่ีท าผิดพลาด  
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เซาะทรายภาวนาให้เขาตอบมาตรงๆ แล้วต่างคนจะได้แยก

ย้าย การต้องอยู่กบัผู้ชายท่ีอนัตรายต่อจงัหวะการเต้นของหวัใจสองต่อ

สองในบ้านของตนเอง มนัก่อให้เกิดความรู้สึกประหม่าอย่างท่ีไม่เคย

เกิดมาก่อน ก็บอกแล้วไงว่าเธอน่ะไม่ไร้เดียงสา อาการแบบนีน้่ะเธอดู

ตวัเองออก 

“ผมเสียใจครับ เร่ืองผิดเวลาผมยอมให้หกัจากค่าแรงของผมได้ 

และท่ีผมกลบัมาช้าก็เพราะว่า... สินค้าพรีเมียมสุดพิเศษยงัท าหน้าท่ี

ไม่เรียบร้อย” เขาตอบกลับท่าทางเป็นการเป็นงานมากขึน้ แต่สาว

ลกูคร่ึงฝร่ังเศส-ไทยกลบัท าหน้าราวกบัเห็นผี 

“ก็สินค้าพรีเมียมตัวเดิมเป็นครีมทา.. . ปลายยอด ” เขา

หลีกเล่ียงท่ีใช้ค าว่า “หวันม” เพราะคนฟังก าลงัท าหน้าตาราวฟ้าถล่ม

ดินจะทลายเม่ือได้ยินสิ่งท่ีเขาตอบ  

“ให้เป็นสีชมพไูม่ใช่เหรอครับ และกว่าผมจะท าให้... เป็นสีชมพ ู

มนัก็ต้องใช้เวลามากกว่าปกติเป็นพิเศษ ในการส่งสินค้าครัง้ต่อไปผม

คงต้องแนะน าให้ค านวณเวลาการจดัส่งบ้านละ ๒ ชัว่โมงเป็นอย่างต ่า
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ด้วยนะครับ เพราะผมคิดว่าการท าอะไรท่ีเ ร่งรีบ ลูกค้าอาจไม่

ประทบัใจเท่าท่ีควร ผมหวงัว่าคณุเลโอนาร์ดคงจะเข้าใจ”  

เขาพดูขณะดวงตาไม่ได้ละไปจากใบหน้างดงามอย่างท่ีสดุนัน่

เลย ดวงตาสวยหวานท่ีเคยกล้าแกร่งแบบไม่ยอมคน แต่ตอนนีม้นักลบั

หลบวบูไม่กล้าจ้องประสานสายตากบัเขา 

“ค่ะ เอาเป็นว่าฉันเข้าใจเร่ือง... เร่ืองท่ีคุณอธิบายก็แล้วกัน 

ส่วนเร่ืองค่าแรงฉันไม่ได้ใจร้ายท่ีจะท าแบบนัน้ ขอเพียงคุณมีเหตผุลท่ี

เหมาะสม ส่วนเร่ืองระยะเวลาการจัดส่งนัน้ฉันคงไม่พิจารณาเพิ่ม 

เพราะพรุ่งนีฉ้ันจะเอาสินค้าพรีเมียมใส่ไปในกล่องเอง หวงัว่าจะไม่มี

การลืมเกิดขึน้อีก” 

เธอพูดโดยไม่มองเขาแต่กลับท าเป็นเก็บจัดข้าวของบนโต๊ะ

ท างานของเธอทัง้ท่ีมนัไม่ได้ดรูกเลยสกันิด กิริยาท่ีท าคือการแสดงออก

ว่าไล่กนัทางอ้อมชดัๆ ชาร์คยิม้ก่อนจะลกุขึน้ยืนเต็มความสงูแล้วค่อยๆ 

ก้าวเข้าไปประชิดติด 

เซาะทรายชะงกัมือค้างไว้บนโต๊ะ ลมหายใจติดขดัเม่ือเขาค้อม

กายลงมาใกล้ ฝ่ามือท่ีเอือ้มเข้ามาหาท าให้เธอไม่กล้าแม้แต่จะหายใจ 
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เพราะท่ีสดุแห่งจดุหมายมนัคือหน้าอกอวบอิ่มของเธอ ท่ีก าลงัส่งเสียง

ตกึตกัๆ ร้องบอกเขา 

“คุณอิโญน่า!” เซาะทรายร้องเสียงหลงเพราะคิดว่าเขาจะ... 

จบั 

“ครับ... น่ีจดหมายท่ีคุณหนูมาเรียฝากมาครับ อย่าลืมอ่าน 

เม่ือสกัครู่ผมเห็นคณุเลโอนาร์ดจบัซ้อนๆ กับเอกสารอย่างอ่ืน กลวัจะ

ลืมน่ะครับ” เขาเล่ือนซองจดหมายให้เธออีกครัง้ 

“เอ่อ... ค่ะ”  

คนหน้าแดงรีบตะครุบซองเพราะว่ามันส าคัญจริงๆ นัน่แหละ 

ทัง้อายและนึกโทษตวัเองท่ีเกือบให้ความประหม่ามาท าให้เสียงานซะ

แล้ว 

ชาร์คยืดตัวตรงถอยออกมาแต่ดวงตาคมเข้มไม่ได้ละไปจาก

ใบหน้าของเซาะทรายสกันิด สีหน้าท่าทางพร้อมเสียงร้องอย่างตกใจ

เม่ือครู่ท าให้เขาอดไม่ได้ท่ีจะคิดว่าเธอ... “ไม่เคยอย่างนัน้เหรอ ไม่

หรอกน่า...” ชาร์คตอบตวัเองในใจ  
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เซาะทรายไม่ใช่สาวน้อยไร้เดียงสาและข้อมลูว่าเธอมีแฟนมาก่ี

คนๆ เขาก็รับรู้มาจากหน่วยข่าวกรองทัง้หมด ถ้าอย่างนัน้คงมีเหตุผล

เดียวท่ีเธอประหม่าเม่ืออยู่ต่อหน้าเขา 

“คุณยิม้อะไร เสร็จธุระของคุณแล้วน่ีคะ เชิญกลับได้ค่ะ ฉัน

ต้องการพกัผ่อน” เซาะทรายลกุจากเก้าอีท้ าท่าว่าจะออกไปจากห้องนี ้

“ผมคิดว่าคณุหงึ...”  

ใบหน้าประหม่าปนอายของเธอก าลงักระตุ้นอะไรบางอย่างใน

ร่างกายเขา ก็บอกแล้วว่าเขาน่ะครบคณุสมบตัิท่ีเธอต้องการ “อึดเป็น

เลิศ” ขนาดวนันีห้มดไป ๒ น า้ แต่เขาก็ยงัสามารถ 

“หึงบ้าอะไร! น่ีคุณอิโญน่า! ฉันเป็นนายจ้างคุณนะคะ กรุณา

ให้เกียรติกนับ้าง”  

อีกแล้วท่ีความกราดเกรีย้วถูกหยิบยืมมาใช้เพ่ือปกป้องความ

อายไม่ให้ออกไปให้ใครเห็น ใบหน้าร้อนผ่าววูบวาบเพราะพยายาม

ระงบัอารมณ์อย่างท่ีสดุ 

“อืม... แต่น่ีมนันอกเวลาท างานแล้วน่ีครับ ไม่มีนายจ้างลกูจ้าง 

มีแค่ผม... กับคุณ เท่านัน้” ชาร์คหันไปเผชิญหน้า เขาอยากเห็น
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ปฏิกิริยาของเธอ อยากเห็นใบหน้าประหม่าแต่ก็ยงัเชิดขึน้ด้วยความ

ทระนงตน 

“เชิญคณุกลบัไปได้แล้วค่ะ ฉันต้องการพกัผ่อน และกรุณาอย่า

มาใช้ค าพดูกบัฉนัแบบนีอี้ก ถึงจะนอกเหนือเวลาจ้างงานก็ตาม เพราะ

ฉันอาจจะเปล่ียนใจก็ได้ และกรุณาจ าไว้ให้ขึน้ใจด้วยว่าคนท่ีฉันจะหึง

หวงต้องเป็นคนท่ีฉันพอใจและคบหากัน ไม่ใช่คนท่ีเพิ่งเจอหน้ากนัแค่

ยงัไม่ ๒ วนัดี เชิญค่ะ...” เธอบอกโดยไม่แม้จะมองหน้าเขา เพราะรู้ว่า

นัน่มนัจะยิ่งยืนยนัว่าสิ่งท่ีเขาพดูเป็นความจริง 

“ครับ ผมจะจ าไว้ให้ขึน้ใจ แต่มีอย่างหนึ่งท่ีผมอยากบอก 

ส าหรับผม... แค่ ๒ วินาที ผมก็สร้างความพงึพอใจให้กบัใครบางคนได้ 

จริงไหมครับ... ทราย...”  

ไม่ใช่เพียงเสียงกระเส่าท่ีกล่าวทิง้ท้ายราวกระซิบ แต่เป็นเพราะ

เขาท่ีก้าวเร็วๆ เข้ามาประชิดตวัท าให้เธอถึงตะลึงมองเขาราวกับว่าสิ่ง

เหล่านีไ้ม่ได้เกิดขึน้จริง ไม่เคยมีผู้ชายคนไหนกล้าพดูจาน่าเกลียดกับ

เธอถึงขนาดนี ้แต่แค่นัน้ท่ีเธอคิดได้เพราะขณะนีห้วัสมองของเธอก าลงั
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ขาวโพลนไม่ต่างกับเมฆหมอกเข้าปกคลุม ความมึนงงสับสนมัน

เกิดขึน้กะทนัหนัเพราะ... 

ความอุ่นวาบเข้าทาบทบัริมฝีปากบอบบางท่ีอ้าค้างเพราะต่ืน

ตะลึงกับสิ่งท่ีเขาพูด ความมึนงงสับสนท่ีเกิดขึน้เพียงชั่วขณะหาย

เกลีย้งเม่ือส านึกได้ในตอนนีคื้อ ลิน้ชืน้ๆ ของเขาก าลังกวาดต้อนไล่

ตะครุบลิน้ของเธอเข้าไปพนัพวั  

เซาะทรายพยายามดิน้รนให้หลุดพ้นเพราะเขาก าลงัพิสูจน์ว่า

สิ่งท่ีคิดนัน้มันไม่ผิด แต่ยิ่งดิน้ก็ยิ่งเหมือนจะพาตวัเองให้เข้าไปอยู่ใน

อ้อมกอดของเขามากขึน้ และเธอก็เพิ่งรู้ตวัว่าไม่ควรพาตวัเองไปเส่ียง

เล่นกับไฟตัง้แต่แรก เพราะเป็นสิ่งท่ีทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าถ้าขืนเอามือ

ไปถูกเข้าก็คงจะไม่พ้นได้แสบร้อนเป็นแผลพพุอง แต่รู้ทัง้รู้เธอก็ยงัท า 

จงึต้องรับความร้อนท่ีเขาสาดซดัเข้าหาจนตัง้ตวัไม่ติดแบบนี ้

ลิน้ร้อนเข้าฉกวาบจาบจ้วงตวดัไปมาราวกบัจะหยอกล้อ แต่คน

ไม่ประสาท่ีพยายามดิน้หนีก็ท าให้เขายิ่งร้อนมากขึน้ ความหอมหวาน

ท่ีชอนชิมอยู่นีใ้ห้ความรู้สกึราวกบัว่าเขาก าลงัลิม้ลองมาการองท่ีหวาน
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นุ่มละมนุลิน้ คละเคล้ากับรสชาติขมปนฝาดไม่ต่างจากมีน า้ชาร้อนๆ 

เคลือบอยู่ท่ีปลายลิน้ของเขาเอง  

ความกลมกล่อมท่ีได้รับยามลิน้แตะสมัผสักันและกัน ราวกับ

ว่ารสชาติอลัมอนด์หอมกรุ่นจะอบอวลขึน้มาให้กรุ่นกลิ่นอยู่ท่ีอุ้ งปาก

และปลายจมกู  

 หัวสมองมึนงงเกินกว่าจะคิดอะไรเองได้ ปล่อยให้เขาน าเธอ

ไปสู่ดินแดนแห่งความหฤหรรษ์ ยามลิน้ร้อนดดุนัสลบัหวานกวาดต้อน

ไล่ช้อนลิน้อ่อนนุ่มของเธอเข้าหา  

 เธอก็แทบจะผวาตามค าสัง่จากปลายลิน้ร้อนๆ ของเขา ไม่ว่า

เขาจะน าพาไปทางไหนเธอก็โอนอ่อนผ่อนตามไม่มีเก่ียง และแรงดุน

ดนัเป็นจงัหวะก็สัง่ให้เธอท าตาม การตอบสนองความหอมหวานสลบั

ดุเดือด แม้จะท าได้เพียงเก้ๆ กังๆ ทว่ามันก็สร้างความหวามไหว

มากกว่าเป็นคนท่ีรอคอยเขาเข้ามาหาฝ่ายเดียว 

 “อืม... หวาน... หวานเหลือเกิน”  

ชาร์คพึมพ าราวละเมอเม่ือเซาะทรายตอบสนองรสจูบของเขา

ราวกับคนไม่ประสาทัง้ท่ีเธอน่าจะช ่าชองมากกว่านี ้หรือจะเป็นเพียง
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แอ๊คติง้อย่างท่ีสาวๆ เจนสนามชอบท ากนั เพ่ือสร้างความต่ืนเต้นให้กบั

ฝ่ายชายหรือไม่ก็อพัเพิม่คณุค่าให้กบัพวกเธอเอง 

“บ้า! ปล่อยนะ ปล่อยฉนัเด๋ียวนี ้ปะ... ปล่อย...”  

เสียงของเขาเรียกเธอให้กลบัคืนสู่โลกแห่งความเป็นจริง เซาะ

ทรายร้องเสียงแผ่วทัง้ท่ีไร้เร่ียวแรง ไม่ว่าเขาจะแตะต้องตรงจดุไหนเธอ

ก็เหมือนจะอ่อนระโหยไม่ต่างจากขีผ้ึง้ยามได้รับความร้อนจากเปลวไฟ 

แต่เธอจะไม่มีวนัยอมให้เขามาดูถกูแม้มนัจะจริงก็ตาม ยงัไงเธอก็ต้อง

พาตวัเองให้รอดพ้นไปจากความหวามไหวนีใ้ห้ได้ 

“หหึหึ.ึ.. แค่จบูยงัสะท้านขนาดนี ้และถ้ามากกว่านี.้..”  

ชาร์คยิม้ให้กับดวงตาคู่สวยท่ีเบิกกว้างมองเขาทัง้ท่ีริมฝีปาก

อวบอิ่มท่ีเขาชอนชิมความหวานจนไม่อยากจะละจากนัน้ยังคงสั่น

ระริกเรียกร้อง ก่อนจะพูดค าสุดท้ายท่ีคล้ายกับเป็นมารยากระชาก

หวัใจหญิง เพราะเขารู้ว่าผู้หญิงกบัผู้ชายก็ไม่ได้แตกต่างกนั ผู้ชายชอบ

อะไรท่ีได้มายากๆ เพราะเขามองว่ามนัคุ้มค่าและภาคภูมิใจ ผู้หญิงก็

เหมือนกัน พวกเธอชอบอะไรท่ีท้าทาย รู้ว่ายากก็ยิ่งอยากได้ และรู้ว่า

ร้อนก็ยิ่งอยากทดลองอยากจะสมัผสั 
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“ส าหรับผมน่ะ... ๒ วินาทีสร้างความประทบัใจ และนาทีเดียว

ก็เสียวสดุๆ ได้” 

เจ้าของร่างสงูใหญ่ท่ีเดินออกไปโดยไม่ได้เหลียวหลงัมองมาสกั

นิด สร้างความวาบหวามพุ่งกระทบสู่ใจกลางหัวใจ เซาะทรายกุม

ใบหน้า แตะไล้ริมฝีปากท่ีร้อนวบูและอวบอิ่มมากขึน้เพราะสมัผสัจาก

เขา ก่อนจะทาบฝ่ามือเหนือทรวงอกซีกซ้ายของตนเอง เพราะสายตา

จองหองถือดี ใบหน้าหล่อเหลาราวเทพบตุร ทว่าฝีปากค าพดูท่ีร้ายกาจ

ไม่ต่างจากซาตานร้ายนัน้มีผลต่อจงัหวะการเต้นรัวของหวัใจเธอ  

ร่างบางลู่กายลงนัง่บนเก้าอีเ้พราะแข้งขาท่ีอ่อนล้าไปกบัรสจูบ

ท่ีส่งเธอล่องลอยไปบนฟ้าและกระชากเธอลงมาสู่โลกแห่งความเป็น

จริงได้พร้อมๆ กนั 

“ไอ้ผู้ชายบ้า! บ้า!ๆๆๆ”  

เซาะทรายกระฟัดกระเฟียดกบัตวัเองท่ีเขาท าราวกบัว่าเธอเป็น

เหมือนผู้หญิงอ่ืนๆ ท่ีเคยพบเจอมา ทว่าดวงตาหวานท่ีเคยฉายแวว

กล้าแกร่งไม่ยอมใครนัน้กลับมองออกไป ณ จุดนัน้ นิว้มือไล่แตะริม

ฝีปากท่ีบวมเจ่อพร้อมค่อยๆ กดย า้ๆ ราวคนละเมอเม่ือเจ้ากระทิง



 

143  

เปล่ียวด้านนอกนั่นก าลังส่งไฟแดงวาบมาให้เห็นดัง่จะย า้เตือนว่ารส

จบูเม่ือครู่มนัเป็นของจริงไม่ใช่สิ่งท่ีเธอมโนเอาเอง  

 

 ดวงตาหวานวาววับตวัดมองหน้าเพ่ือนสนิทและ “เขา” คนท่ี

เธอไม่อยากเห็นหน้าสักนิดในวันนีห้ รือในวันต่อๆ ไป แม้ว่ า

สญัชาตญาณเรียกร้องจากด้านในจะส่งค าถามและค าตอบท่ีขดัแย้ง

กบัสิ่งท่ีเธอแสดงออกจนสดุกู่ก็ตาม  

 เดฟยงัคงหล่อเหลาและส่งรอยยิม้อย่างไม่ทกุข์ร้อนใดๆ สกันิด

มาให้กับเธอ ทัง้ท่ีปัญหาทัง้หมดนั่นมันเกิดจากเขาเพียงคนเดียว

เท่านัน้ ส่วนอีกคนไม่ต้องห่วงเพราะเขาก็ท าสีหน้าและท่าทางไม่แคร์

อะไรสกัอย่างท่ีเกิดขึน้นบัต่อแต่นี ้ 

 สองหนุ่มหล่อมากชนิดท่ีถ้าฮอร์โมนต์เพศหญิงยังมีอยู่แล้วไม่

เหลียวหลังมองน่ีถือว่าผิดปกติ หรือไม่ก็คงผิดเพศไปแล้วแน่ๆ แต่

ส าหรับเธอล่ะ ทัง้สองหนุ่มหล่อน่ีก าลังจะท าให้เธอปร๊ีดแตกเพราะ

ความไม่รู้สกึรู้สาอะไรของพวกเขา 
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 “อย่ามาท าสีหน้าแบบไม่ทกุข์ไม่ร้อนกนัแบบนีน้ะ พวกผู้ชาย... 

คิดอะไรกนัเน่ีย!”  

เซาะทรายส่ายศีรษะไปมาคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะแม้เธอ

จะแสดงความไม่พอใจออกมาขนาดนี ้เขาทัง้สองคนก็ยงัเฉยไม่ทกุข์ไม่

ร้อน เธอไม่เข้าใจว่าพวกผู้ชายคิดอะไรกันอยู่ คิดว่า “เซ็กซ์” เป็นสิ่งท่ี

สามารถมอบให้ใครก็ได้อย่างนัน้เหรอ “เซ็กซ์” สามารถมีร่วมกบัใครก็

ได้ แม้ว่าคนเหล่านัน้จะเแปลกหน้าท่ีเพียงเพิ่งพบกัน และท่ีส าคัญ 

“เซ็กซ์” เป็นสิ่งท่ีสามารถมอบเพ่ือเป็นของขวญัของก านลั เพ่ือแลกกับ

ยอดขายท่ีพุง่ทะลเุป้าจนเธอคาดไม่ถึงอย่างนัน้เหรอ 

“เดฟ... ฉนัจะไม่ยอมให้ธุรกิจของฉันต้องมาพวัพนักบัเร่ืองบ้าๆ 

แบบนี”้ เธอพดูกบัเดฟแต่สายตาตวดัมองคนท่ีสร้างความระส ่าให้กับ

หวัใจด้วยแววตาท่ีบ่งบอกถึงไฟสมุทรวง 

“ทราย! แต่ลกูค้าเขาเรียกร้องมานะ แกจะปฏิเสธได้เหรอ ฉัน

ไม่ได้เป็นคนเร่ิมต้นนะ แล้วก็เม่ือวานมันเป็นเหตุสุดวิสัยด้วย การท่ี

ชาร์คเขาเลือกแก้ปัญหาตามท่ีลกูค้าร้องขอมนัก็เป็นสิ่งท่ีถกูแล้วน่ี และ

... ก็ลกูค้าเขาพอใจ แกจะเอายงัไงอ่ะ แกจะบอกว่าไม่ให้เหรอ หรือแก
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จะบอกว่าเขาไม่ว่างเพราะติดบริการแก เอ๋ย! ติดท างานพิเศษให้แกอยู่ 

ทัง้ท่ีชาร์คก็ต้องเป็นคนเอาสินค้าไปส่งพวกหล่อนอยู่แล้ว”  

เดฟพยายามพูดจามีเหตุผลในลักษณะท่ีแมนสุดๆ เพราะมี

บุคคลท่ีสามอยู่ด้วย แต่ก็ยังไม่วายจะเหน็บเซาะทรายเพราะเร่ิม

มองเห็นแววบางอย่างในดวงตาคู่สวยนัน้  

เซาะทรายท่ีน่าจะดีใจกบัยอดขายถล่มทลายเพราะลูกค้าใหม่

ท่ีโทรมาเป็นสายท่ี ๒๐ ของวนันี ้และลูกค้ารายแรกท่ีจดัส่งสินค้าเม่ือ

วานก็สั่งซ า้อีก ๑๐ ชุด รวมทัง้ลูกค้าเดิมท่ีเธอต้องเร่งผลิตสินค้าเพ่ือ

จดัส่งให้ตรงตามก าหนดอีกกว่า ๕๐ ชุด ซึ่งมลูค่าการซือ้ขายทัง้หมด

จะสร้างรายได้ให้กับเซาะทรายได้มากกว่ารายได้ทัง้ปีท่ีเธอเคยได้รับ 

แต่น่ี...  

ใบหน้าสวยสะดดุตากลบัไม่ได้แสดงทีท่าว่าดีใจสกันิด กลบักนั

เธอดเูคร่งเครียดกว่าท่ีควรจะเป็น เดฟไม่อยากคาดคิดในสิ่งท่ีสงสยัแต่

สีหน้าและแววตาไม่พอใจอย่างสดุๆ ของเซาะทรายท่ีมองชาร์คมนัก็อด

ไม่ได้ท่ีจะท าให้เขาคิดไปแบบนัน้  
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เซาะทรายไม่พอใจท่ีบรรดาลกูค้าโทรมาร้องขอสินค้าพรีเมียม

สดุพเิศษนีก้นัทกุคน เพราะว่าแม่คณุหนมูาเรียเธอเอาไปเม้าท์ให้เพ่ือน

สนิทฟังว่าสินค้าพรีเมียมพิเศษสุดนี ้พิเศษได้ถึงใจจริงๆ “ความลบัที่

หา้มบอกใคร” กลายเป็นค าอนญุาตท่ีไม่มีใครจะระงบัได้  

จากปากต่อปากก็ไวปานไฟไหม้ทุ่งข้าวสาลี ท าให้บรรดาลกูค้า

ท่ีมีคิวส่งสินค้าต่างโทรมาเร่งเร้าให้จดัส่งให้ไวขึน้ ไอ้ท่ียงัไม่นดัคิวก็โทร

มาขอก าหนดด่วน! ส่วนท่ียงัไม่สัง่ก็โทรกนัเข้ามาจนจดคิวแทรกคิวจะ

เข้าไปวดัตวักันไม่ไหว และจะยังคุณหนูมาเรียท่ีสัง่มาทีเดียว ๑๐ ชุด

นัน่อีกเล่า สงสยัว่าเธอจะได้นอนนบัเงินอย่างท่ีเดฟการันตีไว้จริงๆ  

“ผมท าได้นะครับ ไม่ได้เสียหายอะไร ดีเสียอีก... จริงไหมครับ

คณุเดฟ...”  

ชาร์คหันไปถามความคิดเห็นจากเดฟ ทัง้ ท่ีรู้ว่าไม่น่าจะต้อง

ถามสักนิดเพราะเดฟคงไม่ได้คิดอะไรอย่างเขาแน่ เพราะมีแต่ลูกค้า

สาวๆ ถ้าเป็นลกูค้าหนุ่มๆ สิไม่ว่า แต่เขาก็อยากจะคลายบรรยากาศตึง

เครียดนีบ้้างเพราะเธอเอาแต่จ้องเขาราวกบัว่าเป็นนกัโทษอกุฉกรรจ์ท่ี

ก าลงัรอเธอพาไปลานประหารยงัไงยงังัน้  
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เขารู้ว่าเซาะทรายไม่พอใจเอามากๆ เพราะสิ่งท่ีเธอคาดหวงัไม่

เป็นใจ แต่เธอคิดได้ยงัไงว่าไอ้ครีมทาหวันมให้เป็นสีชมพนูัน่มนัดีกว่า

เขา สรรพคุณของเขาน่ะแค่หัวนมเป็นสีชมพูคงไม่เพียงพอ มันต้อง

ทัง้ตวัถึงจะถกู  

“แต่ฉันไม่ให้ท า ฉันขายชุดชัน้ในนะ ไม่ได้ขาย... เซ็กซ์ จ าไว้

ด้วยคุณอิโญน่า อย่าพดูจาแบบนีอ้อกมาอีก คนท่ีจะต้องตดัสินใจคือ

ฉนักบัเดฟ คณุนัง่ฟังเฉยๆ ก็พอ”  

เธออยากจะต่อว่าเขาให้มากกว่านีแ้ต่เพราะดวงตาคมเข้มท่ี

ฉายแววราวกับจะทะลุเข้าไปอ่านหัวใจของเธอนัน้มนัท าให้ต้องสงบ

ปากค าให้มากท่ีสุด เพราะยิ่งแสดงออกก็ยิ่งตอกย า้ให้เห็นว่าค ่าคืนท่ี

ผ่านมานัน้มนัมีความหมายมากมายเสียจนท าให้เธอนอนไม่หลบั ทัง้ท่ี

ผู้ชายอย่างเขาคงไม่ต้องคิดอะไร การมีเซก็ซ์ส าหรับเขามนัคงไม่ต่างไป

จากการผลดัเปล่ียนเสือ้ผ้าในแต่ละวนั ของใหม่ใส่ของเก่าก็แค่ถอดทิง้

ไป ก็เท่านัน้ 

เดฟหนัไปกระซิบบอกให้ชาร์คออกไปคอยข้างนอกก่อน เพราะ

เขากับเซาะทรายคงต้องเปิดอกคุยกับสักหน่อย เขาอยากรู้เหตุผลท่ี



 

148  

แท้จริง และก็ไม่อยากชาร์คต้องมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ในเม่ือชาร์ค

พร้อมส าหรับทุกทาง แล้วคนอย่างเซาะทรายจะกลวัอะไร ถ้าไม่ใช่ดนั

หลงเสน่ห์และเกิดหงึพนกังานจดัส่งสดุหล่อขึน้มาซะดือ้ๆ 

“ทราย... ฉันว่าแกลองคิดทบทวนดูดีๆ อีกสกัครัง้ ลูกค้าไม่ได้

ต้องการของพรีเมียมอ่ืนๆ นอกจากคณุชาร์คนะ ท ายงัไงได้ก็คณุชาร์ค

ดนัหล่อปานเทพบตุรอย่างนัน้ แล้วหุ่นแบบนัน้ด้วย ไอ้เร่ืองอย่างว่าเขา

ก็คงจะไม่เป็นสองรองใครแน่ไม่อย่างนัน้ยยัคุณหนมูาเรียคงไม่โทรมา

สั่งอีก ๑๐ ชุดหรอก ใจคอหล่อนคงอยากจะเหมากินคนเดียวเลยมัง้ 

ทราย... ทราย! น่ีแกฟังฉนัอยู่หรือเปล่า”  

“เออ.. ฟังอยู่ ฉนัแค่คิดตาม”  

ท่าทางครุ่นคิดของเซาะทรายท าให้อารมณ์อยากจะจบัผิดของ

เขาต้องฝ่อลง เซาะทรายท าท่าราวกับว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้นีม้ันเป็นเร่ือง

ร้ายแรงมาก ทัง้ท่ีสงัคมอย่างเขากบัเธอ  

เร่ืองเซ็กซ์มันเป็นเร่ืองธรรมชาติท่ีคนสองคนพอใจกันและกัน 

ไม่มีใครผิดใครถกูในเม่ือ one night stand ครัง้เดียวคือจบ และมนัก็ดี

ด้วยกันทุกฝ่ายไม่ใช่เหรอ คนนึงได้เสียว คนนึงได้เงิน และคนนึงก็ได้
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ของท่ีถกูใจไม่ว่าจะเป็นชดุสดุสวยหรือสินค้าพรีเมียมสดุประทบัใจท่ีท า

ให้อยากจะซือ้ซ า้ใจจะขาด แฟร์จะตายไป 

“ขอบคณุส าหรับสินค้าพรีเมียมที่แสนจะพิเศษและวิเศษอย่าง

สดุๆ ออ้... ชดุของ Sai ถูกใจมาเรียมากๆ มาเรียขออีก ๑๐ ชดุอย่าง

ด่วน!ๆ เลยนะคะ และหวังว่ามาเรียจะได้สินค้าพรีเมียมที่แสนจะ

พิเศษทีช่ื่อว่า ชาร์ค...” 

ข้อความในซองจดหมายท่ีคณุหนมูาเรียฝากมาถึงเธอ ถ้อยค า

เหล่านัน้มนับ่งบอกว่าชดุของเธอมีคณุภาพ มาเรียเลยต้องการจะสัง่ซ า้ 

หรือมนัแปลว่า เธอต้องการสินค้าพรีเมียมเลยต้องการสัง่ชุดชัน้ในซ า้

กันแน่ สรุปแล้วเธอขายเขาและมีชุดชัน้ในเป็นของแถม หรือขายชุด

ชัน้ในและมีเขาเป็นของแถมกนัแน่ น่ีมนัก าลงัเกิดอะไรขึน้กบั Sai  

“ทราย... แกว่าไง สรุปวนันีแ้กจะให้เขา...” 

“เดฟ... ฉันไม่มีวันเปล่ียนใจ ฉันท า Sai เพราะต้องการมีแบ

รนด์เป็นของตัวเอง ทุกชุดฉันตัง้ใจตัดเย็บและควบคุมการผลิตทุก

ขัน้ตอนเพราะต้องการให้ลกูค้าประทบัใจมากท่ีสดุ แต่น่ี... แกเห็นไหม 
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มนักลบักลายเป็นว่าสิ่งท่ีฉันท ามาทัง้หมดมนัสูญเปล่า ลูกค้าเห็น Sai 

เป็นของแถม ไม่ใช่ผู้ชายคนนัน้”  

เซาะทรายพูดตามอารมณ์แห่งความคับข้องใจ ใช่... เธอไม่

ปฏิเสธท่ีรู้สึกไม่พอใจเม่ือเห็นเขากระตือรือร้นท่ีอยากจะไปส่งสินค้า

โดยเร็ว แต่ในเวลานีอ้ารมณ์ขุ่นมวัมนักลบัแปรเปล่ียนไปอีกทางเม่ือรู้

แล้วว่าสิ่งท่ีซอ่นอยู่ในทกุค าสัง่ซือ้ท่ีเพิ่มขึน้เท่าตวันัน้มนักลบักลายเป็น

ว่า ลูกค้าต้องการเขามากกว่าชุดชัน้ในของเธอ และสุดท้ายเธอคงไม่

ต่างไปจาก “แม่เล้า” ค้าน า้กามจากชายหนุ่มโดยจ าหน่ายชดุชัน้ในบงั

หน้า 

“เฮ้ย! ทราย แกก็พดูเกินไป ลกูค้าต้องการชดุชัน้ในของแกจริงๆ 

ไม่งัน้เขาจะสัง่ซือ้กนัท าไมตัง้เยอะ และแกก็ได้ออร์เดอร์ก่อนท่ีชาร์คเขา

จะไปส่งสินค้าอีกนะ” เดฟเถียงทัง้ ท่ีก็ รู้ว่าสถานการณ์ตอนนีม้ัน

เปล่ียนไปเป็นอย่างนัน้จริงๆ  

“เดฟ แกก็รู้พอๆ กับฉัน หรือว่าแกอยากให้ฉันเป็นแม่เล้าค้า

น า้กามผู้ชายจริงๆ แกอยากให้ฉันเปล่ียนอาชีพและเอา Sai น าหน้ารึ

ไง! แกอยากให้ฉันท าแบบนัน้จริงๆ ใช่ไหม เพราะแกมนัเป็นตวัตัง้ตวัตี
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ตัง้แต่แรกแล้วน่ี เป็นยังไงล่ะไอ้ไอเดียเอาผู้ ชายไปส่งสินค้าของแก 

สดุท้ายแบรนด์ของฉนัมนักลายเป็นแบรนด์ผู้ชายขายน า้ไปซะแล้ว”  

เสียงข่ืนพร้อมใบหน้าท่ีหันหนีไปอีกทาง เธอยังคิดไม่ตกกับ

สินค้าท่ีต้องจัดส่งในวันนี ้เพราะลูกค้าต่างโทรมาเร่งเร้าอยากเห็น

สินค้าพรีเมียมของเธอเร็วๆ กนัทุกคน ยิ่งได้ยินเสียงโทรศพัท์ท่ีแว่วมา

จากห้องท างานด้านใน เธอยิ่งระงบัอารมณ์ท่ีถาโถมได้ยากขึน้ 

“ทราย... ฉันขอโทษ ก็ใครมนัจะไปคิดว่าเร่ืองมนัจะกลายเป็น

แบบนีล้่ะ แล้วแกจะท ายังไงต่อไป ถ้าไม่ให้ชาร์คไปแล้วแกจะท าไง 

อย่าบอกนะว่าให้ฉันไปเองนะ บรือ้... ฉันไม่เอานะ ฉันเกลียดชะนี ” 

เดฟพดูพร้อมท าท่าขนลกุขนพอง 

“ไม่รู้ แต่ฉันไม่มีวนัท าอะไรบ้าๆ แบบนัน้อีกแน่ สินค้าพรีเมียม

ของ Sai จะต้องไม่ใช่... สามีพรีเมียม ของใคร” 

ดวงตาสวยหวานจ้องสบกับเจ้าของดวงตาคมเข้มท่ียืนอยู่ตรง

ประตู ก่อนจะเชิดหน้าสะบดัหนีไปอีกทาง เขาได้ยินทุกอย่างท่ีเธอพดู 

ดีเสียอีกท่ีจะได้ไม่ต้องพดูซ า้ เพราะเธอจะไม่มีวนัยอมอย่างแน่นอน 
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ตอนที  ๗ 

ปฏบิตักิารเกบ็หลกัฐาน 

 เรือนร่างเปล่าเปลือยท่ีก่ายเกยกันและกันอยู่ขณะนีก้ าลัง

เคล่ือนไหวด้วยจงัหวะท่ีเนิบนาบทว่าหนกัหน่วงทุกท่วงท่าเพราะเสียง

ร้องท่ีแสดงถึงความ “ถึง” ของแรงกระแทกกระทัน้นัน้มันบ่งบอก ทุก

ขัน้ตอนของการสอดแทรกเต็มไปด้วยแรงปรารถนา  

 ฝ่ายหนึ่งนัน้ปรารถนาความหฤหรรษ์ตามค าเล่าลือ ส่วนอีก

ฝ่ายนัน้ก็ต้องการส่งเธอให้ไปเยือนสวรรค์ครัง้แล้วครัง้เล่าเพ่ือสร้าง

ความประทบัใจและให้เธอสขุสมจนหลบัใหล  

แรงขบัเคล่ือนท่ีค่อยๆ ทวีความหนกัหน่วงและรุนแรงมากขึน้ๆ 

ส่งผลให้สาวเจ้าท่ีนอนตะแคงข้างต้องคว้าเอาหมอนท่ีอยู่ใกล้มือขึน้มา
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กดัไว้อย่างเร็วเพ่ือป้องกนัเสียงกรีดร้องท่ีเธอก าลงัจะอดไม่ไหว เพราะ

เขาท่ียกต้นขาของเธอขึน้พร้อมทัง้ส่งขบัความแข็งแกร่งใหญ่โตเข้ามาสู่

ช่องแคบท่ีร้างลาผู้คนไปมาหาสู่มานานแสนนาน สร้างความรู้สึกเสียว

วาบให้เธอไปทัว่ทัง้ตวั  

ท่าทางแสนจะพิสดารถูกงัดมาใช้ไม่ซ า้ท าให้เธอครวญคราง

เสียงระส ่าไม่เป็นภาษา ไม่ว่าจะคุกเข่า โก้งโค้ง เกาะขอบเตียง ขอบ

โต๊ะ หรือนั่งเก้าอี ้เขาก็พาเธอเดินผ่านทางสวรรค์นัน้มาทัง้หมด และ

ครัง้นีเ้ขาก าลงัจะส่งเธอไปด้วยท่วงท่านี ้ท่าท่ีสร้างความกระสนัอยาก

จนเธอต้องกรีดร้องครัง้แล้วครัง้เล่าอย่างลืมตวั 

“คุณขา... คุณ... คุณ! กร๊ีดดดด... โอว... โอว... ไม่ไหวแล้ว... 

โอว...”  

เสียงกรีดร้องสลบักับเสียงครวญครางและอาการหอบสะท้าน

จนเร่ียวแรงไม่หลงเหลือปล่อยให้ร่างเจ้าเนือ้ท่ีดสูวยสดอยู่ในชดุชัน้ใน 

Sai นอนหลบัตาพริม้ไม่สนใจสกันิดว่าขณะนีต้วัเธอจะอยู่ในท่วงท่า

ไหน เพราะแม้แต่แรงท่ีจะลืมตาขึน้มองความหล่อและแข็งแกร่งไปทุก

ส่วนของร่างกายเขาเธอก็ยงัท าไม่ได้  
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ท่ีท าได้ก็คือยิม้ด้วยความสุขท่ีแทบจะทะลักออกมาทางปาก

เท่านัน้ หน้าอกอวบอิ่มท่ีถูกโกยมาชิดกระเพิ่มขึน้ลงตามความเหน่ือย

หอบ เธอยิม้เพราะเขาท าให้เธอสขุสมได้ตามค าเล่าลือในแวดวงเพ่ือน

สนิทไม่มีผิดเพีย้น  

“สินคา้พรีเมียม” สดุแสนจะน่าประทบัใจ  

เขาไม่แสดงความเหน็ดเหน่ือยให้เห็นสักนิด มีแต่ความ

แข็งแกร่งและพร้อมจะส่งพวกเธอไปเยือนสวรรค์ครัง้แล้วครัง้เล่า ทัง้ท่ี 

Sai ยังอยู่ครบบนเนือ้ตวัของพวกเธอ เขาท าให้พวกเธอได้รับความ

ภาคภมูิใจในความสวยท่ีได้เรียกกลบัมาอยู่บนเนือ้ตวัอีกครัง้ และเขาก็

ท าให้เธอ... เพลีย  

บตุรสาวนกัการเมืองแห่งปารีสท่ีมัง่คัง่ไม่ต่างไปจากคหบดีอม

ยิม้ ดวงตาหลบัพริม้ด้วยความสขุ หน้าอกอวบอิ่มท่ีสะท้อนขึน้ลงตาม

แรงลมหายใจเข้าออกเร่ิมทิง้ตวัเป็นจงัหวะสม ่าเสมออนัเป็นสญัญาณ

ว่าเจ้าของร่างนีอ้่อนระโหยเกินกว่าจะลกุขึน้มาต่อสู้แบบเนือ้แนบเนือ้

กบัเขาได้อีกครัง้  
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ชาร์คช้อนร่างอวบอิ่มผิวสีขาวซีดนัน้ขึน้แนบอกแกร่งก่อนจะพา

ก้าวไปสู่เตียงนอนท่ีหนานุ่มเบือ้งหน้า เพราะสนามรบเม่ือครู่อยู่ท่ีผืน

พรมกลางห้อง จะอย่างไรเขาก็ควรจะให้เกียรติสุภาพสตรีเหล่านี ้

เพราะหากไม่มีพวกเธอเขาคงไม่สามารถหาหลักฐานเป็นชิน้เป็นอัน

และท่ีส าคญัมนัสามารถขยายผลไปได้มากต่อมาก  

จากความสงสัยในตัวนักการเมืองคนหนึ่ง เม่ือพบหลักฐานก็

ท าให้สามารถสาวไปหาอีกหลายๆ คนได้ไม่ยาก ทัง้คนท่ีไม่เคยมี

ประวัติด่างพร้อยแต่กลับพบอยู่ในรายช่ือผู้ ท่ีได้ รับผลตอบแทน 

หลักฐานท่ีว่ากันว่าหายากยิ่งกว่า “งมเข็มในมหาสมุทร” แต่เขากลับ

ได้มาด้วยวิธีของเขา วิธีท่ีอาจท าให้ใครบางคนไม่พอใจ 

กายเปล่าเปลือยลกุขึน้ยืนเต็มความสงูก่อนจะหยิบคว้าเสือ้ผ้า

ท่ีทิง้เกล่ือนกลาดตามพืน้ห้องขึน้มาสวมใส่ หน้าท่ีท่ีต้องท าแข่งกับ

เวลา เพราะเธอให้เวลาเขาแต่ละท่ีได้ไม่เกิน ๒ ชัว่โมง ความเร่าร้อน

ของเขาจงึส่งขบัสู่เจ้าของบ้านสาวสวยโดยไม่รอเวลาให้เธอเหล่านัน้ได้

พกั ปฏิบตัิการสร้างความสุขสมให้กับพวกเธอ ๑ ชั่วโมงส าหรับเขาก็
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เพียงพอ แต่ท่ีเขาต้องเผ่ือเวลาก็เพ่ือภารกิจท่ีได้รับมอบหมายนัน้ๆ จะ

ส าเร็จลลุ่วงไปอย่างไม่ผิดพลาด 

ความแข็งแกร่งยงัคงแสดงตนว่าอาหารท่ีเพิ่งได้กินไปเม่ือครู่ยงั

สร้างความอิ่มเอมให้ไม่พอเพียง ความต้องการอย่างมากล้นของเขา

อาจจดุติดได้ยากหากเขาไม่ต้องการแต่หากว่าได้จดุติดขึน้แล้วก็ยากท่ี

มอดดบัลงได้ง่ายๆ และเขาคงต้องรีบพาตวัเองไปยงัอีกคฤหาสน์หนึ่งท่ี

อยู่ไม่ไกลจากท่ีน่ี  

เพราะสถานท่ีแห่งนัน้ก็มีอาหารจานเด็ดเร่าร้อนรอคอยอยู่ถึง ๒ 

เขาจงึต้องฝืนท่ีจะไม่กินจากท่ีน่ีจนอิ่ม เพราะรสชาติอาหารจานแฝดใน

อนาคตอนัใกล้นีจ้ะให้ความรู้สึกคล้ายกบัว่าเขาเป็นไส้กรอกอิตาเลียน

ท่ีอยู่ท่ามกลางขนมปังฝร่ังเศสเนือ้ละเอียด ๒ ชิน้ประกบกนัหรือไม่นะ 

หรือท่ีจริงแล้วเขายงัอยากจะกลบัไปกินของหวาน “มาการอง” เนือ้นุ่ม

ท่ีมีนายจ้างสาวหน้างอตัง้แต่เช้าตรู่เป็นคนท า 

ชาร์คยิม้เพราะรสชาติความหวานนัน้ยังคล้ายจะกรุ่นติดท่ี

ปลายลิน้ และไม่ว่าเขาจะซึมซับและตักตวงเอาความหวานจะสาว
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น้อยสาวใหญ่แต่ละบ้านเข้าไปซ า้รอย แต่รสชาติเดียวท่ีเขายงัรู้สึกได้

กลบัเป็นรสชาติของเธอ “เซาะทราย” 

สองเท้าก้าวแกร่งพาตัวเองแทรกกายเข้าสู่ความเงียบของตัว

คฤหาสน์ แปลนด้านในถูกขยายท่ีหน้าปัดนาฬิกาข้อมือท าให้เขา

สามารถมองเห็นทกุโซนภายในไม่ต่างจากภาพ ๓ มิติ โดยเฉพาะจดุใด

ท่ีติดตัง้กล้องวงจรปิดเอาไว้  

คลื่นรบกวนท่ีปล่อยผ่านสญัญาณจากนาฬิกามือถือของเขาจะ

ท าหน้าท่ีระงบัการท างานของกล้องชัว่ขณะหนึ่ง ซึ่งแน่ใจได้ว่าจะไม่มี

ใครพบว่าเขาพาตัวเองมาเดินชมคฤหาสน์ทัง้ท่ีเจ้าของบ้านก าลัง

หลบัใหลด้วยความเหน่ือยอ่อนแน่ๆ  

ชาร์คพาตัวเองไปยังจุดท่ีต้องการราวกับว่าตนเองเคยได้อยู่

อาศยั ณ ท่ีแห่งนี ้ห้องหบัมากมายสมกบัความโอ่อ่าของสถานท่ียิ่งท า

ให้เขาต้องก้าวเท้าให้เร็วขึน้ จริงอยู่ท่ีการปฏิบตัิกิจเม่ือครู่ท่ีผ่านมาท า

ให้เขาสามารถกนัผู้คนให้พ้นไปจากบริเวณนีไ้ด้โดยง่าย เพราะเจ้าของ

บ้านสาวคงต้องการอย่างนัน้อยู่แล้ว จึงท าให้ไม่มีใครมาเดินเพ่นพ่าน
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ให้เห็น แต่ใครจะล่วงรู้เขาอาจโชคไม่ดีไปเจอกบัคนท่ีไม่เหมาะสมเข้าก็

ได้ 

“อุ๊ย! ขอประทานโทษค่ะ ดิฉนัก าลงัจะรีบออกไป”  

หญิงสาวรุ่นในชดุแม่บ้านเอ่ยค าขอโทษพร้อมแสดงสีหน้าต่ืนๆ 

หวาดกลวัความผิด ในอ้อมกอดของเธอมีชุดเคร่ืองนอนจ าพวกผ้าห่ม

นวมและผ้าปูท่ีนอน และดูราวเหมือนกับว่าอ้อมกอดนัน้จะยิ่งกระชบั

มากขึน้เม่ือดวงตาหวาดๆ คู่นัน้มองตรงมาท่ีเขาอย่างไม่รู้ตวัก่อนจะรีบ

ก้มซอ่นสีหน้าท่ีดรูู้ว่าก าลงัซบัไปด้วยสีชมพรูะเร่ือ 

“ผมเองก็ต้องขอโทษด้วยเช่นกนั ผมก าลงัหา... ห้องน า้”  

ดวงตาคมเข้มของชาร์คกวาดไล่ไปมาตามเรือนร่างของแม่บ้าน

สาวรุ่นอย่างส่ือความหมาย สิ่งท่ีเขาแสดงออกเพราะต้องการปฏิกิริยา

ตอบรับ เพราะหากมีความคิดไม่ตรงกนัเขาจะไม่พยายามฝืนเด็ดขาด

เขาคงต้องคิดหาทางอ่ืนท่ีจะเล่ียงจากสาวน้อยตรงหน้า และคิดวิธีท่ีจะ

ท าให้เธอไม่เอาไปพูดกับใครๆ ว่าเห็นเขามาเดินเพ่นพ่านอยู่ใน

คฤหาสน์นี ้ทว่าสาวน้อยคนนีก้ลับเป็นในสิ่งท่ีเขาวาดหวงัไว้ ใบหน้า

สะสวยตามวยัพยกัหน้าเอียงอายก่อนจะเอ่ยเชิญให้เขาเดินตาม   
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เสียงลมหายใจจากคนสองคนดังรอดออกมาจากห้องจดัเก็บ

เคร่ืองนอน เสียงสอดประสานดั่งคนท่ีก าลังเหน็ดเหน่ือยกับกิจกรรม

บางอย่างแบบสดุๆ ด้วยพืน้ท่ีไม่มากท าให้ทกุท่วงท่าแทบจะกลายเป็น

หนัหลงัพงิฝากบัหนัหน้าเข้าผนงัซะทัง้หมด  

สาวรุ่นหน้าตาสะสวยสะบดัเรือนผมไปมาด้วยความหฤหรรษ์

อย่างสดุๆ แขกของนายสาวท่ีเหล่าแม่บ้านพดูถึงว่าหล่อปานเทพบตุร 

และเธอก็ได้พบแล้ว ไม่เพียงเขาจะหล่อปานเทพบตุรแต่เขากลบัส่งเธอ

ขึน้ไปล่องลอยอยู่บนสรวงสวรรค์ครัง้แล้วครัง้เล่าอย่างไม่รู้จักเหน็ด

เหน่ือย ทกุท่าท่ีเขาน าเธอก็พร้อมจะรับมนัไว้ด้วยความเร่าร้อนพอกนั  

“โอว... คณุขา... เย่ียมท่ีสดุ เย่ียม... โอว... คณุขา...”  

สาวรุ่นแหงนศีรษะไปเบือ้งหลงัเม่ือเขากระแทกความแข็งแกร่ง

เข้ามาด้านล่างขณะท่ีเธอเกาะกระชับต้นขาไว้ท่ีสะโพกสอบแน่น ไม่

เพียงเท่านัน้เขายังซุกไซร้เคราสากๆ บนทรวงอกของเธออย่างห่ืน

กระหาย พลางดดูดงึตวดัลิน้เลียไล้ปลายยอดอย่างเอาเป็นเอาตาย 
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“ดีมากสาวน้อย... ผมจะท าให้คุณมีความสุขจนลืมไม่ลง อืม

...”  

ชาร์ครัง้สะโพกของเธอให้ลอยสงูก่อนจะสวนแทงโดยเร็ว ส่งผล

ให้ร่างอวบอิ่มตามวยัสาวกรีดร้องออกมาสดุเสียงด้วยความเสียวสดุๆ 

ทว่าเสียงร้องนัน้กลับหายเข้าไปในอุ้ งปากของเขาแทน เขาให้เธอ

ปลดปล่อยความซ่านเสียวทุกๆ เม็ดเข้าสู่ร่างกายของเขา เพราะยงัไม่

อยากเหน่ือยอีกหลายๆ หน หากจะมีแม่บ้านคนไหนๆ เดินผ่านเข้ามา

เจออีก เพราะหากเป็นแบบนัน้เห็นที ๒ ชัว่โมงท่ีเซาะทรายให้เขา คงจะ

ไม่พอ 

 

เดฟนั่งมองเซาะทรายท่ีก าลังคร ่ าเคร่งกับการออกแบบชุด

ชัน้ในตามออร์เดอร์ ทัง้งานจากลูกค้าเก่าท่ีเธอยังท าไม่เสร็จและงาน

จากลูกค้าใหม่ท่ีเพิ่งได้รับมาสดๆ ร้อนๆ และดูเหมือนจะยิ่งมากขึน้ๆ 

ตามปากต่อปากร ่าลือจริงๆ ใบหน้าสวยจดัออกจะบดูบึง้ตัง้แต่เม่ือวาน

และยงัไม่มีว่ีแววว่าจะคลายลงสกันิด และนัน่เป็นสิ่งท่ีเดฟไม่สบายใจ

เลย 
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“ทราย... แกจะไม่หายโกรธฉันจริงๆ เหรอ” เดฟขยบัเข้ามานัง่

ด้านหน้า พยายามท าน า้เสียงและสีหน้าให้เศร้าสดุๆ 

“แกอย่ามายุ่งกับฉันเดฟ แกอยากท าอะไรก็ท าไป ส่วนฉันก็

ท างานของฉัน และถ้าแกอยากจะรับสมคัรสินค้าพรีเมียมเพิ่ม ฉันก็จะ

ไม่ว่า แล้วแต่แก แกอยากจะท าอะไรก็เชิญ เออ... ฉันลืมไปว่าผู้ ชาย

เหล่านัน้เป็นสินค้าส่วนชุดชัน้ในของฉันเป็นสินค้าพรีเมียม ขอโทษที

ฉันเข้าใจผิด และแกก็อย่ามากวนฉัน ฉันก าลังเร่งมือผลิตสินค้าพ

รีเมียมให้สินค้าของแกอยู่ แกจะได้ส่งพวกเขาไปให้บริการลูกค้าเร็วๆ 

ไง” เซาะทรายพดูโดยไม่มองหน้า แต่น า้เสียงบ่งบอกถึงอารมณ์อย่าง

สดุๆ  

เดฟมองเพ่ือนรักอย่างเห็นใจ เขาเข้าใจว่าเซาะทรายมี

อุดมการณ์ท่ีจะท าให้แบรนด์ Sai ติดตลาดให้เร็วท่ีสุด เพ่ือให้สินค้า

ของเธอเป็นท่ีจดจ าของลกูค้าให้ไวและแพร่หลาย  

แต่ตอนนีด้เูหมือนว่าค าเล่าลือเก่ียวกบัสินค้าพรีเมียมจะท าให้

สินค้าของเธอไม่มีบทบาทอะไรเลยสกันิด ทัง้ค าเร่งเร้าสดุท้ายท่ีท าให้

เซาะทรายต้องยอมก็คือ ลูกสาวรัฐมนตรีท่ีต่อสายตรงถึงเธอขอลดัคิว
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สินค้าพรีเมียมด่วนสุด มนัท าให้เซาะทรายเหมือนน า้ท่วมปากจะตอบ

รับก็ได้ไม่เต็มเสียงจะปฏิเสธก็ไม่กล้า  

จึงกลายเป็นตกกระไดพลอยโจนท่ีหากจะก้าวขึน้มาก็ต้องต่อ

บันไดให้สูงเสียก่อน เธอจึงไม่มีทางเลือกท่ีจะต้องเดินหน้าต่อไป 

จนกว่าแบรนด์ Sai จะเข้มแข็งแล้วค่อยหาทางแก้ไขอย่างอ่ืนกนั 

“คุณมั่นใจได้ ตลอดเวลาการแสดงสินค้า ผมไม่เคยให้เธอ

เหล่านัน้ถอดชุดของคุณ ผมต้องการให้เธอประทบัใจที่ได้มีความสุข

กบัเรือนร่างสมบูรณ์แบบที่ได้รับการเอาใจใส่จาก Sai สินค้าดีไม่ว่า

อย่างไรก็ดี ไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงได้” 

“ได้! ถ้าคุณรับปากอย่างนัน้ ต่อไปนี้ฉนัจะเร่งนบัวนันบัคืนให้

เงินมากองตรงหน้า ส่วนคุณก็ท าหน้าที่สินค้าพรีเมียมมหาหฤหรรษ์

ของคณุไปละกนั อย่ามาบ่น อย่ามาลา้ คณุจะไม่มีสิทธ์ิต่อรองอะไรอีก 

ไม่ว่าฉนัจะให้คุณไปส่งสินค้าที่ไหน คุณก็ต้องไม่ลืมสินค้าพรีเมียมที่

ลูกคา้ร้องขอ จ าเอาไวใ้หดี้” 

ค าพดูของเขาท่ีเอ่ยทิง้ท้ายก่อนจะออกไปปฏิบตัิงานเม่ือวานยงั

ก้องอยู่ในหวั ก็ใช่น่ะสิ สินค้าเธอน่ะดีและจะดีมากๆ ด้วย ถ้าไม่มีบาง

สิ่งมาเปรียบเทียบ แต่ถ้าเขาอยากจะเล่นเธอก็จะลองเล่นกบัเขาดสูกั
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ตัง้ จะได้รู้กันไปว่าเขาจะทนได้สกัก่ีน า้ แต่จะก่ีน า้กนัล่ะเขาถึงจะยอม

แพ้ 

“ทราย... แกก็รู้ว่ามนัยังเปล่ียนแปลงอะไรไม่ได้ตอนนี ้ยังไงก็

ต้องรอให้แกส่งสินค้าให้ลกูค้าล๊อตแรกเสร็จก่อน” 

“อ้อ... คงต้องรอให้นายนัน่บริการลกูค้าฉันจนครบทกุบ้านก่อน

ด้วยใช่ไหม”  

เสียงหวานเยาะเย้ยก่อนคิว้เรียวยาวจะขมวดครุ่นคิด ดวงตา

ฉายแววไม่พอใจไปถึงคนท่ีไม่ได้อยู่ ณ ท่ีนี ้คนหน้าระร่ืนเม่ือเธอยอม

ให้เขาไปท างานได้ในวันนี ้นายนัน่พอใจท่ีจะได้มีอะไรๆ กับผู้หญิงท่ี

เพิง่พบหน้ากนัแค่แป๊บเดียวได้ยงัไง 

“ส าหรับผมน่ะ... ๒ วินาทีสร้างความประทบัใจ และ นาทีเดียว

ก็เสียวสดุๆ ได”้ ค าการันตีสรรพคณุตวัเองยิ่งท าให้เธอมัน่ไส้ 

“เชอะ! บ้ากาม” ใบหน้างอเง้าแววตาขุ่นจัดยามสะบดัน า้เสียง

ใส ่

“แกว่าฉนัเหรอทราย” ถามทัง้ท่ีรู้ว่าไม่มีทางเป็นตวัเองแน่ๆ 
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“เปล๊า! ฉันว่าไอ้พวกผู้ชายบ้ากาม ท่ีมนัไม่เคยอิ่มเคยพอในตวั

ผู้หญิง” เซาะทรายขึน้เสียงสงู น า้เสียงยงัคงเหน็บแนมไม่หยดุ 

“ทราย... ฉันว่าแกควรจะคิดกลบัและมองโลกให้มนักว้างมาก

ขึน้ได้แล้วนะ ไม่ได้มีแค่ผู้ชายหรอกท่ีไม่เคยอิ่มไม่เคยพอในตวัผู้หญิง 

ผู้หญิงสมยันีก็้ไม่เคยอิ่มเคยพอในตวัผู้ชายเหมือนกนั ฉันเช่ือว่าผู้ชาย

อย่างชาร์คไม่ได้ไปเสนอตวัอย่างแน่นอน”  

“ถึงแกจะว่าอย่างนัน้ฉันก็ไม่ชอบ สิ่งท่ีเขาท ามนัไม่ต่างไปจาก

ผู้ชายขายตวัสกันิด”  

สิ่งท่ีเดฟพดูมามนัไม่ผิด มนัถูกทุกอย่างเพราะเธอรู้ดีว่าผู้ชาย

อย่าง ชาร์ค อิโญน่า คงไม่ต้องไปเสนอตวัให้ใครหรอกเพราะเขาก็กา

รันตีตัวเองอยู่แล้วว่าแค่ ๒ วินาทีเท่านัน้ และเธอก็รู้ว่ามันจริงอย่าง

ท่ีสุด แต่จะให้ยอมรับง่ายๆ มันคงไม่ใช่เซาะทราย เพราะเขาท าสิ่งท่ี

เธอคิดว่ามนัน่ารังเกียจจริงๆ ผู้ชายท่ีเอาตวัเข้าแลกมนัจะต่างอะไรกบั 

“ขาย” 

“ทราย... แกพดูแรงไปนะ ฉันบอกแกแล้วว่า เร่ืองเซ็กซ์มนัเป็น

เร่ืองธรรมชาติ การท่ีคนสองคนเขามีความปรารถนาท่ีจะมีอะไรกนั แก
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จะไปท าอะไรเขาได้ และแกก็เป็นคนได้ประโยชน์ แกได้ทัง้งานเพิ่ม เงิน

เพิ่ม ไม่ได้เสียอะไรเลยนะ และพวกหล่อนเหล่านัน้ก็พอใจ มีแต่คนได้ 

ใครล่ะเป็นคนเสีย ไม่มีเลยสกัคน แกลองคิดทบทวนดใูห้ดี แกจะมาใช้

ทัศนคติส่วนตัวท าให้ทุกอย่างมันพงัไม่ได้นะ อย่าลืมว่าท่ีน่ีลงทุนไป

มาก และแกไม่ดีใจเหรอท่ีมนัจะได้คืนทนุในเวลาไม่นาน ต่อไปแกก็จะ

มีเงินเพิ่มขึน้และอาจจะต่อด้านหลงัออกไปเพ่ือท าเป็นโรงเรือนตดัเย็บ

โดยเฉพาะก็ได้ ใครจะรู้ล่ะ” 

“เดฟ... ผู้หญิงไทย รับเร่ืองแบบนีไ้ม่ได้หรอกนะ”  

แม้จะเข้าใจในสิ่งท่ีเดฟพดูทุกอย่างแต่ความละอายแก่ใจก็ยัง

สั่งให้เธอยืนกรานท่ีจะไม่ยอมรับในสิ่งท่ีเดฟและชาร์คมีความคิดท่ี

ตรงกนั  

“ทราย... ฉันว่าแกควรจะเปิดตาเปิดใจมองโลกภายนอกให้

กว้างขึน้นะ อย่าว่าฉันดถูกูเลยนะทราย แม่ฉันก็เป็นคนไทยเหมือนแม่

แก ฉันรู้ว่าเร่ืองแบบนีผู้้หญิงไทยโบราณรับได้ยาก แต่สมัยนีโ้ลกมัน

ก้าวหน้าไปแล้วนะ บางทีแกอาจต้องมองอะไรท่ีมนัแตกต่างบ้าง แก
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ไม่ได้กลบัเมืองไทยก่ีปีแล้ว” เดฟถามดวงตามองหน้าเพ่ือนสาวท่ีนัง่

หน้าเจ่ือนไปอย่างต้องการค าตอบ 

“อืม.. ๑๕ ปีน่าจะได้” เธอตอบทัง้ท่ียงัไม่รู้ว่าเดฟจะพดูถึงอะไร 

“เออ.. งัน้แกก็ควรจะรู้ไว้ว่าผู้ หญิงไทยในปัจจุบันยิ่งในเมือง

ใหญ่ด้วยแล้ว ไม่ได้เป็นอย่างท่ีแกจินตนาการไว้หรอกนะ ยิ่งถ้าเป็น

แถวถนนเริงรมเช่น สีลมหรือพทัยา ถ้าแกได้ไปเห็น ฉันว่าแกคงเป็น

สาวฝร่ังเศสคนแรกท่ีกร๊ีดแตกและอายม้วนจนต้องหอบผ้ากลับ

ประเทศไม่ทนั”  

เดฟพูดพลางนึกถึงครัง้หนึ่งท่ีเคยได้ไปเท่ียวสถานเริงรมใน

เมืองไทย ตอนนัน้เขาไปติดต่อเร่ืองการวางกลยทุธ์การตลาดให้สินค้า

ประเภทหนึง่ ทีมงานของเมืองไทยใจดีพาเขาไปเท่ียวย่านท่ีคนต่างชาติ

มกัจะไปกนัมากท่ีสดุ และท่ีนัน่เขาก็ได้เห็นอีกภาพลกัษณ์หนึ่งท่ีท าให้

ทศันคติในเร่ืองผู้หญิงไทยของเขาเปล่ียนไป 

“ท าไมเดฟ มนัเลวร้ายขนาดนัน้เลยรึไง”  

“ท่ีนัน่เด็กผู้หญิงแค่โตขึน้มาหน่อย หล่อนก็คิดมีสามีกนัแล้วนะ 

ฉันเองก็เคยไปแค่ครัง้สองครัง้แต่ไม่ได้หิว้พวกหล่อนเท่านัน้แหละ ก็
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ลองฉันหิว้พวกหล่อนมาสิ ฟ้าได้ผ่าแน่ บางคนแค่ต้องการ one night 

stand ขณะบางคนต้องการค่าเทอม ค่าเช่าห้อง ค่ากินอยู่ หรือบางคน

ก็แค่ต้องการเก็บแต้ม” 

“เก็บแต้ม!”  

เซาะทรายอทุานอย่างไม่อยากจะเช่ือห ูเธอเคยได้ยินมาบ้างว่า

สาวๆ สมัยใหม่มักชอบมีความสัมพันธ์กับเพ่ือนชาย โดยจะแข่งกับ

ผู้ หญิงอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจเป็นเพ่ือนของเธอเองหรืออาจเป็นกลุ่มท่ี

เขม่นกันก็ได้ เพ่ือนับจ านวนแต้มว่าในระยะเวลาท่ีก าหนดใครจะ

สามารถมีความสมัพนัธ์กับผู้ชายได้มากคนกว่ากัน เพราะหากซ า้คน

จะไม่นบัแต้ม 

“ใช่! แกได้ยินไม่ผิดหรอก และขอบอกเลยนะว่า ถ้ารูปร่าง

หน้าตาอย่างชาร์คไปยืนอยู่ตรงนัน้ คงได้มีตบแย่งกนับ้างล่ะน่า น่ียงัไม่

นบัพวกข่าวเด็กนักเรียนท้องก่อนวัยอันควร ข่าวเด็กพากันไปท าแท้ง 

และถึงขนาดซือ้ยามากินให้แท้งกนัเองนะแก อยากรู้ไปถามแม่ฉัน ราย

นัน้เธอติดตามข่าวสารบ้านเมืองของเธอตลอด เจอหน้าทีไรก็บ่นกบัฉัน
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ได้ทุกทีสิน่า ดังนัน้ สาวลูกคร่ึงอย่างแก คงเป็นแม่ชีแล้วล่ะถ้าจะไป

เทียบกบัสาวๆ พวกนัน้น่ะ” 

“แต่ฉันไม่ชอบจริงๆ นะแก ฉันคงเป็นป้าแก่อย่างท่ีแกล้อจริงๆ 

นัน่แหละ เร่ืองแบบนีใ้ห้ฉันท าใจยอมรับมนัยากจริงๆ นะเดฟ เงินน่ะ

ฉันไม่ปฏิเสธ ฉันอยากได้และก็อยากได้มากๆ เลยด้วย ได้เห็นเงินเป็น

ปึกๆ ในแต่ละวัน แกคิดว่าฉันไม่ดีใจเหรอ ฉันดีใจจะตาย รายได้

ค านวณเดือนเดียวมากกว่าท่ีฉันท างานทัง้ปีเสียอีก นัน่ขนาดยงัไม่ใช่

ช่วงท่ีสินค้า... เอ่อ... สินค้าพรีเมียมของเขาเป็นท่ีต้องการของลกูค้านะ 

และตอนนีย้อดสัง่ซือ้มนัเยอะจนฉนัคงต้องประกาศรับพนกังานตดัเย็บ

เพิ่มอีกตัง้ ๓ คน ฉันก็ฝันเห็นเงินก้อนโตนะเดฟ แต่ฉันท าใจไม่ได้กับ

เร่ืองนี ้แกเข้าใจฉนัไหม” 

เ ซ าะทราย เห มือนคน ท่ีก าลั ง ก ลืน กินของขม  เพราะ

นอกเหนือจากความไม่พอใจท่ีแบรนด์ของตวัเองถกูบดบงัความสนใจ

ด้วยสินค้าพรีเมียมของเขาแล้วนัน้  

สิ่งท่ีสะกิดให้เกิดอารมณ์ขุ่นมวัไม่เว้นแต่ละวนัมนัมาจาก การท่ี

เธอพยายามจะห้ามตัวเองไม่ให้แสดงกิริยากระแทกกระทัน้ หรือ
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พยายามสงบปากสงบค าตัวเองไม่ให้มีเร่ืองกระทบกระทั่งกับเขา

ต่างหาก  

ความรู้สึกโหวงเหวงในหวัใจมันบอกใครไม่ได้ และยิ่งรู้ว่าเขา

เต็มใจอย่างสุดๆ เธอยิ่งเจ็บปวดท่ีจะต้องร่วมงาน เม่ือคนท่ีเขา

ปรารถนาและเต็มใจอยู่ทุกช่วงวนันัน้ไม่ใช่เธอ ไม่ใช่ผู้หญิงท่ีช่ือ เซาะ

ทรายคนนี ้แต่กลบัเป็นผู้หญิงตามรายช่ือลกูค้า บตุรสาวคหบดีหรือไม่

ก็นกัการเมืองช่ือดงัของสงัคมไฮโซปารีสทัง้นัน้  

มันท าให้อดคิดไม่ได้ว่าอาชีพเสริมของผู้ ชายท่ีหล่อจัดราว

เทพบุตรแต่มักมากไปด้วยกามารมณ์นีค้งไม่ต่างไปจาก “ผู้ชายขาย

ฝาก” สกัเท่าไร และผู้ ชายแบบนีม้ันควรคู่กันแล้วเหรอท่ีจะได้จูบแรก

ของเธอไป ท่ีส าคญัผู้ ชายคนนีย้งัท าตวัไม่ต่างไปจากโจรท่ีปล้นหัวใจ

ของเธอไปสกันิด 

“อดทนอีกนิดนะทราย ขอให้ฉันหาวิธีแก้ปัญหาให้ได้ก่อน 

ตอนนีแ้กก็พยายามอย่าไปหาเร่ืองอะไรชาร์คเขา ปล่อยให้เขาท า

หน้าท่ีของเขาไป ส่วนแกก็ท าหน้าท่ีของแกไป แค่นีแ้กก็คงยุ่งไปอีก

หลายวนักว่าจะไปหาเร่ืองเขาได้อีกแล้วมัง้” 
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เดฟหมายถึงรายช่ือลกูค้าท่ีโทรเข้ามาในช่วงวนันี ้ท่ีผู้ช่วยของ

เซาะทรายเดินน ามาให้ในห้องเพ่ือให้เซาะทรายจัดตารางนัดวัดตัว 

และทกุๆ บรรทดัจะมีค าต่อท้ายว่า “ด่วน! มากๆ” 

 

นิว้มือขยบัเคล่ือนปมเนกไทให้คลายออกหลวมๆ ทนัทีท่ีเขาพา

เจ้ากระทิงสดุหล่อกลบัมาถึงท่ีหมายได้ส าเร็จลลุ่วงไปด้วยดี แม้ภารกิจ

ตลอดช่วงวนัท่ีผ่านมานีจ้ะถือว่าหนกัหน่วงเอาการ เพราะเขาต้องน า

สินค้าไปส่งให้กบัสภุาพสตรีถึง ๔ คนด้วยกนั และยงัไม่นบัเหตสุดุวิสยั

กบัแม่บ้านสาวรุ่น แต่เขาก็ผ่านมนัมาได้ด้วยดี และท่ีส าคญัหลกัฐาน

ของทกุๆ คฤหาสน์ท่ีเขาไปเยือนถกูส่งผ่านไปยงัองค์กรอย่างไม่ตกหล่น

เลยสกัชิน้  

ชาร์คแหงนหน้าหัวเราะเยาะไอ้พวกโกงกินเงินภาษีของ

ประชาชน ถ้าพวกมนัได้รู้ว่าเขาได้หลกัฐานพวกนีม้าด้วยวิธีไหนมีหวงั

มนัคงได้กระอักเลือดตายและคงเจ็บใจเสียยิ่งกว่าต้องถูกด าเนินคดี

เสียอีก เพราะเธอเหล่านัน้มกัจะนดัเขาไปในสถานท่ีส่วนตวั  
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ซึ่งสถานท่ีส่วนตัวเหล่านัน้ก็มักจะอยู่ใกล้กับสถานท่ีท่ีเก็บ

ความลับ เพราะความเงียบและไม่ต้องการผู้ คนพลุกพล่านนั่นคือ

คณุสมบตัิ และเขาก็ไม่ต้องกลวัว่าหากเก็บหลกัฐานไม่ครบโอกาสท่ีจะ

ได้เข้าไปในสถานท่ีแห่งนัน้จะไม่มีอีก เพราะตลอดหลายวนัท่ีผ่านมานี ้

มีแต่คนเรียกใช้บริการซ า้ แต่มนัติดท่ีว่าเจ้าของ Sai เหมือนจะไม่เต็ม

ใจให้เขาออกมาบริการพวกเธอสกัเท่าไร และก็ติดท่ีคิวจดัส่งของเขาท่ี

เซาะทรายเป็นคนจดัให้  

ติ๊ด... ติ๊ด...  

สญัญาณจากเจ้ากระทิงเปล่ียวท่ีถกูดดัแปลงจนคล้ายรถยนต์

ไฮเทคของมิสเตอร์บอร์นดงัขึน้ท าให้ชาร์คต้องกดปุ่ มปิดประทนุ เพราะ

เขาต้องการความเป็นส่วนตวัให้มากท่ีสดุในเวลานี ้ 

“ครับนาย...” น า้เสียงทุ้ มสุภาพกล่าวออกไปเม่ือกดปุ่ มรับ

สญัญาณ 

“ต้องเร่งมือหน่อย พยายามไปถึงเป้าหมายให้ได้โดยเร็ว”  
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เสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยอ านาจของคนทางนัน้สัง่การท าให้หวั

คิว้เข้มขมวดเข้าหากนั ความไม่พอใจบางอย่างวาบขึน้บนใบหน้าก่อน

จะปรับเปล่ียนให้เป็นปกติอย่างท่ีสดุ 

“ครับ... ผมเข้าใจ จะพยายามเข้าตามแผนให้มากท่ีสดุ”  

เม่ือสญัญาณจากคนทางนัน้ถกูตดัขาดไป ชาร์คเหมือนจะถอน

หายใจออกมาเบาๆ ความหนกัหน่วงในจิตใจฉายชดัแต่ก็พยายามขบั

ไล่ไปให้พ้น ความดือ้ดึงในแววตาคมเข้มส่งผลให้ลกูแก้วสีช็อกโกแลต

ดจูะเข้มขึน้ตามแรงอารมณ์ แต่ปลายหางตาท่ีมองเห็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีอยู่

ไม่ไกลก็ท าให้เขาต้องยิม้ ก่อนจะส่ายศีรษะไปมาเบาๆ  

เซาะทรายก าลงัแอบดูเขาอยู่ ท่าทางสอดรู้สอดเห็นของเธอท่ี

แสดงออกไม่เหมือนสาวสวยท่ีเขาเจอท่ี ฌอง เซลิเซ่ เลยสกันิด และก็

ไมเ่หมือนเจ้านายจอมเฮ๊ียบท่ีห้ามโน้นห้ามน่ีเขาเป็นประจ า แต่ท่าทาง

ของเธอตอนนีม้ันเหมือนยัยจุ้ นจ้านท่ีพยายามหาเหตุจ้องจับผิดเขา 

หรือไม่ก็... เธอก าลงัหงึจนหน้ามืด 
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ท่าทางของคนท่ีก าลังคร ่ าเคร่งอยู่กับเอกสารตรงหน้าท าให้

ชาร์คต้องลอบยิม้ออกมา เซาะทรายเปล่ียนบุคลิกไปมาได้อย่างน่า

อศัจรรย์ บางวนัเธอก็เป็นผู้หญิงเท่ สง่า มีมาดผู้บริหาร บางวนัเธอก็

เป็นสาวสวยท่ีท าเสน่ห์ตกหล่นไปทุกท่ีท่ีเธอเดินผ่าน และบางวนัเธอก็

ท าตวัไม่ต่างไปจากป้าแก่ท่ีคอยสอดรู้สอดเห็นเร่ืองคนอ่ืน และตอนนี ้

เธอก็ก าลงัท าท่าทางไม่รู้ไม่ชีว้่าเขาก าลงัเข้ามาและเม่ือ ๕ นาทีก่อนนี ้

เธอไปท าอะไรท่ีไหนมาบ้าง 

“ลกูค้าของวนันี ้พอใจในสินค้าทกุๆ คนครับ และขอให้คณุเลโอ

นาร์ดติดต่อกลบัเพราะต้องการสัง่สินค้าเพิ่มเติมด้วยครับ” ชาร์คราย

งานผลการท างานประจ าวนั ทัง้ยงัสงัเกตสีหน้าของคนตัง้ใจท างานไป

ด้วย 

“ขอบคณุมาก หมดหน้าท่ีของคณุแล้ว เชิญคณุไปพกัผ่อนได้”  

เธอพูดโดยไม่เงยหน้าขึน้มองเขาด้วยซ า้ เพราะสัมผัสจากวัน

นัน้ยงัคงติดตรึง ก็ใครล่ะจะไปลืมกนัได้ง่ายๆ “จูบแรก” ของเธอซะด้วย 

แม้จะเจอหน้ากันทุกวนัและเธอต้องอธิบายรายละเอียดของลูกค้าแต่

ละคนให้เขาเข้าใจอย่างคร่าวๆ แต่นอกเหนือจากเร่ืองงานแล้ว เร่ือง
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อ่ืนๆ เธอไม่เคยท่ีจะได้คยุกับเขาสกันิด และอาจเพราะหลายวนัท่ีผ่าน

มานีเ้ธอมีเดฟอยู่เป็นเพ่ือนในช่วงเย็นจึงท าให้การพูดคุยระหว่างกัน

นบัตัง้แต่วนันัน้ก็มีครัง้นีท่ี้ได้อยู่ด้วยกนัสองต่อสอง แต่เธอจะไม่ยอมให้

มนัเกิดขึน้อีกแน่ 

ชาร์ค อิโญน่า ไม่ได้เดินออกไปตามท่ีเธออนุญาต แต่เขากลบั

เดินไปท่ีระเบียงและมองตรงไปยังเจ้ากระทิงเปล่ียวสีเทามัคทาลิกท่ี

จอดอยู่ด้านนอกนัน่ รอยยิม้ของเขาท าให้บางอย่างวาบขึน้ในความคิด 

พร้อมๆ กบัความวบูวาบท่ีวิ่งร่ิวขึน้สู่ใบหน้าอย่างเก็บไม่อยู่ 

“กลบัไปพกัผ่อนสิคะ เหน่ือยมาทัง้วนัแล้ว”  

พดูแล้วก็กระดากปากกระดากใจตวัเอง “เหนื่อยมาทัง้วนั” เขา

เหน่ือยอะไร ท าอะไรกนัท่ีเหน่ือย และเหน่ือยมากแค่ไหนในเม่ือท่าทาง

ท่ีเห็นอยู่นีไ้ม่ได้แสดงสีหน้าหรือแสดงร่างกายว่าอ่อนล้าเลยสกันิด  

“ขอผมดอูะไรแป๊บนงึครับ”  

เซาะทรายเงยหน้าขึน้มองดูเขาท่ีก าลังเดินไปท่ีระเบียงห้อง

ท างานของเธอ ระเบียง... ท่ีสามารถมองเห็นบริเวณโรงจอดรถด้านข้าง 

แต่เขา... จะดอูะไร 
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“เอ... เม่ือครู่ผมคิดว่าผมเห็นตุ๊กแกเกาะอยู่แถวๆ นีน้ะครับ ดสูิ

แป๊บเดียวหายไปเสียแล้ว เจ้านายต้องระวังนะครับ ระวังมันจะ... 

กระโดดเกาะ แล้วไม่ยอมปล่อย” คนหล่อชะโงกดรูอบๆ ด้านไปมาก่อน

จะหนัมาพดูกบัเธอ ทัง้ค าพดูทัง้แววตาสื่อความหมายรู้ทนั 

“ท่ีน่ีไม่มีตุ๊กแก” เซาะทรายกัดริมฝีปากล่างของตวัเอง แน่ใจ

อย่างสดุๆ ว่าเขาจงใจว่าเธอแน่ๆ 

“แต่เม่ือครู่ผมเห็นจริงๆ นะครับ ตอนท่ีผมเอารถเข้ามาจอด เธอ 

เอ้ย! ตุ๊กแกยงัชะเง้อคอยาวแอบดผูมเลยนะครับ ตุ๊กแกตวัเมียเสียด้วย 

หน้าอกหน้าใจนัน้ เอิ่ม... ขนาดน่าประทบัใจมากๆ” 

 “น่ีคุณ! ถ้าจะว่าก็ว่ามาตรงๆ เลยดีกว่า อย่ามาเปรียบเทียบ

ฉนัแบบนี ้และอย่ามา...”  

ดวงตาส่ือความหมายพร้อมปลายลิน้ท่ีแลบออกมาเลียไล้ริม

ฝีปากรวมทัง้สายตาของเขาท่ีมองต ่าและจ้องเอาๆ ท่ีหน้าอกอวบอิ่ม

ท าให้เซาะทรายต้องกอดกระชบัหน้าอกของตวัเองไว้แน่น ทัง้ต่ืนเต้น

และสัน่ไหวไปทัง้กายทัง้ใจ  
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เขาก าลังท้าทาย เขาก าลังป่ันหัวเธอให้หลงตามเกมของเขา 

และเธอจะไม่เป็นหนึง่ในผู้หญิงพวกนัน้อย่างแน่นอน 

“อย่ามาอะไรครับ อย่ามาใช้สายตาแบบนีม้องคณุหรือครับ” 

“คณุ!”  

เขา... ผู้ชายคนนีก้ าลงัส่งกระแสจิตบางอย่างเข้ามาคกุคามจิต

ใต้ส านึกของเธอ เขาก าลังท าให้เธอสับสนกับตัวเอง เซาะทรายบอก

ตวัเองว่าเธอรังเกียจสายตาห่ืนกามท่ีมองมาตรงๆ โต้งๆ อย่างไม่กลวั

เลยว่ามันจะดูเสียมารยาทแค่ไหน แต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกวูบๆ วาบๆ 

แปลกๆ ไปทัง้ตัวเช่นเดียวกัน บางสิ่งท่ีเรียกร้องอย่างน่าละอายจาก

ภายในก าลงัท าสิ่งท่ีทรยศกบัความคิดแต่กลบัซื่อตรงกับความรู้สึกซะ

งัน้ 

“ท าไมครับ หรือจริงๆ แล้วคณุ... ก็อยากให้ผมมอง ทัง้มอง ทัง้

... อืม..” 

เซาะทรายลุกขึน้พรวดก้าวออกจากห้องท างานในทันที เธอ

หยุดตวัเองไม่ไหวแล้ว หากเธอต้องอยู่กับเขาสองต่อสองในห้องท่ีลับ

จากสายตาผู้คนแบบนี ้เห็นทีเธอคงต้องแพ้ แพ้กบัเสน่ห์เหลือร้ายท่ีเขา
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ภาคภูมิใจในตัวเองนักหนา และเธอก็ไม่อยากท่ีจะเป็นเช่นนัน้ เป็น

เหมือนกบัผู้หญิงทกุคนท่ีเข้าใกล้เขา 

“อ่ะ! ปล่อยฉนันะ! ปล่อย!”  

เซาะทรายสะบดัมือให้หลุดออกจากฝ่ามืออุ่นจัดท่ีเธอรู้สึกว่า

มันร้อนแผ่ซ่านขึน้มาจากข้อมือท่ีถูกเขายือ้ยุดไว้ ดวงตาวาววับด้วย

ความโกรธส่งตรงไปยงัคนหน้าหล่อท่ียงัคงยิม้แต่มนัเป็นรอยยิม้แห่งชยั

ชนะ เธอรู้ว่าเขาหมายความว่าอย่างนัน้ 

“ท าไมล่ะครับ หรือไม่กล้าอยู่กบัผมสองต่อสอง”  

ชาร์คกระซิบเสียงแผ่วเม่ือรัง้ร่างอวบอิ่มไปด้วยนูนเนือ้ของวัย

สาวสะพร่ังเข้าแนบชิดแผงอกแกร่งของเขา แววถือดีท่ีปะปนไปด้วย

ความประหม่าพร้อมริมฝีปากอวบอิ่มท่ีเขาหลงคิดถึงรสชาติมาการอง

แสนหวานอยู่ทัง้วนัก าลงัสัน่สะท้านเชิญชวน 

“ปะ... ปล่อยฉันเด๋ียวนีน้ะ! คุณอิโญน่า... คุณไม่ควรแสดง

กิริยาหยาบคายกบัฉนัแบบนี ้ฉนัเป็นนายจ้างของคณุนะ”  
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เซาะทรายกัดริมฝีปากตวัเองจนเจ็บ เพราะขณะพดูเธอยังไม่

กล้าท่ีจะสบดวงตาคมเข้มสีช็อกโกแลตคู่นัน้ เธอกลวัการพ่ายแพ้ทัง้ท่ี

มองเห็นเค้าลางตัง้แต่แรก 

“แต่น่ีมนันอกเวลาท างานนะครับ” 

 “แต่...” 

 ริมฝีปากร้อนๆ ท่ีคลอเคลียอยู่ใกล้ๆ ท าให้เธอลืมค าท่ีต้องการ

พดู และรสสัมผสัซาบซ่านท่ีทาบเข้าหาก็ท าให้เธอลืมทุกสิ่งทุกอย่าง

รอบตวั ลืมแม้กระทัง่สญัญาไว้กบัตวัเองว่าจะไม่หลงไปกบัมนตร์เสน่ห์

ของเขา แต่ตอนนีจ้ะท าอะไรได้นอกจากปล่อยให้ตัวเองล่องลอย

ตามใจฝัน  
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ตอนที  ๘ 

ควิรกั... ผมจดัเอง 

 สัมผัสซาบซ่านสะท้านไปถึงทรวง เม่ือลิน้ร้อนแข็งแกร่งนัน้

กวาดต้อนและชอนชิมความหวานจากภายใน เรียวลิน้ร้อนตวดัไปซ้าย

ทีขวาทีหมุนวนตวัดดุนดึงลิน้น้อยๆ ของเธอให้ผวาตามติด ก่อนจะ

เปล่ียนมาเป็นส ารวจทุกซอกทุกมุมเพ่ือชอนชิมความหวานไม่ให้

ตกค้าง ไม่ว่าจะเป็นเพดาน กระพุ้งแก้ม หรือตามไรฟันแต่ละซี่เขาก็ส่ง

ความชืน้สลบัร้อนไปถึง  

 จวบจนเธอสัน่สะท้านไร้แรงต้านทาน ปลายลิน้ร้อนนัน้ก็ยงัจง

ใจเข้าหยอกเย้าและชอนชิมสัมผัสกันและกันด้วยความหวาน เซาะ

ทรายสัน่สะท้านราวกับเดซี่กลีบบางก าลงัต้านทางแรงลม สมัผสัจาก
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เขาคล้ายจะทกัทาย คล้ายจะท าความรู้จกัตวัเธอผ่านจากความอุ่นชืน้

ท่ีไม่ปล่อยให้ริมฝีปากอวบอิ่มของเธอเป็นอิสระเลยสกันาทีเดียว  

 ร่างบางถกูดนัชิดจนติดผนงัห้องก่อนริมฝีปากร้อนๆ นัน้จะถอน

ออกเพ่ือให้เธอหายใจหายคอได้สะดวก แต่เพียงเท่านัน้ก่อนลมร้อนท่ี

เขาจงใจเป่าออกมาเข้าสู่ในอุ้งปากหวานจะท าให้เธอต้องบิดกายไปมา

ด้วยความซา่นรัญจวนจนระงบัเสียงแห่งความหฤหรรษ์ไว้ไม่อยู่ 

 “อะ... อา...” 

 จมูกโด่งพร้อมริมฝีปากร้อนจัดเจนตรงเข้าทาบทับสัมผัส

บริเวณต้นคอก่อนจะสดูดมความหอมกรุ่นนัน้จนเต็มปอด ความหอมท่ี

ไม่ใช่กลิ่นของน า้หอมใดในโลก แต่เป็นกลิ่นเนือ้ผสมกบักลิ่นของความ

ต้องการท่ีเขาสมัผสัมนัได้ทกุครัง้เม่ือความเรียกร้องจากคนในอ้อมกอด

ปรากฏ  

 ปลายลิน้ตวดัเลียไล้ใบหกู่อนจะชอกชอนหยอกเย้าสร้างความ

หนาวสะท้อนให้กับเธอครัง้แล้วครัง้เล่า พร้อมทัง้ฝ่ามืออุ่นจดัท่ีเร่ิมท า

หน้าท่ีอย่างท่ีควรจะเป็น 
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 หน้าอกอวบอิ่มถกูครอบครองด้วยความเร่าร้อนและเคล้นคลึง

ไปมาอย่างย่ามใจ พร้อมๆ กับสะโพกผายท่ีขณะนีก้ระโปรงอัดพรี

ทยาวแค่เข่าถกูรัง้ขึน้มากองเหนือสะโพกอย่างหม่ินเหม่  

 เซาะทรายสะบดัไปหน้าไปมาเพราะสติท่ีเหลือน้อยนิดก าลงัจะ

ถูกท าลายไม่มีเหลือ เธอก าลังก้าวเข้าสู่ความมหัศจรรย์ครัง้ยิ่งใหญ่

แห่งวยัสาว ทุกส่วนสดัท่ีไวต่อความรู้สึกก าลงัจะถูกส ารวจด้วยความ

จดัเจนของเขา  

 ทุกท่ีท่ีความอุ่นวาบจากฝ่ามือเข้าไปสัมผสั ไม่ว่าจะเป็นทรวง

อกอวบ บัน้เอวคอดก่ิว รวมทัง้สะโพกผาย เธอก็แทบจะผวาตามติดมือ

เขาไปทกุครัง้ เนือ้ตวัอ่อนระทวยปล่อยใจร่องรอยให้เขาโอบอุ้มเธอไปท่ี

โซฟาตวัยาวได้โดยง่าย 

 ใบหน้าหล่อเหลายกยิม้ทัง้ท่ีริมฝีปากและฝ่ามือทัง้สองข้าง

ยงัคงท าหน้าท่ี เซาะทรายหอมหวานไปทัง้เนือ้ทัง้ตวั ความนุ่มหยุ่นมือ

จากหน้าอกขนาด ๓๖ นิว้ สร้างความต่ืนตวัให้กบัเขาได้อย่างมากมาย

ทัง้ท่ียงัไม่ได้สมัผสัเนือ้แท้จากด้านในสกันิด  
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 หาก Sai ช่วยสร้างเสน่ห์และส่งขบัความงามให้กบัผู้หญิงทุก

คนท่ีได้สวมใส่ แล้วเธอล่ะ... เซาะทรายจะสวมใส่ Sai ได้งดงามขนาด

ไหน ความคิดล่องลอยพร้อมฝ่ามือปฏิบตัิการ  

 นิว้มืออุ่นจดัค่อยไต่ละเร่ือยไปมาตามสาบเสือ้เชิต้เนือ้ดีก่อนจะ

สะกิดรังดมุเบาๆ ไม่ให้อารมณ์วาบหวามต้องสะดดุ ในขณะท่ีริมฝีปาก

เคล่ือนจากซอกคอมาชอนชินความหวานสัน่ระริกเย้ายวนอีกครัง้ 

 ชาร์คแทบจะสบถออกมาด้วยความขดัใจเม่ือความแน่นของรัง

ดุมตามแฟชั่นไชนิสเป็นอุปสรรคท่ีไม่น่าจะเกิดขึน้ การก าจัดสิ่งกีด

ขวางมนัท าได้ช้ากว่าอารมณ์ท่ีแทบจะพวยพุง่  

 นิว้มือทัง้สองข้างจงึตรงเข้าช่วยกนัจดัการกระดมุเสือ้ทีละเม็ดๆ 

ใจจริงเขาอยากจะกระชากมนัออกด้วยความขดัใจ แต่หากท าอย่างนัน้

มนัจะท าให้ความหฤหรรษ์ในครัง้นีเ้จือไปด้วยความรุนแรง ไม่ใช่ว่าเขา

ไม่ชอบ แต่ต้องไม่ใช่เวลานี ้ 

 เขายงัอยากทรมานเธอไปพร้อมๆ กับทรมานตัวเอง ยิ่งความ

ต้องการเพิ่มขึน้มากเท่าไร มันก็คล้ายกับระเบิดเวลาท่ีต้องการเวลา

หลดุพ้นมากขึน้เท่านัน้ และความสขุท่ีได้รับก็จะท่วมท้นจนต้องร้องขอ
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และเรียกหาครัง้แล้วครัง้เล่าอย่างไม่เคยเพียงพอ ดงันัน้การอดทนจึง

เป็นสิ่งท่ีควรรอคอย  

ใบหน้าสวยงดงามท่ีแดงระเร่ือด้วยแรงอารมณ์ส่ายไปมาด้วย

ความรัญจวน เปลือกตาท่ีหลบัพริม้นัน้คล้ายจะปรือขึน้มองเขาเพียง

นิดก่อนจะหลับลงและปล่อยเนือ้ตัวให้ล่องลอยไปสู่ความหฤหรรษ์

พร้อมๆ กบัเขา กิริยาท่ีของเธอท าให้ชาร์คยิม้ก่อนจะกดริมฝีปากร้อนๆ 

บนกลีบปากบางท่ีร้องประท้วงในทนัทีท่ีเขาทาบความร้อนรุ่มลงไป 

“อะ... อืม...”  

เธอส่ายใบหน้าไปมาราวกับคนท่ีไร้แรงควบคุมตัวเอง ฝ่ามือ

ส่ายสะเปะสะปะไม่รู้ว่าควรจะวางไว้ท่ีตรงจดุไหน หวัสมองว่างเปล่าไม่

คิด ไม่นกึ ไม่ระลกึถึงอะไรทัง้สิน้ ในนาทีนีมี้เพียงเขา ผู้ชายคนนีเ้ท่านัน้

ท่ีเธอต้องการให้เขาสมัผสัเธออย่างไม่มีวนัหยดุพกั 

ทรวงอกอวบอิ่มท่ีถกูดนัชิดอยู่ในความงดงามท่ีเธอเป็นผู้สรรค์

สร้าง เนือ้ผ้าอ่อนโยนต่อสมัผสัประดิษฐ์เป็นกลีบดอกไม้เล็กๆ เข้ารวม

ร้อยและโอบรัดความมโหฬารนัน้ไว้อย่างทะนถุนอม  
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ชาร์คจ้องมองหนั่นเนือ้ขาวอมชมพูด้วยแววตาระรานใจ ผิว

ละเอียด สะอาดและบริสุทธ์ิราวกับผิวทารกท่ีไม่เคยต้องแปดเปื้อน

เพราะน า้มือใครมาก่อนปรากฏอยู่ตรงหน้า ก้อนน า้ลายเหนียวๆ คล้าย

จะจุกรัง้ท่ีล าคอ เพราะอดคาดคิดไม่ได้ว่าจะมีใครได้มองเห็นสิ่ง

สวยงามบนโลกใบนีม้าก่อนเขาหรือไม่... และก่ีคน...  

แค่คิดกรามแกร่งก็ขบเข้าหากันอย่างบอกความรู้สึกตวัเองไม่

ถูก แม้จะเป็นอดีตท่ีผ่านมาของเธอแต่ความหวงก็ไม่เคยปรานีใคร 

เซาะทรายท าให้เขาเกิดความรู้สกึไม่ถกูไม่ควรกบัเวลาเสียแล้ว 

ฝ่ามือหยาบใหญ่อุ่นจดัตรงเข้าโอบอุ้มความมโหฬารท่ีคล้ายจะ

เย้ยหยนัเขาให้เร่งเข้าหาอย่ามวัแต่ตะลึงมอง ชาร์คจรดริมฝีปากอุ่นจดั

ลงบนความหยุ่นมือ ปลายลิน้เลียไล้ไปมาบนเนินอวบอิ่มส่งผลให้คน

ใต้ร่างสะท้านเฮือกแอ่นกายขึน้หาเขาอย่างลืมอาย  

ความงดงามตรงหน้านีก้ระตุ้นทุกจุดบนตัวเขาให้ต่ืนโพลงรอ

คอยท่ีจะได้มีส่วนร่วม ชาร์คยิม้ในสีหน้าครุ่นคิด เขาคงปล่อยให้ Sai 

ครอบครองความงดงามนีแ้ต่เพียงผู้ เดียวไม่ได้เสียแล้ว ไวตาม

ความคิดนิว้มือตรงเข้าสะกิดตะขอด้านหน้าในทันที ขณะจังหวะหัว
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ใจเต้นรัวเร็วเพราะรอคอยท่ีจะเห็นดอกไม้งามตรงหน้าบานออกอ้ารับ

กบัความเร่าร้อนท่ีเขาจะโหมเข้าใส่แบบไม่ยัง้ 

 

เซาะทรายมองตารางคิวจัดส่งสินค้าและคิวก าหนดเข้าไปวัด

ตวัท่ีเดฟท ารอยมาร์กไว้พร้อมทัง้ปรับเปล่ียนวันท่ีให้ใหม่ทัง้หมดอย่าง

งงๆ ดวงตาสวยหวานตวัดมองแต่ละรายการอย่างไม่เข้าใจ เพราะ

ตารางท่ีเธอก าหนดไว้นัน้เรียงล าดบัจากลกูค้าท่ีโทรมาก่อนหลงัเพ่ือให้

เกิดความยตุิธรรมกบัลกูค้า ดงันัน้ลกูค้ามาทีหลงัจะไม่มีทางได้สินค้า

ก่อนลกูค้าล าดบัต้นๆ อย่างแน่นอน แต่น่ีเดฟก าลงัจะเล่นอะไร 

“อะไรกันเดฟ น่ีแกเล่นอะไรอีก แกมายุ่งกับตารางงานของฉัน

ท าไม”  

ดวงตาสวยหวานตวดัขึน้มองหน้าเพ่ือนรักอย่างเอาเร่ืองก่อน

จะหลบุลงต ่าเม่ือเห็นใครบางคนท่ีก้าวเข้ามา ใบหน้าคล้ายจะระเร่ือขึน้

อย่างอตัโนมตัิจนเธอต้องแอบจิกต้นขาตวัเองเบาๆ เพ่ือระงบัความอบั

อายท่ีมกัจะเกิดขึน้ในทกุครัง้ท่ีได้เห็นหน้าเขา  
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หลายวนัมานีเ้ธอกบัเขาพบกนัน้อยครัง้ได้ เพราะอะไรน่ะเหรอ

... ก็เพราะเธอหลีกเล่ียงท่ีจะไม่พบ นั่นแหละคือค าตอบ แต่ภาพ

เหตุการณ์ในวันนัน้ก็ยงัคงฉายชัดซ า้ๆ กันไปมาให้เธอได้สั่นระส ่ากับ

หวัใจตวัเองมากยิ่งขึน้  

รวมทัง้ไอ้ความรู้สึกหงุดหงิดหวัใจท่ีเพิ่มมากขึน้ๆ เม่ือเขาต้อง

ไปท าหน้าท่ี “สินคา้พรีเมียม” สดุพเิศษ ก็เป็นสิ่งท่ีเธอจ าต้องสะกดเก็บ

ให้ลึกท่ีสุด และทัง้หมดนัน้จะท าได้ดีก็คือ การวางเฉย การไม่เห็นว่า

เขามีตวัตนนัน่แหละคือทางแก้ปัญหา 

“เล่นอะไรกนั น่ีน่ะฉันก าลงัช่วยแก และทัง้หมดน่ีฉันกบัชาร์คก็

คยุกนัแล้ว ถ้าท าตามตารางนี ้แกจะเซฟค่าใช้จ่ายเร่ืองการจดัส่งไปได้

อีกเยอะ แต่ถ้าท าตามตารางของแก กว่าจะส่งสินค้าได้ครบก็ตัง้วนัท่ี 

๒๐ แต่ตารางใหม่ท่ีชาร์คเขาดูให้ แค่วนัท่ี ๑๐ แกก็ส่งครบทุกเจ้า แก

เอาอีก ๑๐ วนัท่ีเหลือไปรับนดัลกูค้ารายใหม่ดีกว่า จริงไหมชาร์ค” เดฟ

หนัไปพยกัพเยิดกบัผู้ ท่ีมาใหม่ 

“ใช่ครับ เอาเวลาอีก ๑๐ วนัไปท า... อย่างอ่ืนจะดีกว่า”  
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เขาพดูทิง้ระยะให้เธอคิด ยิ่งรู้ว่าเซาะทรายจงใจหลบหน้าเขา

ยิ่งอยากจะแกล้ง ใจจริงเขาก็ไม่ได้อยากจะก้าวก่ายงานของเธอ แต่ถ้า

ขืนรอเธอจัดคิวและแจ้งเขาเป็นรายวันว่าจุดหมายในวันนีอ้ยู่ ท่ี

คฤหาสน์ไหน มีหวงักว่าเขาจะได้ข้อมลูครบทางนัน้อาจรู้ตวัก่อนก็ได้ 

หรือไม่เขาก็คงจะอดใจไว้ไม่ไหว...  

เม่ืออยู่ใกล้เธอแบบนีเ้ข้าสกัวนั และหากเป็นแบบนัน้แผนการท่ี

วางไว้ทัง้หมดก็คงจะล้มไม่เป็นท่า จะกลายเป็นว่าหยาดเหง่ือและ

หยาดน า้ทกุหยดท่ีเขาสญูเสียไปมนัจะไม่คุ้มค่ากนัเลย 

“แต่ฉนัไม่ชอบให้ใครมาก้าวก่ายงานของฉนั การท่ีคณุจะคิดจะ

ท าจะเปล่ียนอะไร คณุก็ควรจะถามฉนัก่อน ไม่ใช่คิดอยากจะท าอะไรก็

ท า เหมือน... เหมือนว่ามันเป็นสินค้าเป็นผลิตภณัฑ์ของคุณน่ะ น่ีมัน

ชดุชัน้ในของฉันนะ แบรนด์ของฉัน ไม่ใช่สินค้าของคุณ ท่ีจะคิดจะเอา

ไปใช้ปู้ ย่ีปู้ ย ายงัไงก็ได้ ท าอะไรเกรงใจกนับ้าง”  

เซาะทรายปร๊ีดแตกเพราะสิ่งท่ีอดัอัน้อยู่ในใจ ยิ่งมองเห็นแวว

ตาสื่อความหมายเธอยิ่งทนไม่ได้มากยิ่งขึน้  
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“ทราย! เป็นอะไรไปเนีย้ น่ีมนัแค่คิดกันเฉยๆ ถ้าแกไม่พอใจก็

คยุกนัได้หนิ ตรงจดุไหนท่ีแกไม่ชอบแกก็บอกมา ไม่เห็นแกต้องมาออก

อาการแบบนีเ้ลย แกเป็นอะไรของแก”  

อาการปร๊ีดแตกไม่ฟังเหตผุลของเซาะทรายเป็นสิ่งท่ีเดฟไม่คิด

ว่าจะได้เห็น เซาะทรายไม่ใช่คนท่ีจะไม่มีเหตผุลโดยเฉพาะในเร่ืองงาน 

แต่ครัง้นีท้ าไมผิดคาด 

“ถามได้ว่าเป็นอะไร ฉันก็เป็นของฉันแบบนี ้เดฟ! แกไม่เคยมา

ยุ่งกบังานของฉนัเลยนะ แล้วน่ีมนัคืออะไร แกเห็นคนอ่ืนส าคญักว่าฉัน

งัน้เหรอ” น า้เสียงต่อว่าเดฟแต่สายตาขุ่นจดัตวดัมองคนด้านข้าง และ

จ้องประสานสายตากนัไม่หลบ 

“ทราย... แกท่าจะไปกันใหญ่แล้วนะ แกเป็นอะไร แกใจเย็นๆ 

ค่อยๆ พดูกันก็ได้ โอเคๆ ฉันจะไม่เปล่ียนตารางนดัของแกก็ได้ แกจะ

ได้สบายใจ อยากจะท าอะไรก็ตามใจแกล่ะกัน แค่อยากให้รู้ไว้ว่าฉัน

หวงัดี” เดฟพยายามพดูอย่างใจเย็นเพ่ือรักษาสถานการณ์ให้ดีขึน้ เม่ือ

เห็นอารมณ์ของเซาะทรายเร่ิมจะไปกนัใหญ่ 
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เซาะทรายพยายามปรับอารมณ์ให้เย็นลงเพราะเร่ิมรู้ตวัว่าเดฟ

ไม่ได้เก่ียวอะไรด้วย ใบหน้าหมองๆ กับน า้เสียงส านึกผิดของเพ่ือนก็

เร่ิมท าให้เธอเกิดอาการส านึกผิดเช่นเดียวกันท่ีเอาความไม่พอใจใน

บางคนไปลงกบัเขา แต่... 

“แต่ผมจะไม่เปล่ียน ถ้าคุณเลโอนาร์ดท างานเป็นมืออาชีพจริง 

คณุก็ต้องเห็นว่าสิ่งท่ีผมท านัน้ Sai ได้ประโยชน์ หวงัว่าคณุเลโอนาร์ด

จะไม่เอาเร่ืองส่วนตวัไปปนกบัเร่ืองงาน เพราะนัน่มนัแสดงถึงความไม่

เป็นมืออาชีพออกมาให้เห็น”  

ใบหน้าเหวอๆ เพราะไม่คาดคิดว่าจะได้ยินสิ่งท่ีเขาพูดท าให้

ชาร์คยิม้ออกมาอย่างสะใจชะมดัท่ีได้เอาคืนริมฝีปากอวบอิ่มท่ีขยบัขึน้

ลงต่อว่าเขาไม่ยัง้ ถึงเขาจะผิดท่ียุ่งวุ่นวายกบังานของเธอจริง แต่เธอก็

ควรจะดูว่าเธอเป็นฝ่ายได้ประโยชน์ และเขาด้วยท่ีจะได้รับประโยชน์

จากคิวงานใหม่นีเ้ต็มๆ 

“เด๋ียวคณุ! พดูบ้าอะไร กลบัมาพดูกนัให้รู้เร่ืองก่อน! ฉันท างาน

ไม่เป็นมืออาชีพตรงไหน คณุ!...”  
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เซาะทรายถลาตามติดในทันทีท่ีเขาหันหลังและเดินจากไป 

ค าพดูและสายตานัน้มนัเยาะเย้ยกนัชดัๆ แต่เขาท่ีหนักลบัมาพร้อมกบั

ตวดัรัดร่างเธอเข้าหาก็ท าให้ดวงตาสวยหวานต้องเบิกกว้างด้วยความ

ตกใจ และเสียงทุ้มท่ีก้มมากระซิบข้างใบหูมนัท าให้เธอแทบอยากจะ

กร๊ีดขึน้มาในทนัที 

“คิวรักของผม ผมจัดเอง เพราะถ้าให้คุณจัดให้ ผมคงได้แต่

ป้าๆ ไปอีกนาน และถ้าคุณเปล่ียน... ผมจะให้คุณเป็นตวัคัน่เวลา ถ้า

ผมยงัไม่อิ่ม โอเคไหม อึม่... ขนาด...”  

ดวงตาคมเข้มมองต ่านิว้มือคล้ายจะคลอเคลียอยู่บริเวณปลาย

ยอดจนท าให้เธอต้องกลัน้ลมหายใจไม่ให้ความอวบอิ่มกระเพิ่มตาม

แรงลมไปสมัผสัปลายนิว้ท่ีเธอรู้แล้วว่ามนัร้อนผ่าวแค่ไหน 

“แค่ได้ชิมเพียงนิดคุณยงัร้อนได้ขนาดนี ้ถ้าผมได้ชิมคุณทัง้ตวั 

ผมคงอิ่มไปหลายวนั” 

เขาเดินจากไปไกลแล้วแต่เธอยงัคงยืนอกสัน่ขวญัแขวนอยู่กบัท่ี 

ภาพความทรงจ าในวันก่อนหวนเข้ามาให้ทัง้ร่างกายและหัวใจสั่น
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สะท้าน สมองว่างเปล่ามึนงงเกินกว่าจะได้ยินเสียงของเดฟท่ีอยากรู้

เร่ืองเธอกบัเขาจนต่อมแอ๊บแตก  

 

ชาร์คตะลึงมองยอดทับทิมสีหวานชูช่อล้อสายตาของเขาจน

ยากจะอดใจไหว ผิวขาวละเอียดบอบบางไม่ต่างจากกลีบดอกไม้สีขาว

อมชมพท่ีูแสนสวย ปลายยอดเล็กๆ งดงามราวอญัมณีท่ีประดบัไว้ตรง

กลางแข็งเป็นไตชชู่อสู้สายตา ราวกบัจะเชิญชวนให้เขาสมัผัสกลืนกิน

ความงดงามตรงหน้านีโ้ดยเร็ว และทนัทีท่ีเขาแค่แตะปลายลิน้ชุ่มชืน้

เข้าหาความสวยงามตามท่ีสวรรค์ได้สรรค์สร้างมา เจ้าของร่างก็ผวา

เฮือกดวงตาเบิกกว้างในทนัที 

“อะ! ไม่นะ! ไม่... ได้โปรด...”  

ฝ่ามือท่ีปะป่ายอยู่บนไหล่หนาเปล่ียนมาเป็นผลักดันใบหน้า

เขาให้พ้นไปจากทรวงอกของเธอ เซาะทรายรู้สึกคล้ายคนก าลงัจะเป็น

ไข้ ปลายลิน้รัวเร็วของเขาท่ีก าลังสะบัดพลิว้ไปมาบริเวณปลายยอด

ของเธอไม่ต่างจากสิ่งงดงามท่ีเธอถนอมมาช้านานก าลังถูกนาบไป
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ด้วยถ่านไฟร้อนๆ อย่างไร้ความปรานี ยามริมฝีปากอุ่นจดันัน้กลืนกิน

ดงึดดูพร้อมตวดัไล้โดยรอบฐาน  

เธอยิ่งรู้สึกว่าร่างกายก าลงัเพิ่มความร้อนจนอยากจะกรีดร้อง

ด้วยความอดัอัน้ออกมา อาการสะท้านสะบดัร้อนสะบดัหนาวแผ่ซ่าน

ไปทัว่ทัง้ตวั เพราะความซ่านเสียวทัง้หมดนีเ้ขาเป็นคนแรกท่ีสอนสัง่ให้

เธอรับรู้ แต่เสียงร้องขอของเธอไม่เป็นผล ไม่เพียงเขาจะไม่ท าตามท่ี

เธอขอร้อง เขากลับท าในสิ่งตรงกันข้ามให้เธอต้องครวญครางมาก

ยิ่งขึน้ 

“ไม่... อา... อือ้... ได้โปรด...”  

ดวงตาปรือขึน้เพียงนิดเพราะไร้เร่ียวแรงท่ีจะต้านทาน แต่เม่ือ

เห็นศีรษะทุยสวยท่ีปกคลุมไปด้วยเรือนผมหยกัศกสีน า้ตาลเข้มก าลงั

ก้มๆ เงยๆ ราวกับลุ่มหลงทรวงอกของเธออย่างมากมาย ความซ่าน

เสียวก็คล้ายจะทวีขึน้เป็นสอง การมองดูจึงเท่ากับเป็นการกระตุ้นให้

เธอหมดสิน้แรงต้านทานมากขึน้ไปอีก  

“เซาะทราย คุณหอม... และหวานไปทัง้ตัว... อืม... หวาน

เหลือเกิน” 
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เสียงกระเส่าของเขายิ่งท าให้ประสาทสัมผัสทัง้ตัวต่ืนรับกับ

ความมหศัจรรย์ท่ีเขาก าลงัจะพาเธอฝ่าไปให้ถึง ฝ่ามือแกร่งแยกข้อมือ

ของเธอออกจากการปกป้องความงามทัง้ท่ีไม่สามารถจะท าอะไรได้

มากไปกว่าวางทาบไว้บนแผงอกของเขา ก่อนจะรวบข้อมือทัง้สองไว้

เหนือศีรษะ  

ริมฝีปากร้อนผ่าวของเขาตรงเข้าครอบครองปลายยอดอีกครัง้

พร้อมกบัดูดดึงอย่างหิวกระหายสลบักบัใช้ปลายลิน้เลียไล้ตวดัขึน้ลง

ไปมา ทัง้ฝ่ามืออีกข้างยงัโอบประคองเต้าอวบพร้อมส่งปลายนิว้ร้อนๆ 

เข้าคลึงเคล้นปลายยอดก่อนจะกระตุกรัง้เบาๆ ควบคุมจงัหวะไม่ต่าง

จากเธอก าลงัถกูจู่โจมความอวบอิ่มทัง้สองข้างพร้อมๆ กนั  

“หวาน... คณุหวานเหลือเกิน... อืม...”  

ชาร์คพึมพ าราวละเมอ รสหวานซ่านลิน้ยามเขาดุนดึงท่ีปลาย

ยอดของเธอ ไม่เพียงสร้างความสัน่ไหวให้กบัคนใต้ร่างจนดิน้รนและร ่า

ร้องไม่เป็นภาษา แต่ส าหรับตวัเขาเองก็ไม่เว้น  
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เซาะทรายคล้ายท าให้เขาเปิดโลกทัศน์ใหม่ท่ีไม่เหมือนเดิม 

เหมือนภาพยนตร์เร่ืองใหม่ท่ีฉายวาบเข้ามาในสมอง เธออ่อนหวาน

และก็เผ็ดจดัได้พร้อมๆ กนั  

เสียงครวญครางราวกับสาวไม่ประสาในเร่ืองอย่างว่า แต่มัน

กลับกระตุ้นให้เขาต้องการจะทยานอยากเข้าไปในตวัเธอรุนแรงมาก

ยิ่งขึน้ เธอท าท่าว่ากลวัเขาจะรุกหน้าแต่บางครัง้เธอกลบักล้าท่ีจะแอ่น

เข้าหาให้เขาสมัผสั และทกุสิ่งท่ีเธอเป็นก าลงัท าให้เขาคลัง่ 

“อืม... คณุทัง้หวาน ทัง้สวย อืม... หวาน... ผมอยากกินคณุให้

หมดทัง้ตวั คณุหวานเหลือเกิน... เซาะทราย” 

“อือ้... ไม่นะ... ไม่... อย่า... โอว...” 

เซาะทรายละล ่าละลักไม่เป็นภาษา ในยามท่ีสติคล้ายจะ

คืนกลบัมาเธอก็พยายามดิน้รนจะพาตวัเองไปให้พ้นจากสถานการณ์

อนัตรายต่อความสาว  

แต่ในยามท่ีสติเหลือน้อยเต็มทีเธอก็ไม่รู้ตัวเลยว่าท าอะไร

ออกไปบ้าง ความอดัอัน้ท่ีมาพร้อมกับความละอายแก่ใจเพราะไม่ว่า

จะยงัไงเธอก็ไม่สามารถท าอะไรได้เลยนอกจากปล่อยตวัปล่อยใจให้
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เขาได้เชยชมความงดงามและหอมหวานตามธรรมชาติ ทุกท่ีท่ีเขา

สมัผสัท าให้เธอร้อนจนไร้การควบคมุ  

ส านกึฝ่ายดีท่ีเหลือน้อยก าลงัตีรวนกบัส านกัฝ่ายวาบหวิวท่ีเขา

ปลุกป่ันให้มีอ านาจเหนือความนึกคิด และเม่ือความพ่ายแพ้มาเยือน 

เรือนร่างหอมกรุ่นท่ีตอบสนองเขาด้วยความเร่าร้อนไม่แพ้กนัก็มีเพียง

หยาดน า้ตาเท่านัน้ท่ีเป็นเคร่ืองยืนยนัว่าสิ่งท่ีจะเกิดขึน้นบัต่อแต่นี ้“เธอ

ไม่เต็มใจ” แต่เป็นเพราะความจดัเจนของเขา เธอจึงตอบสนองอย่าง

ปฏิเสธไม่ได้ 

ชาร์คส่งยิม้ให้กบัหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างลืมตวั สมัผสัท่ีเขา

ได้รับจากเซาะทรายมีอิทธิพลเหนือความคิดของเขาจนท าให้ต้องหวน

นกึถึงครัง้แล้วครัง้เล่า  

ใบหน้าหล่อเหลาส่ายไปมากับความฟุ้ งซ่านของตวัเองเพราะ

แม้แต่ขณะประมวลผลข้อมูลท่ีหาได้มาจากหยาดเหง่ือและหยดน า้

จาก ร่ างกาย ท่ี ต้ อ งสูญ เ สี ย ไปตลอดช่ ว งวัน นี  ้ เ พ่ื อส่ ง ใ ห้กับ

ผู้บังคับบัญชาโดยตรงท่ีคงรอคอยหลักฐานของเขาอย่างใจจดใจจ่อ

แล้วเช่นกัน เขาก็ยังไม่วายจะมีภาพรอยน า้ตาของเธอมาตามหลอก
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หลอน ก็จะให้เขาลืมได้ยงัไง เพราะตัง้แต่โตเป็นหนุ่มเร่ิมริหดัเรียนวิชา

รัก จนกลายเป็นผู้ เช่ียวชาญท่ีสร้างความประทบัใจให้กบัคู่นอนมิรู้ลืม 

ยงัไม่เคยมีคู่นอนของเขาคนไหนท่ีร้องไห้ขณะเขาก าลงัสร้างความสุข

ให้กบัเธอ จะมีก็เพียงเม่ือเธอเหล่านัน้ได้รับความสขุสมจนสดุกู่ หยาด

น า้ตาท่ีเกิดจากความอิ่มเอมสร้างความภาคภูมิใจให้กับเขา ไม่ใช่

หยาดน า้ตาท่ีเกิดจากความไม่เต็มใจของคู่นอน  

หยาดน า้ตาท่ีปร่ิมอยู่บริเวณหน่วยตาคู่สวยทว่าหลบัพริม้ก่อน

จะหยาดรินสู่ปลายหางตาทัง้สองข้าง ทัง้ท่ีริมฝีปากอวบอิ่มนัน้ยงัคงส่ง

เสียงครวญครางไปกับสัมผัสร้อนแรงของเขา ทรวงอกอวบอิ่มและ

ปลายยอดท่ีแข็งเป็นไตยามปลายลิน้ของเขาแตะสมัผสั ทว่ามันกลับ

สะท้อนขึน้ลงไปด้วยแรงสะอืน้เล็กๆ จากภายใน  

เซาะทรายท าให้เขาเสียศูนย์ ท าให้เขาเสียการควบคุมตวัเอง 

ท าให้เขารู้สึกไร้ค่าและสมเพชตวัเองได้ในนาทีเดียวกัน เธอท าราวกับ

ว่าเขาก าลัง  “ขืนใจ” ซึ่งผู้ ชายอย่าง ชาร์ค อิ โญน่า ไม่ มีความ

จ าเป็นต้องท าอย่างนัน้เลยสกันิด  
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เพราะแค่อาหารจานหลกั อาหารจานรอง หรืออาหารว่างท่ีเขา

อาจได้เชยชิมอย่างไม่คาดฝันในแต่ละช่วงวนันัน้มนัก็มากมายเสียจน

เขาต้องกินวิตามินเสริมเพ่ือให้ร่างกายเตรียมพร้อมส าหรับการสู้ศึกรัก

ท่ีรอต่อคิวให้เขาไปละเลงสนามรักไม่หวาดไหว แล้วท าไมคนอย่างเขา

ต้องมา “ขืนใจ” คนท่ีไม่สมยอมด้วยเล่า ประโยชน์อะไรกนั   

คิดได้... แต่สีหน้าและแววตาไม่บอกสกันิดเลยว่า “ความคิดกบั

หวัใจ” ตรงกนั ชาร์คทอดถอนลมหายใจออกดงัๆ เขารู้ดีว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้

นีม้นัคืออะไร เซาะทรายท าให้เขารู้สึกอศัจรรย์ใจได้ทุกๆ ครัง้ท่ีอยู่ใกล้ 

“ตั้งแต่แรกพบ” และก็ “ทุกๆ ครั้งที่ได้พบ” เขาต้องรีบปฏิบัติการให้

เสร็จโดยเร็ว ก่อนท่ีตวัเขาเองจะทนไม่ไหวและเป็นคนท าลายแผนการ

ทัง้หมดเสียเอง  

เมาส์ขยับไปมาบนหน้าจอก่อนจะเลือกรูปภาพของคนท่ีเขา

ก าลังนึกถึงนีข้ึน้มา ดวงตาคมเข้มสีช็อกโกแลตทอดมองเจ้าของ

ใบหน้าสวยหวานอย่างหลงใหล คนหน้าหวานแต่กลับคล้ายมี ๒ 

บคุลิกอยู่ในตวั หรือน่ีจะเป็นเสน่ห์ของสาวเอเชียท่ีชายชาวยโุรปพดูถึง  
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รสสมัผสัจากพวกเธอจะมีรสชาติท่ีกลมกล่อมละมนุละไมราว

อาหารเลิศรส ภาพลกัษณ์ของสาวละติดอเมริการ้อนแรงจดัจ้านตาม

อาหาร และสาวไทยเลือดผสมกับฝร่ังเศสท่ีแค่เขาได้ชิมเพียงนิดแต่

กลบัรู้สึกว่ารสชาตินัน้ช่างหอมหวานราวมาการองชัน้ดีผสมผสานกับ

แกงเขียวหวานไก่ของไทยได้อย่างลงตวั 

“ผมคงต้องพาตวัเองให้ห่างไกลจากคณุ เพราะคณุมนัอนัตราย

เกินไปส าหรับผม... เซาะทราย”  

พดูเหมือนจะถอดใจ ทว่าดวงตากลบัฉายแววความสขุจนเก็บ

ไม่มิด นิว้มือแกร่งไล้ใบมาบนหน้าจอมอนิเตอร์ ไม่ว่าเป็นเป็นดวงตา 

จมกูโด่งหรือริมฝีปากอิ่มเอิบ ช่างอนัตรายส าหรับหวัใจเขาเสียจริง 

 

ชดุนอนซาตินสายเด่ียวขลิบชายด้วยลกูไม้ลายละเอียดแนบลู่

เรือนร่าง สีม่วงเม็ดมะปรางช่วยส่งขับผิวขาวนวลเนียนให้ยิ่งดูสว่าง

ไสวและเปล่งประกายความงามมากยิ่งขึน้ ความเรียบล่ืนของเนือ้ผ้า

ให้ความรู้สึกเย็นกายเย็นใจส าหรับผู้ ท่ีสวมใส่ ทว่าเจ้าของร่างท่ีนอน

กระสบักระส่ายอยู่บนเตียงนอนหนานุ่มนีก้ลบัไม่คิดอย่างนัน้ มือบาง
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ทาบอยู่บริเวณริมฝีปากก่อนจะกดย า้และนวดวนไปมาราวกับว่าริม

ฝีปากนีก้ าลงัถกูใครบางคนรุกล า้ 

เซาะทรายปิดเปลือกตาลงพยายามห่มใจเก็บมือเก็บไม้ท่ีอยู่ไม่

เป็นสขุให้สงบนิ่ง แต่แล้วเพียงไม่นานเปลือกตาสวยก็เปิดขึน้ปล่อยให้

ดวงตาสวยหวานได้มองเห็นโลกภายนอกท่ีบดันีไ้ม่ใช่เวลาค่อนดึกของ

คืนก่อน แต่กลบัเป็นอีกช่วงเวลาของวนัใหม่เสียแล้ว  

เรือนผมสีน า้ตาลทองยาวสยายกระจายไปมาบนหมอนเพราะ

เธอไม่สามารถข่มตาข่มใจให้หลับลงได้ เสียงกระซิบแหบพร่าอย่าง

คาดโทษ และสัมผัสสั่นหัวใจยังคงจดจ าได้อย่างแม่นย า โดยเฉพาะ

ค าพดูสดุท้ายก่อนท่ีเขาจะปล่อยเธอให้เป็นอิสระจากการจู่โจมท่ีไร้แรง

ต้านทานจากเธอ 

“ผมไม่ชอบขืนใจใคร แต่ผมจะรอให้คุณเต็มใจ... ไปพร้อมๆ 

กนั” 

ใบหน้าวูบวาบขึน้ในทุกครัง้ท่ีได้ยินประโยคนีซ้ า้ๆ กันไปมาใน

สมอง หากเขาไม่หยดุลงในตอนนัน้แล้วปล่อยให้เร่ืองราวด าเนินอย่าง

ท่ีควรจะเป็น เธอก็ยงัไม่รู้ว่าจะกล่าวว่าเขาได้เต็มเสียงหรือไม่ ว่าสิ่งท่ี
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เกิดขึน้นีม้าจากการ “ขืนใจ” ในเม่ือ ๘๐% ของร่างกายเธอนีเ้ต็มใจ

อย่างท่ีสดุ  

ผ้าห่มนวมผืนหนาถกูกอบกระชบัแนบหน้าอกเพราะอีก ๒๐% 

ท่ีเหลือนัน้มนัคือส านึกฝ่ายดีท่ีแม่พร ่าสอน แม้เธอจะเป็นสาวลูกคร่ึง 

ทว่ามารดาท่ีเป็นคนไทยก็พร ่าสอนมารยาทท่ีหญิงไทยควรจะท า และ

การรักนวลสงวนตัวก็เป็นหนึ่งในค าสอนนัน้ แม้ว่าขณะนัน้เธอจะไม่

เห็นประโยชน์ท่ีแม่บอกเลยก็ตาม แต่ก็น่าแปลกท่ีค าสอนนีม้กัจะท าให้

เธอรอดพ้นได้ในทกุๆ สถานการณ์  

เธอไม่ได้ยึดในการรักนวลสงวนตัว แต่เธอยึดในการ “รัก

ตวัเอง” รักท่ีจะด ารงตนให้มีคุณค่า คู่ควรกับผู้ชายดีๆ สกัคน ทัง้ท่ียัง

มองไม่เห็นว่าผู้ ชายดีๆ เหล่านัน้จะเดินเข้ามาหาเธอเจอได้ยงัไง และ

ต้องใช้เวลานานแค่ไหนท่ีจะพิสจูน์ได้ว่าทัง้เขาและเธอดีพอส าหรับกัน

และกนัจริงๆ เพราะตลอดเส้นทางของชีวิตท่ีผ่านมาเธอก็ยงัไม่พบ และ

ก็คงจะไม่ใช่เขาอย่างแน่นอน ชาร์ค อิโญน่า ไม่ใช่ผู้ชายท่ีเธอควรจะ

สานสมัพนัธ์ด้วย แม้เพียงนิดก็ไม่ควรจะเกิดขึน้ 
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หยาดน า้ตาคล้ายจะเอ่อคลอออกมาให้รับรู้ได้ เซาะทรายต้อง

พยายามกะพริบตาเพ่ือขบัไล่ความอ่อนแอให้ไหลย้อนคืนกลบัไป เธอ

เองก็ต้องควบคมุจิตใจไม่ให้หลงไปกบัสิ่งท่ีผู้ชายคนนัน้พยายามจะท า 

จะไม่ท าตวัเองให้ตกต ่า จะไม่ปล่อยอารมณ์ให้มีอิทธิพลมากกว่าสิ่งท่ี

สมควร แค่รอให้เดฟหาทางแก้ปัญหาให้ได้เท่านัน้ และก็รอให้เขา

บริการสินค้าตามคิวรักท่ีเขาจดัขึน้มา 

“คิวรัก” หวัคิว้เรียวขมวดเข้าหากันเพราะคล้ายจะนึกอะไรขึน้

ได้ เรือนร่างสวยหวานในชดุนอนตวัสัน้จึงรีบลกุจากห้องนอนตรงไปยงั

ห้องท างานในทนัที  

รายช่ือลกูค้าตามคิวท่ีเดฟจดัขึน้มาใหม่ตามค าแนะน าของชาร์

คคือสิ่งท่ีเธออยากรู้ อะไรบางอย่างท่ีผิดปกติไปท าให้ความเคร่งเครียด

ยิ่งปรากฏชัดเจนขึน้บนสีหน้า และเธอจะไม่ให้ความสงสัยท าร้าย

ตัวเองจนนอนไม่หลับแน่ เพราะเท่าท่ีฟุ้ งซ่านเพราะเขาก็มากพออยู่

แล้ว  

นิว้มือกดปุ่ มเปิดคอมพิวเตอร์ สิ่งท่ีเธอสงสยัต้องได้รับค าตอบ 

อะไรคือสาเหตท่ีุท าให้เขากล้าเอาตวัเองเป็นสินค้าพรีเมียมให้กบัลกูค้า
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ของเธอ ทัง้ท่ีรายได้ไม่ได้เหมาะสมกนัสกันิด หรือหากว่าค าตอบมนัจะ

คือ เขามักมาก เซ็กซ์จัด ไม่อิ่มไม่พอกับปริมาณครัง้ท่ีต้องการต่อวัน 

เธอก็จะยอมรับมนัและจะได้เป็นเหตผุลท่ีจะตดัใจจากผู้ชายห่วยๆ สกั

คน 
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ตอนที  ๙ 

ควิรกัที ไม่สมปรารถนา 

กบั 

ตวัคั นเวลาสดุระทกึใจ 

 “Belleville” ในเวลาเกือบ ๓ ทุ่มไม่เหมาะกับผู้หญิงอย่างเธอ

สักนิดแต่เพราะความอยากรู้ปนกับความสับสนในตัวเองท าให้เซาะ

ทรายพาตวัเองมาถึงท่ีน่ีจนได้  

 การปกครองของปารีสท่ีแบ่งพืน้ท่ีต่างๆ ไว้เป็นเป็นเขตตวัเลข 

Belleville จดัอยู่ในเขต ๒๐ ซึ่งถือเป็นท่ีขึน้ช่ือเร่ืองอาชญากรรมมาก

ท่ีสุดแห่งหนึ่งของปารีส เพราะแถบนีเ้ป็นถ่ินของคนหลากเชือ้ชาติมา
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อาศยัอยู่ร่วมกนั มีทัง้คนไทย จีน เขมร ลาว เวียดนาม รวมทัง้คนผิวสี

หลากเชือ้ชาติ  

 Belleville จงึมีภาพลกัษณ์คล้ายกบัเป็นไชน่าทาวน์ของปารีสก็

ว่าได้ เพราะยงัอยู่ในช่วงเวลาอาหารเย็นสองฝ่ังข้างทางจึงมีร้านขาย

ของเปิดอยู่อย่างหนาแน่น และแน่นอนเจ้าของร้านก็คงจะหลากเชือ้

ชาติตามคนอาศยั  

ตึกเก่าหลากหลายรูปทรงเหมือนคนสร้างไม่ได้ใส่ใจในการ

ออกแบบให้สมกับเป็นเขตหนึ่งในมหานครปารีส ทัง้ร้านขายอาหาร 

ขายเนือ้ ขายผกัสด ขายเสือ้ผ้า หรือแม้แต่ร้านขายดอกไม้ก็มีปนเปกนั

ไปตลอดทาง ไม่มีความเป็นระเบียบ และไม่มีความสะอาดให้เห็น  

เศษขยะท่ีทิง้เกล่ือนกลาดบนท้องถนน ทัง้เศษขนมปัง ห่อ

อาหาร หรือแม้แต่ก้นกรองบหุร่ี และสิ่งท่ีเธอไม่คาดคิดว่าจะได้เห็นแต่

ก็รับรู้ได้ทัง้สองตาและกลิ่นท่ีลอยละลิ่วคละคลุ้ งอยู่ในอากาศก็คือ 

คราบปัสสาวะของใครบางคนท่ีประดับไว้บนฝาผนังท่ีถูกเพ้นท์เป็น

ภาพท่ีเธอไม่คิดว่าศิลปินเอกคนไหนจะตัง้ใจมาวาดทิง้ไว้ท่ามกลางน า้

คดัหลัง่จากร่างกายของใครสกัคน  



 

205  

เซาะทรายแขยงขนเสียจนต้องรีบกระโดดข้ามคราบน า้ท่ีไหล

จากก าแพงลงมาเป็นสายตามทางเดิน แต่แล้วก็ต้องรีบสลดัความสัน่

ประสาทท่ีไม่เคยสักครัง้จะคาดคิดท่ีจะมาเห็นถ้าไม่ใช่ต้องพยายาม

เดินตามใครบางคนให้ทนั  

ชาร์ค อิโญน่า มีแต่ความน่าสงสยัภายใต้ภาพลกัษณ์หล่อเหลา

ปานเทพบุตรนัน้ หลงัจากเสร็จสิน้ภารกิจประจ าวนัท่ีเขาต้องน าสินค้า

ไปส่งให้กบัลกูค้าตามตารางท่ีเธอจดัไว้  

ใช่... ตามตารางท่ีเธอจดัไว้ ไม่ใช่ตารางท่ีเขาต้องการและคาด

โทษเธอไว้เม่ือวาน และเธอต้องรู้ให้ได้ว่าเขามีจุดมุ่งหมายอะไรถึง

ได้มาร่วมงานกับเธอ เพราะรายช่ือลูกค้าท่ีเขาจัดสรรไว้นัน้ มันเป็น

เฉพาะครอบครัวนกัการเมืองและผู้ มีอิทธิพลในปารีสชดัๆ  

เดฟเคยบอกไว้ว่าเธอมีจมกูเหมือนพวกนกรู้ท่ีมกัจะได้กลิ่นคาว

เลือดก่อนภยัจะมาหา และในเวลานีเ้ธอก็ได้กลิ่นแปลกๆ จากลูกจ้าง

สดุหล่อของเธอเข้าแล้ว 

ชาร์คน ารถยนต์ไปจอดไว้ท่ีอพาร์ตเมนต์ในเขต ๑๓ ท่ีเธอคิดว่า

คงเป็นท่ีพกัของเขา เธอเกือบถอดใจจะกลบัถ้าจะไม่เห็นว่าร่างสงูใหญ่
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ท่ีดแูตกต่างไปจากผู้คนโดยทัว่ไป แม้ว่าเขาจะเดินหนัหลงัให้เธอก็ตาม 

เปล่ียนเคร่ืองแต่งกายจากสทูสดุหรูมาเป็นกางเกงยีนส์และเสือ้คลมุตวั

ใหญ่เพ่ือบดบงัตวัเองหรือเพ่ือป้องกันความหนาวกันแน่เธอก็ไม่แน่ใจ 

หมวกไหมพรมปกปิดเรือนผมหยกัศกตดัสัน้จนเห็นแค่เพียงใบหน้า แม้

เพียงด้านข้างแต่ก็ไม่ท าให้เธอจ าผิดคน เจ้าของร่างสงูท่ีต่อรถไฟใต้ดิน

และเดินลดัเลาะพาเธอเข้าออกหลายตรอกซอยมาจนถึงย่านนี ้ 

แรกสุดเธอคิดจะกลับเม่ือเห็นผู้คนหลากสัญชาติเพิ่มจ านวน

มากขึน้ แม้จะเป็นสาวลูกคร่ึงทว่าการพาตวัเองมาอยู่ในสถานท่ีท่ีจัด

ว่าอนัตรายแห่งหนึง่ในปารีสก็ไม่ใช่สิ่งท่ีเธอคาดคิดจะมาพบ ข่าวสารท่ี

มีให้ได้รับรู้อยู่ตลอดเวลาถึงความไม่ปลอดภยัในย่านนี ้ทัง้การทะเลาะ

เบาะแว้งของคนผิวด ากับคนเอเชียโดยท่ีทางการไม่สามารถท าอะไรท่ี

ดีไปกว่าการเฝ้าดอูยู่ห่างๆ แต่แล้วเธอก็เลือกท่ีจะเดินตามติดเขาไม่ให้

คาดสายตา  

เพราะแม้ ท่ีแห่ ง นี จ้ะอันตรายแต่พนักงานคนหนึ่ งของ 

princesse ซึง่เป็นคนเอเชียและมีญาติอาศยัอยู่ในย่านนีก็้เคยบอกไว้

ว่า การปฏิเสธและท าท่าทางให้เป็นคนปารีสจริงๆ คือไม่สนใจ คนพวก
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นีก็้จะไม่มาเร้าหรือวอแวกับเธออีก แค่อย่าแสดงความกลัวออกมา

เท่านัน้ แต่ตอนนีม้นัไม่ใช่  

ดวงตาหวานส่อแววหวาดหวัน่อย่างท่ีสุดเม่ือเจ้าของร่างสูงท่ี

เดินอยู่ข้างหน้าก าลังจะเลีย้วเข้าตรอกด้านหน้าท่ีมองเห็นอยู่ไม่ไกล 

ขณะเสียงจากหวัใจในเวลานีเ้ธอกลบัคาดหวงัให้เขาจบัได้ว่าเธอสะกด

รอยตามดีกว่าให้เธอพลัดหลงกับเขาในย่านท่ีไม่คุ้นเคยและน่ากลัว

สดุๆ นี ้

“ตาบ้าเอ๊ย! จะรีบเดินไปไหนกันนะ ฮือ้... ตามไม่ทนัแล้ว ว้าย! 

ไม่ค่ะ ไม่ซือ้ค่ะ ว้าย!”  

บ่นเพราะหวาดกลวักบับรรยากาศสองฝ่ังข้างทางและต้องการ

เสียงตัวเองเป็นเพ่ือน แต่แล้วเซาะทรายก็ต้องร้องออกมาด้วยความ

ตกใจ เพราะใครบางคนท่ีเข้ามาประชิดติดตวั 

ชายชาวเอเชียท่ีอยู่บริเวณหน้าร้านขายเนือ้พยายามเชือ้เชิญ

ให้เธอซือ้โดยมีชายอีกคนก าลงัหัน่และสบัเนือ้ชิน้โตพร้อมส่งสายตาท่ี

มองเธอราวกบัจะกลืนกิน  
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เซาะทรายตกใจจนกรีดร้องเม่ือฝ่ามือหยาบๆ นัน้คว้าหมับท่ี

ข้อมือพร้อมแรงฉดุกระชากจนเธอปลิวถลาเข้าไปปะทะช่วงอกเล็กแต่

แข็งราวกับก าแพงหิน แม้ชายเอเชียนัน้จะสูงน้อยกว่าเธอแต่ความ

ปรารถนาในดวงตาและอีกหลายคนท่ีก าลังเดินออกมาจากด้านในก็

ท าให้เธออกสัน่ขวญัแขวนจนแทบยืนไม่อยู่  

กลิ่นคาวเนือ้คละคลุ้ งกระตุ้ นสัญชาตญาณและส านึกแห่ง

ความไม่กลวัใคร สัง่ให้เธอต้องกล้าเพ่ือหนทางท่ีอาจรอด 

“ปล่อยฉันเด๋ียวนี!้ ถ้าไม่ปล่อยฉันจะเรียกต ารวจ ปล่อยฉัน

นะ!”  

ดวงตาคมวาบดจุแม่เสือท่ีพยายามเข้มแข็งไม่ให้ใครมาเข้าใกล้

พร้อมทัง้บิดข้อมือให้หลดุจากการเกาะกมุ ทว่าคนเหล่านัน้ไม่เพียงไม่

คิดจะปล่อยแต่กลับหันไปส่งภาษาอะไรบางอย่างท่ีเธอฟังไม่เข้าใจ

พร้อมหวัเราะและท าท่าทีคุกคามราวกับเธอเป็นขนมหวานอนัโอชะท่ี

บงัเอิญตกลงมาจากฝากฟ้าให้พวกมนัได้ละเลียดและแบ่งกนักินเล่น  

“บ้า! ปล่อยฉันนะ! ปล่อยฉัน! ฉันบอกให้ปล่อย! ฉันจะเรียก

ต ารวจจริงๆ ด้วย ช่วยด้วยค่ะ! ช่วยด้วย! ช่วยด้วยค่ะ!”  
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เธอพยายามร้องเรียกให้คนอ่ืนช่วยแต่มันเป็นหายนะของเธอ

หรือไรท่ีบังเอิญตรอกท่ีเขาพาเดินเข้ามานีมี้แต่ร้านขายเนือ้ ผู้หญิงท่ี

มองเห็นเพียงแต่เย่ียมหน้ามามองดูเธอก่อนจะหันกลับไม่ใส่ใจ ส่วน

ผู้ชายนัน้ดเูหมือนจะยิ่งเดินมาสมทบกนัมากขึน้  

เส้นขนบนเนือ้ตวัเหมือนจะลุกตัง้ชันพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้

นดัหมาย เม่ือชะตากรรมท่ีพอจะคาดเดาได้มนัคือความโหดร้ายท่ีเธอ

ไม่ควรสกันิดจะเย่ียมกรายเข้ามา 

“ไม่นะ! ปล่อยฉนั! ปล่อย! ชาร์ค! ช่วยฉนัด้วย! ชาร์ค!”  

ช่ือของคนท่ีเธออยากให้อยู่ด้วยในเวลานีห้ลุดออกจากปาก

พร้อมกับฝ่ามือของพวกมันท่ีพยายามจะเอือ้มเข้ามาหา เซาะทราย

หลบัตาป๋ีไม่อยากรับรู้ไม่อยากเห็นสิ่งท่ีจะเกิดขึน้กบัตวัเอง  

แต่แล้วเสียงของหนกัตกกระทบอะไรบางอย่างพร้อมเสียงร้อง

โอดโอยของผู้ ชายก็ดังขึน้ และเนือ้ตัวของเธอท่ีเป็นอิสระเพียงชั่วครู่

ก่อนร่างจะลอยละลิ่วปานไร้น า้หนกัเข้าไปปะทะอะไรบางอย่างท่ีแข็ง 

แน่น แต่ว่ายืดหยุ่น พร้อมความรู้สึกอบอุ่นโอบล้อมรอบเนือ้กายท่ีกรุ่น

ไปด้วยน า้หอมหลงัโกนหนวดก็ท าให้เธอต้องลืมตาขึน้ในทนัที 
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ดวงตาหวานเบิกกว้างอย่างไม่อยากจะเช่ือสายตา เทพบุตรข่ี

ม้าขาวไม่ได้มีแค่เพียงในนิทานแต่เขามีตัวตนอยู่ตรงหน้าเธอแล้ว 

ใบหน้าหล่อเหลาท่ีอยู่ห่างเพียงคืบ  

ดวงตาอบอุ่นท่ีแฝงไปด้วยความห่วงใยทอดสบมองมาและ

อ้อมกอดกระชบัราวกบัจะปกป้องเธอจากผองโพยภยันัน้มีอยู่จริง 

“สาวน้อยเด๋ียวเราค่อยไปท าซึง้กันต่อท่ีห้อง แต่ตอนนีผ้มขอ

จดัการไอ้พวกนีก่้อนนะ”  

ค าพดูห่ามๆ ปนซาบซ่านกระซิบอยู่ข้างใบหูก่อนจุมพิตหนกัๆ 

นัน้จะกดทาบลงมาท่ีข้างแก้ม ท าให้เซาะทรายต่ืนจากภวังค์นิทาน

ในทนัที  

ภาพท่ีเห็นตรงหน้าก็คือไอ้คนท่ีมนับงัอาจฉดุกระชากข้อมือของ

เธอนัน้ลงไปนอนสลบเหมือดอยู่กับพืน้ถนนท่ีสกปรกและเต็มไปด้วย

คราบเลือดคราบน า้ล้างเนือ้ ส่วนอีกหลายคนท่ีเธอเห็นว่าก าลงัจะจบั

เนือ้ตวัของเธอก็พากนัไปยืนอยู่ห่างกว่า ๒ เมตร  

อ้อมกอดของชาร์คยังคงกระชับเธอไว้อย่างแนบแน่นแสดง

ความเป็นเจ้าของอย่างชัดเจนท่ีสุด ดวงตาวาววับของเขาพร้อมค า
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ประกาศก้อง แม้จะฟังไม่ออกแต่เธอรู้ว่ามนัคงน่ากลวัจนคนพวกนัน้พา

กันถอยล่นออกไป บ้างก็รีบเดินกลับเข้าไปในร้านและบางคนก็หลีก

ทางให้ไปจนไกล  

เซาะทรายไม่รู้ว่าเขาจะพาเธอเดินไปจนถึงไหน รู้แต่ว่าอ้อม

กอดและแผงอกของเขาท่ีให้เธอซุกซบคล้ายเป็นท่ีคุ้มกันภยันัน้ท าให้

เธออบอุ่นมาก หวัใจท่ีเต้นรัวเพราะความต่ืนกลวัเม่ือครู่ดรูาวจะค่อยๆ 

เต้นสงบลง แต่แล้วก็กลบัเต้นรุนแรงมากยิ่งขึน้ไปอีก  

ทว่าครัง้นีไ้ม่ใช่เพราะต่ืนกลวักบัสถานการณ์ล่อแหลม ทว่าเป็น

การต่ืนเต้นท่ีเธอกบัเขาท าราวกับเป็นคู่รักท่ีก าลงัเดินแอบอิงพิงซบกัน

อยู่ในตรอกท่ีมีเพียงแสงไฟจากโคมเก่าๆ น าทาง  

ความโรแมนติคท่ีไม่คาดคิดว่าในย่านแห่งนีจ้ะมีอยู่ หรือจริงๆ 

แล้วไม่เก่ียวกับสถานท่ีและบรรยากาศแต่เป็นเพราะหัวใจของเธอท่ี

ก าลังสร้างความระส ่าหวั่นไหวไปกับอ้อมกอดท่ีหอมกรุ่นไปด้วย

สญัลกัษณ์แห่งบรุุษเพศกนัแน่ 

“ถึงแล้ว” เสียงทุ้มเอ่ยบอกก่อนเจ้าของร่างสูงจะรัง้ตัวเธอให้

เดินตาม 
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อพาร์ตเมนต์เก่าๆ ทว่ายังดูดีกว่าตรอกท่ีสร้างความต่ืน

ตระหนกให้กบัเธอเม่ือครู่และสาบานได้ว่าเธอจะไม่มีวนัผ่านมนัอีกครัง้

อย่างแน่นอน ว่าแต่... น่ีมนัท่ีไหน  

ภายนอกท่ีว่าเก่าแต่ภายในกลบัท าให้เธอต้องอ้าปากค้างด้วย

ความแปลกใจ เคร่ืองเรือนโบราณสุดคลาสสิคท าให้ด้านในอพาร์ต

เมนต์นีไ้ม่ต่างจากบ้านพกัหรือคฤหาสน์หรูของผู้ ดีมีเงินสกัคนหนึ่งของ

ปารีส ยงัไม่รวมอุปกรณ์ส่ือสารท่ีแสนจะทนัสมยัท่ีตัง้อยู่อีกห้องหนึ่งท่ี

เขาเดินน าเข้าไปและเธอเดินตามราวกบัว่าก าลงัเห็นสิ่งมหศัจรรย์แห่ง

หนึง่ของปารีสซกุซอ่นตวัอยู่ในมมุมืดท่ีไม่มีใครคาดคิด 

“น่ี... คุณเป็นใคร” เธอควรจะถามว่าท่ีน่ีคือท่ีไหน แต่ค าท่ีหลุด

ออกจากปากมนักลบัคือสิ่งนี ้

 คนหล่อท่ีสดุในสายตาของเธอ แม้เขาจะอยู่ในชดุธรรมดาไม่ได้

เลิศหรูแต่ความเป็นดีไซเนอซ์ของเธอก็ยงัรู้ได้ว่ามนัมีรสนิยม ชาร์คยืน

กอดอกอิงโต๊ะท างาน  

 รอยยิม้หล่อร้ายส่งตรงมาท่ีเธอราวกับจะแกล้งให้เธอทาย

อาชีพ หรือไม่ก็ต้องการเล่น ๑๐ ค าถาม ๓ ตวัช่วยกับเธอซะงัน้ ทว่า
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หากใครตอบผิดคงไม่พ้นต้องเปลือ้งผ้าออกจนกว่าใครบางคนจะชนะ

แน่ๆ ดวงตาคมเข้มร้อนแรงของเขาท่ีมองตรงมาสร้างความรู้สึกแห้ง

ผากในล าคอ “กระหาย” ใช่... เธอก าลงักระหายน า้  

 แม้จะบอกกับตวัเองแบบนัน้ทว่าเซาะทรายกลบัรู้สึกราวกับว่า

ก าลงัโกหกตวัเอง ผู้ชายคนนีส้ร้างความป่ันป่วนปนสบัสนให้กบัเธออีก

แล้ว ในเม่ือเสียงหนึ่งท่ีเรียกร้องจากข้างในมนัคือ เธอก าลงั “กระหาย

เขา” กระหายอ้อมกอด กระหายรสจูบดูดด่ืมราวกับจะช่วงชิงดวง

วิญญาณจากผู้ ชายคนนี ้กระหายความดิบเถ่ือนและอ่อนโยนท่ี

สลบักนัไปมาจนท าให้เธอเวียนหวั กระหาย... 

 “คณุอิโญน่า... คณุเป็นใคร มีจดุประสงค์อะไรถึงเข้าไปท างาน

กบัฉนั” 

 น า้เสียงหวานปนประหม่าของเซาะทรายยิ่งท าให้เขาต่ืนตัว

มากยิ่งขึน้ เขารู้ว่าเธอสะกดรอยตามเขาตัง้แต่ออกจาก Sai แต่ก็ไม่

คาดคิดว่าเธอจะกล้าและบ้าดีเดือดตามเขาไม่เลิกแบบนี ้ 

 อพาร์ตเมนต์แห่งนีแ้ม้ไม่ใช่ท่ีพ านกัประจ าแต่ก็มีสถานะไม่ต่าง

จากเซฟเฮ้าส์ไว้หลบซ่อนยามถูกตามตัว เพราะหนทางท่ีเข้าได้จาก
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หลายตรอกซอกซอยอีกทัง้รูปลกัษณ์ภายนอกก็ไม่ได้ดดีูทัง้ยงัตัง้อยู่ใน

ย่านท่ีคนมีเงินจะไม่มีวนัเหยียบย่างมาเด็ดขาด  

 ทว่าเธอกลับติดตามมาจนได้ เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้เม่ือครู่เขา

อยากจะโทษตัวเองมากกว่าโทษเธอท่ีอยากรู้อยากเห็นไม่เข้าท่า ถ้า

เขาไม่คิดแกล้งเดินไปในตรอกนัน้เธอก็คงจะไม่พบกับเร่ืองน่าอกสั่น

ขวญัแขวน แม้เขาจะจบัตาดเูธอพอๆ กบัท่ีเธอจบัตาดเูขา แต่เสียงร้อง

อย่างเสียขวญันัน้ก็ถือเป็นความผิดของเขาจริงๆ 

 “คณุยงัตกใจอยู่ไหม”  

เสียงทุ้มเอ่ยถาม แววตาอ่อนโยนอย่างถึงท่ีสดุมองผู้หญิงท่ีเขา

คิดว่าสวยกว่าสาวฝร่ังเศสหลากหลายคนท่ีเคยพบ และอาจสวยกว่า

นางแบบของแบรนด์ชัน้น าท่ีเคยเห็นเสียอีก  

เส้นผมสีน า้ตาลทองราวเส้นไหมละเอียดดยูุ่งเหยิงกระจายอยู่

ล้อมรอบกรอบใบหน้ารูปไข่รับกบัดวงตากลมโตท่ีล้อมกรอบไว้ด้วยแพ

ขนตาหนางอนงาม จมกูโด่งรับกับริมฝีปากอวบอิ่มท่ีเผยอน้อยๆ ราว

กับจะเชิญชวนเขาเข้าไปหา ผิวแก้มและเนือ้กายท่ีให้สีขาวอมชมพูดู
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น่าทะนถุนอม ทรวดทรงองเอวของเธอก็สัน่สะท้านใจชายเสียจนความ

ตงึเครียดเร่ิมจะปวดหนบัท่ีกึ่งกลางกาย  

เซาะทรายจดัเป็นผู้หญิงท่ีสวย สวยมากจนน่าอศัจรรย์ท่ีเธอท า

หน้าท่ีเป็นเพียงดีไซเนอร์ ความงามตามธรรมชาติแบบนีท้ าไมไม่มีใคร

มองเห็น หรือรสนิยมของคนต่างกัน แต่คงไม่ใช่เพราะตัง้แต่เจอกนัครัง้

แรก ความโดดเด่นของเธอท าให้ผู้ คนท่ีเดินผ่านไปมาต้องมองจน

เหลียวหลงั  

เธอสวยถึงขนาดนีแ้ต่เขากลบัย่ามใจพาเธอเดินลดัเลาะมาใน

ย่านท่ีความสวยงามไม่ควรจะเดินผ่านอย่างนัน้เหรอ ยิ่งคิดยิ่งโมโห

ตวัเองมากขึน้ 

“คุณยังไม่ตอบค าถามฉัน คุณเป็นใครและต้องการอะไรจาก

ฉัน อย่าบอกนะว่า คุณเป็นลูกเศรษฐีท่ีต้องการตามหารักแท้ในมหา

นครปารีส เลยต้องลงทุนปลอมตวัเป็นสินค้าพรีเมียมสุดระทึกใจของ

ฉันเพ่ือหารักแท้นัน้ให้เจอ เพราะนั่นฉันอาจเผลอคิดไปว่าแม่น า้เซน

เน่าจนยุงมาตอมก็ได้ ว่าไง คุณมาท าอะไรท่ี Sai หรือคุณมาสืบ

ราชการลบั... บ้าน่า... อย่ามาล้อเล่นแบบนี ้ฉันไม่ข าไปกบัคณุนะ คณุ
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อิโญน่าบอกมาซะดีๆ ว่าคณุมาท าอะไรท่ี Sai ไม่อย่างนัน้คณุอย่าหวงั

ว่าจะได้ท างานท่ีฉนัต่อ บอกมา...” 

เขาท่ียงัคงยืนกอดอกและมองเธอพดูอย่างยิม้ๆ แต่แล้วค าถาม

เด็ดก็ได้รับค าตอบเป็นการยกัคิว้หลิ่วตา ค าถามท่ีได้รับค าตอบในทนัที

เป็นสิ่งท่ีเป็นไปไม่ได้เด็ดขาด เซาะทรายส่ายใบหน้าไปมาเธอจะไม่มี

วนัเช่ือว่าจะมีเร่ืองเหล่านีเ้กิดขึน้จริง ใครจะบ้าท าได้อย่างเขา ไม่มีทาง 

“แน่ใจนะครับว่าพร้อมจะรู้ค าตอบ”  

เขาถามยิม้ๆ ก่อนจะเดินไปเปิดอุปกรณ์ส่ือสารท่ีประกอบไป

ด้วยชดุคอมพิวเตอร์หลากหลายชุดรวมทัง้หน้าจอมอนิเตอร์ใหญ่ยกัษ์

ท่ีก าลงัปรากฏร่างของผู้ชายท่ีเธอคุ้นหน้าเป็นอย่างดี 

“สวสัดีครับคณุเลโอนาร์ด...” 

ภาพเคล่ือนไหวไปมาบนหน้าจอมอนิเตอร์ไม่ใช่เร่ืองหลอกๆ 

ตามท่ีเธอคาดคิดเม่ือคนด้านในนัน้เอ่ยทักทายเธอก่อนจะพูดคุยกับ

เขาราวคนคุ้นเคย และความข้องใจทัง้หมดก็ได้รับการเฉลยทัง้ท่ีเธอยงั

งุนงงจบัต้นชนปลายไม่ถูก แต่ก็จ าต้องฟังสิ่งท่ีบ่งบอกตวัตนท่ีแท้จริง

ของเขา 
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ชาร์คมองดใูบหน้าสวยหวานครบเคร่ืองท่ีดจูะงนุงงสบัสนก่อน

จะส่งรอยยิม้อย่างเห็นอกเห็นใจมาให้ เป็นใครก็ต้องตกใจเม่ือถกูลาก

เข้ามามีส่วนร่วมอย่างไม่เต็มใจในภารกิจนี ้ความลับของเขาท่ีเธอ

อยากรู้และก็ได้รู้เพ่ือแลกกบัการท่ีเขาจะได้ท างานต่อไป และมีอภิสิทธ์ิ

จดัตารางคิวจดัส่งสินค้า คิววดัตวัลกูค้า โดยท่ีเธอจะไร้ข้อโต้แย้งโดย

สิน้เชิง  

“คณุ... จะอาบน า้ก่อนไหม”  

เซาะทรายตวดัสายตามองดเูขา อารมณ์งนุงงปนสบัสนเม่ือครู่

แปรเปล่ียนเป็นวาววับด้วยความกรุ่นโกรธ ค าถามของเขาพร้อม

ใบหน้าเปือ้นยิม้หล่อๆ นัน้จะหมายความอะไรไปได้ถ้าไม่ใช่... 

“จะบ้าหรือไง! ฉันไม่ใช่ผู้หญิงพวกนัน้นะ และฉันจะกลบับ้าน

เด๋ียวนีด้้วย กรุณาไปส่ง...”  

แทบจะกัดปากตัวเองเม่ือต้องพูดประโยคหลังออกไป ค า

บริภาษเขานัน้เธอมีอีกมากมายแต่ต้องไม่ใช่ในเวลานี ้ในช่วงเวลาท่ี
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สถานการณ์ล่อแหลมและเขาเป็นต่อเธออยู่หลายขมุ ในยามนีต้้องเค้น

ค าร้องขอเพ่ือจะไปจากท่ีน่ี 

“ไปส่งแน่ครับ แต่อาบน า้ก่อนไหม”  

“น่ีคณุ! ฉนัไม่อาบ ฉนัจะกลบั! เอ่อ...”  

ดวงตาคมเข้มท่ีหลบุมองลงต ่าท าให้เธอต้องก้มมองตวัเองด้วย

ความหวาดหวัน่และสัน่ไหว ก็ดวงตาของเขาราวกบัจะเปลือ้งผ้าเธอให้

ล่อนจ้อนทกุครัง้  

ทว่าสิ่งท่ีเห็นเต็มสองตาก็เรียกใบหน้าซับสีเลือดวูบวาบขึน้

ในทนัที เพราะสภาพเธอตอนนีม้นัก็น่าอาบน า้จริงๆ นั่นแหละ คราบ

เลือดสีน า้ตาลจางๆ ท่ีติดอยู่ตามเสือ้ผ้าและท่อนแขนมาพร้อมกบักลิ่น

อนัไม่พึงปรารถนาท่ีแทบจะท าให้เธออาเจียนเอาอาหารมือ้กลางวัน

ออกมาเสียให้ได้ น่าแปลกท่ีก่อนหน้านีด้นัไม่ได้กลิ่น อาจเป็นเพราะถกู

กลิ่นอาฟเตอร์เชฟของเขากลบจนมิด หรือไม่เธออาจจะมวัตะลึงกบัสิ่ง

ท่ีได้รับรู้จนประสาทสมัผสัด้านอ่ืนหยดุท างานโดยฉบัพลนัก็เป็นไปได้ 

“ว่าไงครับ... อาบน า้ก่อนดีไหม”  

“อือ้!” 
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รอยยิม้ล้อเลียนจากคนหน้าหล่อยิ่งท าให้เธออายมากยิ่งขึน้ ท า

ได้เพียงส่งเสียงอือออราวไม่เต็มใจ แต่ใครจะรู้บ้างเล่าว่าข้างในหวัใจนี ้

แทบจะกระโดดออกมานอกหน้าอกอวบๆ น่ีอยู่แล้ว ก็เขาน่ะขยันส่ง

สายตากบัรอยยิม้หล่อๆ นัน่ให้กบัเธอเหลือเกิน  

แค่เพียงรู้จกัเขาในนามพนกังานจดัส่งของ Sai หวัใจเธอก็ระส ่า

สั่นไปกับเขาตัง้แต่แรกพบ ยิ่งได้ใกล้ชิดเธอยิ่งประหม่าและหลงลืม

สัมผัสนัน้ไม่ลง และเม่ือเขาเรียกร้องเธอก็แทบจะผวาตามพร้อมจะ

ละลายไปในน า้มือของเขา  

แต่ตอนนีเ้ธอได้รู้สถานะท่ีเปล่ียนไป “ชาร์ค อิโญน่า” สายลับ

รัฐบาล ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหวัใจของเธอนัน้มนัเต้นดงัเสียจนเธอยงัได้

ยิน 

“ในห้องน า้มีเสือ้คลุม เด๋ียวผมจะไปหาเสือ้ผ้าให้คุณใส่ น่าจะ

พอมีท่ีเหมาะกบัคณุ” 

 คนหน้าแดงแจ๋รีบผลบุเข้าไปในห้องน า้โดยเร็วท าให้เขาต้องยิม้ 

ดวงตาคมเข้มมีแวววาดหวังบางสิ่งบางอย่าง ยิ่งได้ยินเสียงน า้สาด

กระเซน็ เนือ้กายท่ีพยายามสะกดเก็บยิ่งยากจะควบคมุ 
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 “หึหึหึ... สินค้าพรีเมียม คุณจะได้รู้ว่ามันวิเศษแค่ไหน เซาะ

ทราย” 

 
 หลังจากเปิดน า้อุ่นล้างคราบสกปรกตามเนือ้ตัวจนหมดจด 

เซาะทรายก็ไม่รัง้รอท่ีจะลงแช่ในอ่างน า้ท่ีผสมเกลือและน า้มันหอม

ระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์ไว้อย่างพร้อมสรรพ น่าแปลกท่ีเซฟเฮ้าส์แห่งนีมี้

เคร่ืองประทินผิวจ าพวกนีอ้ยู่ด้วย  

 ทว่าความสงสยัของเธอก็ยงัไปไม่สดุเพราะความเม่ือยล้าท่ีต้อง

วิ่งต้องเดินตามเขาในระยะทางหลายกิโลเมตรมันสั่งให้เธอต้อง

พกัผ่อน ร่างเปล่าเปลือยงดงามราวเทพธิดาค่อยๆ ก้าวลงสู่อ่างน า้ท่ีมี

ไอความร้อนลอยล่อง หย่อนกายลงนัง่อ้อยอิ่งควกัน า้ขึน้มาลบูไล้เนือ้

ตวัให้คลายความเม่ือยล้า  

 กลิ่นลาเวนเดอร์หอมช่ืนใจท าให้เธอสดูดมความหอมนัน้เข้าลึก

ก่อนจะเอนศีรษะวางซบไว้บนผ้าเช็ดตวัท่ีหยิบมาจากชัน้ส าหรับโพก

เรือนผมยาวสยายท่ีเธอชะล้างความสกปรกจนหมดสิน้  
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 เซาะทรายปล่อยจิตใจให้ล่องลอยไปห่างจากความเม่ือยล้า 

ก่อนจะก้าวเข้าสู่นิทราท่ีมีทุ่งดอกลาเวนเดอร์ขึน้ปกคลมุ 

 คลิก... 

 เรือนกายแข็งแกร่งท่ีท่อนล่างมีเพียงผ้าเช็ดตวัพนัไว้อย่างหมิ่น

เหม่ก้าวเข้าสู่ห้องน า้ท่ีมีประตูเช่ือมเข้าหากัน ชาร์คยิม้ให้กับสิ่งท่ีเขา

ก าลงัท าอยู่นี ้การย่องเข้าหาผู้หญิงสกัคนท่ีก าลงัอาบน า้ไม่ใช่สิ่งท่ีเขา

คาดคิด ทว่านานเกินไปแล้วท่ีเซาะทรายจะอยู่ข้างใน  

 ความหฤหรรษ์ท่ีเขาอยากจะหยอกเย้าในทันทีท่ีเธอก้าวออก

จากห้องน า้ต้องพบัเก็บไปเม่ือการรอคอยเหมือนจะไม่เป็นผล เพราะ

เธอดรูาวว่าอยากจะนอนหลบัพกัผ่อนในห้องน า้และก็เป็นจริง 

 ร่างเปล่าเปลือยงดงามปานเทพธิดาท่ีเขาเคยเห็นประดบัไว้บน

ภาพวาดประติมากรรมก าลงันอนหลบัตาพริม้อยู่ในอ่างน า้อุ่น กลิ่นลา

เวนเดอร์คละคลุ้ งท าให้เข้าใจได้ไม่ยากว่าในเวลานีเ้ธอคงก าลงัได้รับ

การผ่อนคลายจนเคลิบเคลิม้บวกกับความเหน่ือยล้าท่ีต้องสะกดรอย

ตามเขา เซาะทรายคงจะเพลินจนหลบัจริง  

 ทว่าเขาน่ีสิ... ต่ืนจนไม่ยอมหลบัยอมนอน 
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 ชาร์คทรุดกายลงนัง่ด้านข้าง ดวงตาคมเข้มไล่ส ารวจไปบนผิว

กายสีชมพูอ่อนท่ีคงเกิดจากผิวบอบบางนัน้แช่อยู่ ในน า้อุ่นเป็น

เวลานาน  

 ทว่าคนท่ีถูกขโมยแอบดูไปทุกสัดส่วนนีก้ลับยังคงนอนนิ่ง

หลบัใหล รอยยิม้แบบข่ืนปนเคืองปรากฏขึน้บนใบหน้าหล่อเหลาขณะ

สายตาท่ีเต็มไปด้วยความปรารถนายงัไม่หยดุท่ีจะส ารวจ  

 ทรวงอกอวบอิ่มท่ีเขารู้ว่าทัง้ใหญ่และเต่งตึงอย่างมากมายเม่ือ

ยามความมโหฬารนีมี้ Sai โอบอุ้ มไว้ ทว่ายามความอิ่มเอิบนีไ้ร้

ปราการใดๆ ปกปิด เขากลับคิดว่าเธอยิ่งงดงามมากมายเสียจนไม่

อยากให้มีสิ่งใดในโลกนีม้าบดบงัไปได้ 

 “อืม... คณุท าให้ผมร้อนไปหมดแล้วสาวน้อย”  

 เสียงทุ้มแหบพร่าพึมพ ากับตัวเอง มือแกร่งกดทาบเนือ้กายท่ี

เคล่ือนไหวราวมีชีวิตไปมาอยู่ภายใต้ผ้าเช็ดตวัผืนนุ่ม ความร้อนจากสิ่ง

กระตุ้ นท่ีมองเห็นก าลังท าให้เขาไร้การยับยัง้ชั่งใจและอาจเผลอท า

อะไรล่วงเกินคนหลบัเอาได้  
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 ทว่าจะให้เขาอดใจไม่มองต ่าลงไปเขาก็ท าไม่ได้อยู่ดี เพราะ

ความงามตามธรรมชาตินัน้ไม่ต่างจากดอกกหุลาบท่ีพร้อมจะเบ่งบาน

รอรับแมลงเจ้าชู้ เข้าไปดอมดมผสมเกสรให้  

 ล าคอรู้สกึแห้งผากเสียจนเขาอยากจะละเลียดเอาน า้หวานของ

ดอกไม้งามเพ่ือดบัความกระหายท่ีมีแต่จะมากขึน้ตามกายแกร่งท่ีไม่

ยอมรับการห้ามปรามจากฝ่ามือ 

 ชาร์คต้องพยายามห้ามกายห้ามใจตวัเองอย่างมากท่ีสดุไม่ให้

ท าอะไรตามใจคิด แม้ว่าสิ่งท่ีเขาคิดท าจะเป็นการการันตีได้อย่าง

แน่นอนว่า เซาะทรายจะไม่ มีวันเอาเ ร่ืองในองค์กรไปบอกกับ

บคุคลภายนอก 

 “แน่ใจไดย้งัไงว่าเธอไวใ้จได”้ ค าถามของผู้บงัคบับญัชาเม่ือเขา

รายงานว่าสาวสวยเจ้าของชุดชัน้ใน Sai สะกดรอยตามเขาไม่คลาด

สายตาหลงัจากท่ีเธอท าลายแผนการของเขาตลอดทัง้ช่วงวนันีไ้ม่เหลือ

ซาก  

 เซาะทรายไม่เพียงไม่ฟังค าขู่ของเขาท่ีจะใช้เธอเป็นตวัคัน่เวลา

หากเขาไม่ได้ในสิ่งท่ีปรารถนา แต่เธอยังท้าทายด้วยการสลับตาราง
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จัดส่งจนท าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเขาต้องรอคิวไปอีกกว่า ๒ 

สปัดาห์  

และเม่ือเขารายงานไปท่ีต้นสังกัดก็ได้รับค าสัง่ให้ท ายังไงก็ได้

ให้แผนการกลบัมาเดินหน้าต่อไปให้ได้ พร้อมค าสบประมาทจากใคร

บางคนว่าเขาจะสามารถจดัการผู้หญิงสาวสวยท่ีมีความน่าปรารถนา

อยู่ในตวัเองอย่างล้นป่ีนีใ้ห้ยอมศิโรราบกบัเขาแต่โดยดีได้ยงัไง เพราะ

สายตาคนสูงวัยกว่านัน้กลบัมองว่าจะเป็นตัวเขาท่ียอมศิโรราบแทบ

เท้าของเซาะทรายจนเธอสามารถชีน้กเป็นไม้และชีไ้ม้ให้เป็นนกได้ใน

พริบตา  

ทัง้ใจและค าพดูท่ีค้านหวัชนฝาว่าไม่มีทางเป็นอย่างนัน้แน่นอน 

ทว่าสิ่งท่ีเห็นตรงหน้ากลบัท าให้เขาไม่แน่ใจเสียดือ้ๆ เพราะแค่มองเขา

ยงัสะท้านจนแทบจะควบคมุตวัเองไม่ได้ และหากต้องสมัผสัเล่าเขาจะ

ต้านทานแรงปรารถนาท่ีเต้นเร้าอยู่กึ่งกลางกายได้ยงัไง และดูท่าแล้ว

เขาจะเล่ียงไม่ได้แน่ๆ 

“เฮ้อ! หหึหึ.ึ..” ชาร์คถอนลมหายใจแรงๆ ก่อนจะหวัเราะเพราะ

ข าท่ีเขาท าตวัเหมือนววัแก่ท่ีก าลงัจะเล็มหญ้าอ่อนและหวานมากๆ  
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กายแกร่งลุกขึน้ยืนเต็มความสูง สายตาทอดมองเรือนร่าง

เปลือยเปล่าท่ีช่างไม่รู้สึกรู้สาว่าสร้างความปวดร้าวแน่นเครียดให้กับ

เขามากมายเพียงใด ดวงตาแฝงไปด้วยไฟแผดเผาทว่าริมฝีปากกลับ

คล่ีรอยยิม้เม่ือเขาก้มตัวลงและช้อนอุ้มเจ้าของร่างไร้อาภรณ์เอาไว้

ทัง้ตวั  

ร่างเปลือยถูกโอบกอดแนบอก หนั่นเนือ้นูนเนินตามวัยสาวท่ี

เบียดชิดติดกันอยู่ท่ีแผงอกให้ความรู้สึกอุ่นวาบจากน า้ท่ีเจ้าตวัแช่ไว้

เป็นเวลานาน และอาจเป็นเพราะความร้อนจากร่างกายเขาก าลัง

ส่งผ่านไปถึงร่างกายเธอ เส้นผมสีน า้ตาลทองเปียกลู่น า้แนบกบัใบหน้า

ท่ีหลบัพริม้พร้อมอมยิม้น้อยๆ ก่อนจะซกุซบเข้าหาแผงอกแกร่งของเขา

มากขึน้ ชาร์คกัดฟันกรอดเม่ือเขาพยายามจะระงับแต่เธอกลับท า

เหมือนแกล้งให้มนัยิ่งลกุมากขึน้ 

“เซาะทราย... คณุก าลงัแกล้งให้ผมทรมาน”  

ชาร์คอดใจไม่ไหวจรดจมกูโด่งลงสูดดมความหอมของแก้มสุก

ปลัง่ ความหอมท่ีได้รับไม่ต่างกบัลกูตุ้มท่ีผกูรัง้กลางกายให้ยิ่งทรมาน 

ใบหน้าหล่อปานเทพบุตรส่ายไปมาอย่างตัดใจก่อนจะรีบพาเธอเดิน
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ออกจากห้องน า้เพ่ือหาบางอย่างมาบดบงัเนือ้กายนีใ้ห้มิด เพราะเขา

ไม่อยากรับประกันตัวเองว่าจะทานทนกับสิ่งเย้ายวนตรงหน้าได้

ยาวนานไปตลอดจนถึงเช้าได้หรือไม่ เพราะเซาะทรายเองก็ไม่ต่างไป

จากน า้มนัท่ีมากระตุ้นเปลวไฟอย่างเขาให้ลกุโชติช่วง 

ความรู้สึกไหวยวบยาบและเอนโอนราวกับร่างกายของเธอ

ก าลงัล่องลอยอยู่กลางอากาศท าให้เปลือกตาท่ีล้อมกรอบไปด้วยแพ

ขนตาหนางอนงามต้องกะพริบถ่ีอย่างรู้สึกตัว อะไรบางอย่างบอกเธอ

ว่าร่างกายนีก้ าลงัถกูโอบอุ้มแนบชิดกบัความร้อนรุ่มของใครบางคน  

เซาะทรายตัวแข็งท่ือขึน้มาอัตโนมัติเม่ือรับรู้ได้ว่าทัง้เนือ้ตัว

ไม่ได้มีเสือ้ผ้าอาภรณ์ใดติดตวั หวัใจสัน่ระทึกเม่ือสมองสัง่การให้เปิด

เปลือกตาขึน้มองดูคนท่ีก าลังอุ้มเธอและก าลงัจะพาเดินไปท่ีไหนสัก

แห่ง 

“คณุ!”  

ใบหน้าหล่อเหลาพร้อมไรผมท่ีชืน้น า้คือสิ่งท่ีเธอมองเห็นเป็น

อนัดับแรก ก่อนจะเป็นแผงอกกว้างท่ีมีไรขนสีน า้ตาลอ่อนขึน้อยู่บาง

เบาซึง่ต้นตอแห่งความร้อนรุ่มท่ีแทรกซมึไปทัว่ผิวกายของเธอ  
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“กร๊ีดดดดด...”  

เสียงกรีดร้องดงัขึน้ในทนัทีท่ีเธอมองเห็นตวัเองชดัๆ ความเย็น

วาบท่ีวิ่งไล่ตัง้แต่ปลายนิว้เท้ายนัสมองไม่เท่ามองเห็นชดัเจนว่าปลาย

ยอดสีชมพเูข้มราวอญัมณีมีค่านัน้มนัพุ่งชูชนัเชิญชวนเขามากมายแค่

ไหน ความอบัอายปะปนกบัความหวาดหวัน่ท าให้เธอดิน้รนให้หลดุพ้น

จากอ้อมกอดของเขา 

“ปล่อยฉนั! ปล่อยฉนัเด๋ียวนี!้ ปล่อยฉนั!” 

“เซาะทรายหยดุ! หยดุ! เฮ้! เด๋ียวผ้าหลดุ หยดุ! ถ้าผ้าหลดุผม

ไม่รับประกนันะ! เซาะทราย! หยดุดิน้!...” 

อาการชะงกัค้างของเขาพร้อมอะไรบางอย่างท่ีมีลกัษณะคล้าย

สิ่งมีชีวิตท่ีร้อนและเคล่ือนไหวได้ก าลงัสมัผสัดนุดงึไปมาบริเวณสะโพก

ของเธอท าให้ดวงตาสวยหวานต้องเบิกกว้างขึน้ด้วยความตกใจ 

ใบหน้าหล่อเหลาพร้อมรอยยิม้ของเทพบุตรซาตานสร้างความสั่น

ประสาทจนเซาะทรายทนไม่ไหวอ้าปากคล้ายจะกรีดร้องอีกครัง้ แต่

ครัง้นีม้นัช้าไป 
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ริมฝีปากอุ่นวาบตรงเข้าฉกชิงเสียงกรีดร้องพร้อมตวดัเอาปลาย

ลิน้น้อยๆ นัน้เข้าหา เซาะทรายได้แต่ร้องอู้ อีใ้นล าคอเพราะไม่มีเสียงใด

จะเล็ดลอดและคงไม่มีทางใดท่ีเธอจะรอดเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

229  

 

 

 

 

ตอนที  ๑๐ 

สวรรคเ์จด็ครั ง 

 เซาะทรายสะดุ้ งเฮือกเม่ือรับรู้ถึงความอ่อนยวบของท่ีนอน ร่าง

บางพยายามดิน้รนให้หลุดพ้นจากอ้อมกอด จบูร้อนๆ และปลายลิน้ท่ี

ดนุดนัตวดัไปมาราวกบัจะกระชากวิญญาณเธอออกจากร่างให้ได้  

 ทว่ากายเนือ้เปล่าเปลือยท่ีสัมผัสกันและกันอยู่ในขณะนีบ้วก

กบัความแข็งขืนท่ีแม้ไม่เห็นแต่ก็รู้ว่าคืออะไรท่ีปาดไปมาบริเวณหน้าขา

ก็ท าให้เธอสัน่สะท้านจนอยากจะกรีดร้องด้วยความต่ืนตระหนกครัง้

แล้วครัง้เล่าออกมา ถ้าไม่ใช่ว่าริมฝีปากอวบอิ่มนีถู้กเขาจับจองไม่ให้

ร้อง ไม่ให้หนี ไม่ให้ท าอะไรได้เลยนอกจากส่งเสียงอือออครางอยู่ใน

ล าคอเท่านัน้ 
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 ในขณะริมฝีปากถกูความร้อนรุ่มฉกวาบเข้าหาพร้อมกวาดต้อน

ให้ลิน้น้อยๆ นีเ้ป็นของเขาแต่เพียงผู้ เดียว เซาะทรายก็ต้องสะดุ้ งเฮือก

เม่ือทรวงอกอวบอิ่มล้นฝ่ามือก าลังถูกบีบเคล้นกระตุ้ นให้เธอคล้อย

ตาม  

 ปลายนิว้ร้อนๆ แตะต้องและบีบี้บบนปลายยอดอย่างแผ่วเบา

จนอญัมณีสีชมพสูกุปลัง่นัน้พุ่งชชูนัพร้อมจะต่อสู้กบัริมฝีปากร้อนรนท่ี

ก้มลงกลืนกินอย่างตะกละตะกลามในครัง้นัน้ นิว้ร้อนสากบดคลึงก่อน

จะออกแรงดึงดุนนิดๆ อย่างจะทดลองใจว่าเธอจะถอยหนีหรือขยับ

กายเข้าหา และเซาะทรายก็ต้องแพ้กบัสมัผสัปรารถนาท่ีเธอรู้ดีว่ามีไม่

น้อยลงเลยตัง้แต่ได้เรียนรู้สมัผสัแรกจากเขา  

 เซาะทรายบิดตวัไปมาเพราะสมัผสัจู่โจม หวัสมองมึนงงสบัสน

ว่าขณะนีเ้ธอควรจะต้องท ายังไงต่อ ปลายลิน้ของเขายังวนเวียนอยู่

บริเวณริมฝีปากสลบักบัแทรกความร้อนรุ่มเข้ามาชอกชอนลิน้เรียวเล็ก

ของเธอ  

 สัมผัสในครัง้นีแ้ตกต่างจากครัง้นัน้ในห้องท างานของเธอ 

เพราะเนือ้กายร้อนฉ่าเปล่าเปลือยท่ีบดเบียดเข้าหากันและกันมนัคือ
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ตวักระตุ้นอย่างรุนแรงท่ีสุด ความรู้สึกคล้ายถูกไฟฟ้าดูดจนชาวาบไป

ทัง้ร่าง เม่ือเขาตวดัปลายลิน้คว้านไปจนทัว่อุ้ งปาก ไม่ว่าจะเป็นปลาย

ลิน้ท่ีต่อสู้ฟาดฟันกนัไม่ยัง้ กระพุ้งแก้ม หรือแม้แต่เพดานเขาก็ไม่ปล่อย

ให้พืน้ท่ีเหล่านัน้ว่างเว้นไปจากความร้อนรนของเขา 

 ชาร์คคลึงเคล้นสองเต้าอวบอดัราวกับคนกระหายสิ่งนีจ้นหยุด

ไม่อยู่ ความหยุ่นมือท่ีรับรู้ได้สร้างความหฤหรรษ์ให้กับเขาอย่างน่า

ประหลาด เสียงหวานครางในล าคอราวกับคนละเมอยิ่งท าให้เขา

ต่ืนตวั ยิ่งเธอท าเหมือนคนจะส าลกัจบูเขายิ่งกระสนัอยากจะสมัผสัเธอ

มากขึน้  

 ชาร์คถอนจบูอย่างเสียดายแต่เขาไม่ปล่อยให้ความร้อนท่ีก าลงั

ไต่ระดบัต้องลดทอนลงแน่ เคราสากลากไล้เสียดสีขึน้ลงตัง้แต่สองแก้ม

เร่ือยลงมาจนถึงซอกคอหอมกรุ่นและไม่ลืมท่ีจะประพรมจูบร้อน

ละเลียดปลายลิน้ไปทุกท่ีท่ีสมัผสั ทัง้สองมือก็คลึงเคล้นและหน้าขาก็

แยกออกท างานสอดประสานกนัไม่บกพร่อง  

 “อือ้... ไม่นะ... ไม่ท าอย่างนี.้.. อย่าค่ะ... หยดุ...” 
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 “เซาะทราย... ฟังเสียงหัวใจคุณ ว่าคุณอยากให้ผมหยุดจริง

ไหม ฟังเสียงหวัใจของคณุ” 

 สามัญส านึกท่ียังหลงเหลือบอกกับตัวเองว่าสิ่งท่ีท าอยู่นีม้ัน

ไม่ใช่ เขาเป็นคนท่ีเธอไม่รู้จกัตวัตนเลยสกันิด ทัง้เร่ืองท่ีได้รับรู้เม่ือครู่ก็

ยังไม่แน่ใจว่าจะใช่ทัง้หมด เธอไม่ควรเอาตัวเข้ามาพัวพันกับผู้ ชาย

อย่างเขา  

 ทว่าเสียงกระเส่าท่ีดังชิดติดริมหูก็ท าให้เธอต้องหลับตาพริม้

ด้วยความมึนงง ผู้ ชายคนนีก้ าลังร่ายมนตร์สะกดเนือ้กายเธอให้

ตอบสนอง เขาก าลงัร่ายเวทมนตร์มายาบางอย่างให้เธอพร้อมจะท า

ตามในสิ่งท่ีเขาชกัจงู 

 “คณุอิโญน่า...” 

 “ชาร์ค... เรียกผมว่าชาร์ค” 

 ดวงตาหวานปรือขึน้มองดูเขาด้วยความมึนงงราวกับสิ่งท่ีเธอ

เผชิญหน้าอยู่นีม้นัคือความฝันไม่ใช่ความจริง ทว่าแววตาของเทพบตุร

สุดหล่อท่ีมองเธอราวกับจะกลืนกินก่อนจะก้มลงประทบัริมฝีปากกับ

ปลายยอดท่ีแข็งชชู่อท้าทายก็ท าให้เธอต้องอ้าปากค้างอย่างลืมตวั  
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 ร่างกายตอบสนองเขาตามสญัชาตญาณจนตวัเธอเองก็แปลก

ใจ ยิ่งเขาดนุดึงปลายยอดเธอยิ่งแอ่นกายเข้าหาคล้ายอยากให้เขาท า

ให้ลึกให้รุนแรงมากยิ่งขึน้ ยามปลายลิน้ร้อนๆ แตะย า้ไล้วนรอบปลาย

ยอด ความเสียวซ่านยิ่งทวีคณูจนเธอต้องเปล่งเสียงร้องละล ่าละลกัไม่

เป็นภาษาออกมา 

 “อ่ะ... อือ้... อา...” 

 เสียงครวญครางท่ีได้ยินท าให้เขายิ่งรุกเร้าเธอมากขึน้ มือสาก

กอบโกยสองเต้าขึน้แนบชิดก่อนจะดึงดดูหนกับ้างเบาบ้างสลบัไปมาท่ี

ปลายยอดทัง้ซ้ายขวา ทัง้ยงัคลึงเคล้นให้เธอซ่านรัญจวนจนต้องแอ่น

อกเข้าหาเขาครัง้แล้วครัง้เล่าราวคนละเมอ  

 ชาร์คยิม้ทัง้ท่ีริมฝีปากยงัคงจบัจองปลายยอดแข็งชชูนัไม่ปล่อย

ก่อนจะไล้ความฉ ่าชืน้ของเรียวลิน้ขึน้ลงไปมารอบๆ สองเต้าไม่เว้นแม้

สกัตารางนิว้ เซาะทรายบิดกายไปมาคล้ายเธอก าลงัอยู่ในเรือช่วงฤดู

มรสมุ ชาร์คก าลงัท าให้เธอส าลกัความซา่นเสียวจนหวัหมนุ  

 “ชาร์ค... คณุท าอะไรฉนั... ชาร์ค...” 
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 เสียงสะอืน้เครือคลอจากอกอวบท่ีสะท้านน้อยๆ ท าให้ชาร์ค

ชะงกั เซาะทรายท าราวกบัไม่เคยจริงๆ เธอท าเหมือนกบัคนก าลงัลอย

คว้างอยู่กลางทะเลท่ีหาทางขึน้ฝ่ังไม่เจอ ท าราวกับว่าสิ่งท่ีเขาก าลัง

ปรนเปรอให้เธอมีความพร้อมอย่างท่ีสดุนีม้นัคือความทกุข์เสียจนต้อง

ร้องไห้ออกมา คิว้เข้มขมวดเข้าหากนัครุ่นคิด 

 “หรือเราพลาดมารยาเล่มไหนของพวกเธอ” 

 มารยาหญิงท่ีว่ากนัว่าห้องสมดุท่ีใหญ่ท่ีสดุในปารีสก็บรรจไุว้ไม่

พอ แต่ส าหรับเขานัน้มารยาชายท่ีเขามีก็ไม่ได้น้อยไปกว่าคร่ึงนคร

ปารีสเสียด้วยซ า้  

 ทว่าท่ีเซาะทรายก าลังเป็นอยู่ นี เ้ขาไม่เคยเห็นจริงๆ ดวง

ตาหวานท่ียงัคงหลบัพริม้ฉ ่าชืน้ไปด้วยหยาดน า้ตา ใบหน้างดงามแดง

ปลั่งเพราะกระแสเลือดท่ีหมุนเวียนเร่าร้อน ริมฝีปากอวบอิ่มบวมช า้

เพราะรสจูบพร้อมตกัตวงอย่างเอาแต่ใจเม้มเข้าหาสลบักับไรฟันท่ีขบ

กดัสะกดกลัน้น า้เสียงท่ีเธอท าราวกบัว่าไม่ได้ตัง้ใจให้มนัออกมา  

 ตัง้แต่ครัง้แรกท่ีพบ ครัง้แรกท่ีสมัผสั เซาะทรายมีบางอย่างท า

ให้เขาตรึงใจอย่างประหลาด แม้แต่เร่ืองนี เ้ธอก็ยังดูแปลกไปจาก
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ผู้หญิงทุกคนท่ีเขาเคยได้กิน ชาร์คสลัดไล่ความคิดพร้อมกระโจนเข้า

หาความงามท่ีรอคอยเขาเป็นเจ้าของ แต่จะเป็นเจ้าของคนแรกและคน

เดียวหรือไม่ เขาก าลงัจะพสิจูน์ 

 เซาะทรายยังคงครวญครางไม่ได้ศพัท์สลบักับแรงสั่นสะอืน้ท่ี

เธอห้ามตวัเองไม่อยู่ ความร้อนวบูวาบจากฝ่ามือของเขาไม่ว่าจะแตะ

ต้องลงท่ีส่วนใดเธอก็ผวาเข้าหาเขาทัง้ตวั และตอนนีช้าร์คก็ก าลงัท าให้

เธอสัน่เป็นเจ้าเข้า  

 เม่ือฝ่ามือร้อนๆ ของเขาก าลงัไต่ส ารวจตรวจตรากุหลาบดอก

งามท่ีให้ความรู้สึกร้อนผ่าวจนเธออยากจะอ้าขาออกกว้างๆ เพ่ือให้

ความร้อนได้ผ่อนบรรเทาด้วยแรงลมพดัผ่าน ความสากร้อนท่ีรู้ว่าเป็น

ฝ่ามือของผู้ชาย ค่อยๆ ลบูไล้ต ่าลงมาเบือ้งล่าง  

 เซาะทรายรู้สึกคล้ายลมหายใจจะติดขัด จนเธอต้องผ่อนลม

หายใจกระหืดกระหอบด้วยความเสียว เม่ือรับรู้ว่ามือของเขาเล่ือน

ต ่าลงมาจนสัมผัสเนินกุหลาบงาม แม้อยากจะร้องห้ามแต่ก็เป็นได้

เพียงในใจเพราะความเป็นจริงนัน้เธอแอ่นกายเข้าหาเขาอย่างลืมตวั  
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เซาะทรายบิดกายด้วยความเสียววูบ เม่ือปลายนิว้ของเขา

สมัผสักับรอยแยกท่ามกลางกลีบดอกไม้ฉ ่าน า้ก่อนจะเกล่ียขึน้ลงราว

กับจะหยอกเย้าให้เธอสัน่กระเส่าและร ่าร้องไม่เป็นภาษาอย่างฉุดไม่

อยู่ ทว่าเม่ือร่างกายรับรู้ว่ามีบางสิ่งรุกล า้ดวงตาท่ีหลบัพริม้ก็เบิกกว้าง

พร้อมกบัความรู้สกึหนึง่ท่ีเปล่งออกมาเป็นเสียง 

“เจ็บ! ไม่... อือ้... เจ็บ...”  

ทว่าเขาไม่ได้ปรานีเสียงร ่าร้องปานใจจะขาดเลยสักนิด นิว้

แกร่งร้อนรนยังคงท าหน้าท่ีช าแรกกลีบดอกไม้บอบบางอย่างใจเย็น 

ก่อนจะเคล่ือนตัวขึน้สูงและมอบจุมพิตหวานละมุนไม่ต่างจากการ

ปลอบประโลมให้เธอคลายความกงัวล 

“ปลาบปลื้ม” คงมีเพียงค านีเ้ท่านัน้ท่ีจะจ ากดัความรู้สกึของเขา

ได้ถูกต้องท่ีสุด แค่ปลายนิว้เขาก็สัมผัสได้ถึงความคับแน่นประหนึ่ง

ดอกกุหลาบแสนสวยดอกนีไ้ม่เคยสกัครัง้ท่ีจะมีแมลงตวัใดชอนไชลง

ไปได้ อาการบีบรัดพร้อมจะก าจัดสิ่งรุกล า้ท าให้เขากระหยิ่มยิม้ด้วย

ความยินดีเป็นท่ีสดุ  
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เขาไม่ใช่นักรักท่ีจะเอาเปรียบใคร ผู้หญิงคนไหนท่ีได้บทเรียน

รักจากเขาจะจดจ าความหฤหรรษ์นี ไ้ม่มีวันลืมเลือน เพราะเธอ

ทัง้หลายจะได้รับการปรนเปรอละเลียดกินแบบสขุเกินสขุ เขาต้องการ

ให้พวกเธอเหล่านัน้พร้อมท่ีจะรองรับความใหญ่โตท่ีแสนจะภาคภมูิใจ  

ทว่ากับสาวบริสุทธ์ิไม่เคยมือชายเขาก็ยังไม่เคย แต่เขาก็จะ

ผ่านไปให้ได้เพราะกุหลาบงามดอกนี ้งดงามอ่อนหวานและเร่าร้อน

ท่ีสุดเท่าท่ีเขาเคยเจอมา อาจเพราะไม่เคยเธอเลยไม่รู้จะแสดงออก

อะไรแบบไหนออกมาบ้าง แต่แบบนีแ้หละท่ีเขาชอบ  

 ริมฝีปากจุมพิตทว่าปลายนิว้โป้งกบัเคล้นคลึงเกสรดอกไม้งาม

และนิว้กลางอนัเป็นอิสระก าลงัท าหน้าท่ีส ารวจบ่อน า้อมฤตท่ีไม่ว่าใคร

ได้ด่ืมกินก็ต้องพบกบัความสขุปานก าลงัโบยบินขึน้สู่สวรรค์  

 ชาร์คค่อยๆ ดันปลายนิว้เข้าไปในโพรงฉ ่าชืน้ทีละนิดๆ พร้อม

กบัเจ้าของร่างบางท่ีตอบสนองรสจูบเขาอย่างไม่ประสาสะดุ้ งและส่ง

เสียงร้องอู้ อีอ้ยู่ในล าคอว่าเธอเจ็บปวดแค่ไหน  

 ทว่าเม่ือเขาขยบัเธอกลบัแสดงความร่านร้อนด้วยการส่งปลาย

ลิน้น้อยๆ เข้ามาพวัพนัลิน้ร้อนของเขาเป็นพลัวนั ปฏิกิริยาตอบสนอง
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ของเซาะทรายเป็นไปโดยอัตโนมัติ ในเวลานีเ้ธอไม่มีอะไรอยู่ในหัว

สมองอีกแล้ว มีเพียงเนือ้กายท่ีเคล่ือนไหวตามแต่เขาจะกระตุ้นน าพา  

 นิว้ท่ีดนัเข้าออกพร้อมกับเกล่ียเข่ียยอดเกสรรัวเร็วเรียกหยาด

น า้ทิพย์ให้ไหลชโลมนิว้มือ แต่เขาจะไม่ยอมให้หยาดน า้อนัมีค่านี ต้้อง

สูญเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์ นิว้แกร่งถูกเรียกคืนกลับพร้อมๆ กับ

เซาะทรายท่ีสะดุ้ งแอ่นกายเข้าหาเขาอย่างไม่อยากให้นิว้นัน้จากไป 

ทว่าชาร์คท่ีเคล่ือนกายลงต ่าลากเคราสากพร้อมปลายลิน้ลงแทนท่ีก็

ท าให้เธอสะท้านเฮือก สัน่สะเทือนไปทัง้กาย 

 “อือ้... ชาร์ค! อือ้... ” 

เซาะทรายแอ่นร่างขึน้จากท่ีนอน เม่ือปลายลิน้นัน้ตวดัเกล่ียไป

มาในเกสรดอกไม้ ก่อนจะท าราวกบัก าลงัตกัตวงน า้หวานนัน้เข้ากลืน

กินจนหมด ไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหรือแม้แต่ข้างบนข้างล่าง ปลายลิน้

ร้อนๆ นัน้ก็ส่งเข้าไปชอนชิมโดยไม่สนใจร่างท่ีนอนบิดเร้าส่งเสียง

ครวญครางปานจะขาดใจ  

ยิ่งเธอร้องเขายิ่งรัวเร็วจนเซาะทรายรู้สึกเหมือนกบัว่าเธอก าลงั

ลอยได้จริง สะโพกผายแอ่นร่อนไม่ติดพืน้เม่ือเขาส่งปลายลิน้ฉกตวัด
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ไปมาบนยอดเกสรท่ีแข็งเป็นไต อารมณ์ดัง่ล่องลอยขึน้สู่ท่ีสงูก่อนจะตก

วาบลงสู่พืน้ดินและทะยานขึน้สู่ท่ีสงูอย่างเร็วร่ีจนหยดุไม่อยู่  

ความเสียวซา่นแผ่กระจายจากจดุท่ีร้อนท่ีสดุในร่างกายก่อนจะ

กระจายวาบไปตามกระแสเลือดท่ีไหลเวียน เสียงกรีดร้องคุ้นหูดังขึน้

เพราะสรวงสวรรค์ท่ีเธอไขว่คว้าและกอบเก็บไว้สู่อ้อมกอดนัน้มีอยู่จริง  

กายสาวท่ีสัน่ระริกกระตกุวาบหลายครัง้ติดต่อกนัสลบักบัเสียง

หอบหายใจด้วยความเหน็ดเหน่ือยราวกับคนเดินทางมาแสนไกล 

โดยเฉพาะเกสรดอกไม้ท่ีสัน่ระริกจนเขาอดไม่ได้ท่ีจะแตะปลายลิน้ซบั

สมัผสัอีกครัง้ ทว่าเขาก็ยงัไม่หยดุยงัซุกไซ้ปลายลิน้อยู่ในความฉ ่าชืน้ท่ี

แสนหวาน  

น า้หวานแห่งความหฤหรรษ์ท่ีร่างกายขบักล่อมเพ่ือรอรับความ

ใหญ่โตของเขาแต่ก็ยังไม่พอ ชาร์คตวัดปลายลิน้คลุกเคล้าชอกชอน

ก่อนจะลากไล้ขึน้ลงพร้อมส่งผ่านความเครียดขึงให้เธอไปเยือนสวรรค์

อีกครัง้ นิว้แกร่งถูกสอดแทรกเข้าหาช่องทางท่ีคับแน่นขณะปลายลิน้

ท าหน้าท่ีปลุกเร้า เขาต้องการให้เธอหลัง่น า้ออกมาให้มากท่ีสุดเพ่ือท่ี
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เวลาท่ีเขามอบสิ่งมหัศจรรย์ ท่ีสุดแห่งปารีสเข้าสู่กุหลาบลูกผสม

ฝร่ังเศสไทย เธอจะได้รู้สกึเจ็บน้อยท่ีสดุ 

เซาะทรายกรีดร้องครัง้แล้วครัง้เล่าเม่ือช่องทางรักท่ีคบัแน่นถูก

ช าแรกชอกชอนพร้อมๆ กับปลายลิน้ร้อนของเขาท่ีอ่อนและแข็งได้

ตามใจแตะต้องสมัผสัดอกไม้งามของเธอไปมา  

ร่างบางกระตกุวาบล่องลอยไร้แรงจะฝืนไม่ว่าเขาจะท าอย่างไร 

จะยกท่อนขา จะจบัแยกออกจากกัน หรือจะพลิกร่างเธอซ้ายขวาเพ่ือ

มอบปลายลิน้เข้าสู่ด้านในไม่ยัง้เธอก็ไม่ต่อต้าน อะไรก็ตามท่ีเขาจะ

ชีน้ าเธอก็พร้อมจะน าพา รวมทัง้เวลานีเ้ม่ือชาร์ครัง้ร่างเธอให้ลกุขึน้นัง่

โหนผ้าม่านจากเสาเตียงก่อนท่ีเขาจะแทรกใบหน้าเข้ามาด้านล่าง  

เซาะทรายเบิกตากว้างก่อนจะรีบหลับตาป๋ีไม่กล้าท่ีจะมองดู

จริงๆ แต่แล้วเธอก็อดไม่ได้ท่ีจะแอบมองดูสักนิด เพราะสิ่งท่ีเห็นมัน

สร้างแรงกระตุ้ นจนเธอต้องโหนผ้าม่านพร้อมกรีดร้องจนสุดเสียง 

เพราะครัง้นีเ้ขาส่งเธอไปแตะขอบสวรรค์ได้รุนแรงกว่าครัง้ไหนๆ จนเธอ

ต้องขอร้องให้เขาหยดุ 
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“กร๊ีดดดดด... โอว... ชาร์ค! กร๊ีด! หยดุ! พอ... ชาร์ค! กร๊ีด! พอ

... ฮือ... พอเสียที... กร๊ีดดดดด...” 

ดวงตาคมเข้มทอดมองเจ้าของร่างเปล่าเปลือยท่ีเร่งเร้าตวัตน

ของเขาจนแทบจะระเบิดแต่เขาก็อยากสร้างความสขุให้เธอร่วงหน้าไป

ก่อน ดวงตาสวยหวานท่ีหลบัพริม้พร้อมหอบหายใจอย่างเหน็ดเหน่ือย

ท าให้เขาต้องยิม้  

ชาร์คอดคิดไม่ได้ว่าน่ีขนาดเขายงัไม่ได้เร่ิมประสบการณ์กบัเธอ

สกัครัง้เธอยงัขึน้ไปเยือนสวรรค์นบัครัง้ไม่ถ้วน ถ้าเขารุกล า้สู่ดงดอกไม้

หอมกรุ่นนัน่เม่ือไร เซาะทรายจะต้องกรีดร้องเรียกช่ือเขาอีกก่ีครัง้ก่ีหน

กนั 

“พออะไรกนัครับ น่ีมนัเพิง่เร่ิมต้นเท่านัน้”  

เสียงทุ้มเอ่ยตอบขณะฝ่ามือตรงเข้ากอบกมุทรวงอกท่ียงัคงไหว

ยวบตามลมหายใจก่อนจะแตะปลายนิว้ลงบนปลายยอดสลบไสลนัน้

ให้ต่ืนตวัขึน้รับสมัผสัครัง้ใหม่ 

“เร่ิมต้น!”  



 

242  

ดวงตาหวานเบิกกว้างก่อนจะรีบหลบลงต ่าเพราะความก าซ่าน

ท่ีเขาปลุกเร้าและด้วยความอบัอายท่ีเธอเผลอตวันอนแผ่หราไม่อาย

ฟ้าอายอากาศอยู่ข้างๆ เขา 

“ใช่... เพิง่เร่ิมต้น น่ีมนัยงัไม่ได้ ๒๐ เปอร์เซน็ต์เลยด้วยซ า้ไป” 

“โอว... ไม่นะ ฉนัไม่ไหวแล้ว คณุท าให้ฉนัเป็นบ้า... คณุมนั...”  

กายแกร่งของเขาท่ีขึน้ทาบทับเธอพร้อมด้วยตัวตนแข็งแกร่ง

ของเขาก าลงัร้องประท้วงอยู่ท่ีต้นขาท าให้เซาะทรายพดูไม่ออก ต้นขา

แข็งแกร่งของเขามีแรงมากพอท่ีจะแทรกกายมาอยู่ระหว่างกลางให้เธอ

ต้องผวาเข้ากอดรัดเขาแนบแน่นเพราะของแข็งร้อนรนนัน้ท าท่าจะชอน

ไชเข้ามาสู่ภายใน 

“ชาร์ค!” 

“ครับ... ผมอยู่น่ี” 

“ชาร์ค... คณุจะฆ่าฉนั คณุท าให้ฉนั...” 

“สดุยอดใช่ไหมครับ และมนัจะสุขยิ่งกว่านี ้ปล่อยตวัปล่อยใจ

ให้สบาย สิ่งท่ีคณุกงัวลมนัจะไม่เกิดขึน้ ผมจะนุ่มนวลท่ีสดุ ผมสญัญา” 
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 เซาะทรายพยักหน้าหลับตาพริม้เพราะความร้อนท่ีเสียดสี

ส่งผ่านเข้ามาถึงหวัใจ เธอสะดุ้งทกุครัง้เม่ือรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมา

สมัผัสเกล่ียขึน้ลงตามรอยแยกของกลีบดอกบางจนเธอเผลอแอ่นตัว

ตามเม่ือเขาพาสิ่งนัน้ล่าถอยออกไป  

 เธอต้องการการปลดเปลือ้ง ต้องการให้ความร้อนรนท่ีดิน้รนอยู่

เหนือดงดอกไม้ช าแรกหาความอบอุ่นท่ีอยู่ด้านใน เธอต้องการให้เขา 

“ท า” ต้องการเขาอย่างท่ีสุด ในเวลานีผ้ิด ชอบ ชั่ว ดี ไม่มีในสมอง 

เพราะสิ่งท่ีเธอคิดได้คือ 

 “ชาร์ค! อือ้... เจ็บ! ชาร์ค! ฉนัเจ็บ!”  

เซาะทรายร้องเรียกเขาเสียงหลงเพราะตวัตนของเขาท าให้เธอ

เจ็บกระหน ่าไปทัง้ร่าง ดอกไม้ฉ ่าชืน้ไปด้วยหยาดน า้ไม่สามารถบรรเทา

ความเจ็บปวดนัน้ได้สกันิด  

สติท่ีขาดหายคืนกลับมาจนครบ หยาดน า้ตาไหลซึมเป็นสาย

เม่ือรู้ตวัว่าขณะนีเ้ธอก าลงัท าอะไร ดอกไม้ท่ีหวงแหนมาตลอดทัง้ชีวิต

ไม่มีเหลืออีกแล้วแม้ว่าเขาจะยงัไม่พาตวัตนไปส ารวจจนสดุก็ตาม 

 “ทราย... ใจเย็นๆ ครับ ผมจะพาคณุผ่านไปให้ได้ เช่ือใจผม”  
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 เสียงทุ้มปลกุปลอบใจก่อนริมฝีปากจะจรดจบูปลอบขวญัอย่าง

อ่อนโยน เซาะทรายพยักหน้าให้เขาทัง้น า้ตา เธอไม่ รู้ว่าอนาคต

ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ผู้ ชายท่ีเต็มไปด้วยลับลมคมในคนนีจ้ะเป็น

อย่างท่ีเธอจินตนาการไว้หรือเพียงมาหลอกลวงใช้เธอเป็นสะพานก้าว

ไปหาผลงานตามหน้าท่ี  

 เธอรู้เพียงว่าในเวลานี.้.. เธอเช่ือใจเขาท่ีสุด เธอพร้อมจะก้าว

เดินไปบนความเจ็บปวดท่ีหอมหวานและฉ ่าชืน้ไปด้วยหยาดแห่งความ

รัก ใช่... เธอรักเขา รักตัง้แต่แรกพบ เป็นความรักท่ีไม่มีค าจ ากดัความ 

ไม่มีมาตรฐานและความเหมาะสมอย่างท่ีเคยตัง้เกณฑ์ไว้ส าหรับผู้ชาย

คนอ่ืนท่ีเคยผ่านเข้ามา และเป็นความรักท่ีเธอไม่เคยเรียกหาแต่เขา

กลบัพุง่เข้าชนจนเธอหายใจหายคอแทบไม่ทนั 

 “ทราย... ผมจะท าให้คณุมีความสขุท่ีสดุ ผมสญัญา...” 

 ชาร์คระดมจบูซุกไซร้ไปมาตัง้แต่ต้นคอหอมกรุ่นลงมาถึงทรวง

อกท่ีสะท้อนขึน้ลงตามแรงสะอืน้ของเธอ เซาะทรายอ่อนหวาน 

ละมุนละไม แต่ขณะเดียวกันเธอก็มีความจัดจ้านและร้อนแรงไป

พร้อมๆ กันด้วย ไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องครวญครางยามเขาส่งเธอไป
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เยือนสวรรค์ หรือเสียงสะอืน้ไห้ท่ีเขารับรู้ได้ด้วยหวัใจว่าเธอทัง้กลวั ทัง้

สบัสน แต่ก็เต็มใจท่ีจะให้เขาผ่านเข้าไป  

 ริมฝีปากร้อนเข้าครอบครองปลายยอดก่อนจะตวดัลิน้ไล้เลียทัง้

อ่อนหวานและนุ่มนวล สมัผสัจากเขาถึงเธอต่างไปจากทกุครัง้ท่ีเคยท า

กบัใครคนอ่ืน ไม่ใช่ความใคร่ท่ีต้องการปลดเปลือ้งหรือหน้าท่ีท่ีต้องท า

ให้เย่ียมท่ีสดุ  

 แต่ว่าครัง้นีม้ันมาจากความรู้สึกท่ีหัวใจต้องการ มาจาก... 

ความรัก เป็นไปได้เขารักเธอตัง้แต่แรกพบ รักตัง้แต่แรกเห็นท่ี ฌอง เซ

ลิเซ ่

 “เจ็บนิดเดียวนะครับ... ผมสญัญา” 

  มือ ปาก ปลายลิน้ตรงเข้าปลุกเร้าให้เธอผ่อนคลายขณะกาย

แกร่งกลบัขยบัตวัชอกชอนเข้าหาสถานท่ีแห่งความรัก 

 “ชาร์ค!... อือ้... ชาร์ค!”  

 เสียงหวานท่ีร้องเรียกยิ่งเป็นตัวกระตุ้ นให้เขาพุ่งทะยานไป

ข้างหน้า เพราะท่อนขาท่ีเก่ียวตวดัรัดรอบเอวของเขามนัคือสญัญาณ

ว่าเธอพร้อม  
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 ชาร์คกดัฟันกรอดเพราะความคบัแน่นท่ีบีบรัดมนัมากมายเสีย

จนเขาอยากจะกระหน ่าร่างกายแข็งแกร่งนีเ้ข้าใส่เธอไม่ยัง้ แต่ก็ต้อง

ระงับเพราะใบหน้างามท่ีบิดเบีย้วด้วยความเจ็บปนซ่านเสียว เสียง

หวานครวญครางดังกระเส่าก่อนจะกรีดร้องจนสุดเสียงเม่ือเขาพา

ตวัตนท่ีใหญ่โตเกินมาตรฐานฝ่าปราการแห่งธรรมชาติ 

 “กร๊ีดดดด... อือ้...” 

 เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดถูกจูบซับด้วยความอ่อนหวาน 

เซาะทรายกรีดร้องครัง้แล้วครัง้เล่าอยู่ในอุ้งปากของเขา ความเจ็บปวด

ท่ีได้รับไม่ต่างจากร่างกายถกูแยกออกเป็นสอง  

 น า้ตาไหลพรากลงมาเป็นสายพร้อมกบัแรงสะอืน้ท่ีเตือนตวัตน

ว่าบดันี.้.. เธอเป็นของเขาอย่างสมบูรณ์ท่ีสดุ เพราะตวัตนของเขาเข้า

จบัจองเธอจนไม่มีช่องว่างให้อะไรๆ หรือใครๆ แทรกผ่านเข้ามาได้อีก

ต่อไป ความเจ็บปวดท่ีไม่เคยคิดว่าจะมากมายขนาดนีท้ าให้เธอต้อง

ห่อกายหนาวสะท้าน ปลายเล็บจิกทึง้ท่ีบ่าใหญ่เพ่ือผ่อนระบายความ

เจ็บปวด แต่เพียงเขาขยบัตวัอีกความรู้สกึหนึง่ก็เข้ามาแทนท่ี 
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 “ทราย... ผมขอโทษท่ีท าให้คุณเจ็บ ไม่นานครับมันจะหาย... 

และจะไม่เจ็บอีก” 

 ชาร์คค่อยๆ ขยับกายเคล่ือนออกก่อนจะค่อยๆ กดซ า้ช าแรก

รอยเดิมเข้ามาอีกครัง้ เขาทิง้จังหวะช้า เนิบนาบ ก่อนจะค่อยๆ เพิ่ม

ความเร็วเม่ือได้ยินเสียงครางด้วยความเจ็บแปรเปล่ียนเป็นครวญและ

ซดูริมฝีปากราวกบัเธอก าลงัได้รับของเผ็ดร้อนเข้าไป  

 ดอกไม้งามผลิตน า้หวานออกมาลดทอนความคบัแน่นช่วยให้

จงัหวะการเข้าออกไม่ติดขัด สองมือบีบกระชบัไหล่หนา สองขาเก่ียว

ตวดัรอบเอวของเขาไว้แน่น สลบักับเสียงครวญครางราวคนก าลงัเดิน

ผ่านสมรภูมิความเสียว และท้ายท่ีสุดเซาะทรายก็ขยับกายขึน้รับแรง

กดกระหน ่าจากเขา สะโพกผายส่ายร่อนไปมาครางครวญ ริมฝีปาก

อวบอิ่มอ้าค้างเปล่งเสียงร้องท่ีไร้ความหมายแต่มากมายไปด้วย

ความรู้สกึออกมา 

 “อา... อา... ชาร์ค... อา... ทรายไม่ไหว ทรายไม่ไหวแล้ว 

กร๊ีดดดดด...” 
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เซาะทรายสะบดัหน้าร้องครวญคราง ก่อนร่างจะกระตุกอย่าง

รุนแรง เสียงกรีดร้องยาวกว่าทุกครัง้กระตุ้นตอดรัดให้ชาร์คกระหน ่า

ความแข็งแรงเข้าใส่เธอไม่ยัง้ แรงและรัวเร็วจนความอุ่นวาบพุ่งทะยาน

ไปข้างหน้าพร้อมกบัเสียงค ารามต ่าท่ีดงัขึน้อย่างลืมตวั  

เซาะทรายรู้สึกอุ่นวาบไปทัง้ร่างจนต้องผวากอดรัดเขาไว้แนบ

แน่น เม่ือรู้สึกว่าความแข็งแกร่งมโหฬารนัน้กระหน ่าฉีดน า้รักร้อนผ่าว

เข้าใส่ดงดอกไม้ของเธออย่างรุนแรงและปริมาณท่ีมากล้นนัน้ท าให้เธอ

รู้สกึได้แม้กระทัง่ความอุ่นร้อนนัน้ก าลงัเยิม้ออกมาด้านนอก 

“ทราย... เจ็บมากไหมครับ”  

ชาร์คถามเม่ือดึงตัวตนออกมาจนสุด น า้รักท่ีปะปนกับเลือด

ไหลซึมเปรอะเปื้อนผ้าปูท่ีนอน โดยเฉพาะท่ีต้นขาขาวอมชมพูนัน้

กลายเป็นสีแดงราวกบับริเวณผิวบอบบางนีเ้กิดบาดแผลฉกรรจ์  

ปลายนิว้แตะสมัผสัท่ีดอกไม้งามท าเอาเซาะทรายสะดุ้งเบิกตา

กว้างขึน้มองเขาก่อนจะกอดกระชบัทรวงอกพร้อมหลบุตามองต ่า “เธอ

เจ็บ” เขารับรู้ได้ในสีหน้าและคงจะร้าวระบมไปอีกหลายวนั 

“รอแป๊บนงึนะครับ” 
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เซาะทรายขยบัตวัท่ีร้าวระบมด้วยความล าบากก่อนจะรีบคว้า

ผ้าห่มท่ีกระจัดกระจายลงไปท่ีพืน้ขึน้มาห่มพันตัวเองเอาไว้ ใบหน้า

ร้อนวบูวาบเพราะเขาท่ีก้าวโทงๆ เดินหายเข้าไปในห้องน า้  ตวัตนของ

เขาแม้จะดสูงบเงียบทว่ามนัก็ยงัเข่ืองกว่าต้นแขนของเธอ ดวงตาหวาน

หลบัพริม้ก่อนจะนิ่วหน้าด้วยความเจ็บเม่ือยงัระลึกอยู่เสมอว่าส่วนนัน้

ของเขายงัคงค้างคาอยู่ภายใน ความปวดร้าวท่ีคล้ายคลึงกบัการมีวนั

นัน้ของเดือนแต่มากกว่าเป็นทวีคณู  

ดวงตาร้อนผ่าวเพราะความรู้สึกบางอย่างท่ีเร่ิมตีตืน้ขึน้มาใน

หวัใจ “เธอ... เป็นของเขาอย่างสมบูรณ์” แต่เขาล่ะเป็นของเธอหรือไม่ 

อารมณ์อยากครอบครองเป็นเจ้าของเด่นชัดเจนเสียจนเธอกลัวใจ

ตวัเอง กลวัว่าจะผกูติดกบัเขาจนทิง้ความเป็นตวัตนจนหมดสิน้ ฝ่ามือ

กระชบัผ้าห่มขึน้แนบชิดติดอก  

อาการหนาวสะท้านสัน่ไหวหวัใจคล้ายจะจู่โจมไม่ให้เธอตัง้ตวั 

ตอนนีเ้ธอรู้แล้วว่าท าไมแต่ละครอบครัวถึงได้มีปัญหาหึงหวงกนัไม่รู้จกั

จบสิน้ เธอรู้แล้วด้วยตวัและหวัใจท่ีเสียววาบอยู่ในขณะนี ้ 
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เซาะทรายขยบัผ้าขึน้ปกปิดร่างกายจนไม่ต่างกับมมัม่ีเม่ือเขา

เดินเข้ามาพร้อมกับถาดท่ีมีอ่างน า้วางอยู่ด้านบน อ่างแก้วใบใสมีน า้

และผ้าขนหนเูนือ้นุ่มผืนจิ๋วแช่อยู่ด้านใน ด้านข้างมีขวดยาแก้ปวดและ

น า้เปล่า 

“กินยาหน่อยนะ เอ่อ... จะดีขึน้”  

ชาร์คบอกเม่ือเจ้าของดวงตาหวานท่ีคล้ายจะมีหยาดน า้ฉ ่าชืน้

อยู่นัน้ตวดัสายตาขึน้มองเขาอย่างจะถามว่าเขาเอาสิ่งของเหล่านีม้า

ท าไม เขาย่ืนยาให้ซึ่งเธอก็รับไปโดยดีก่อนจะใส่ปากและด่ืมน า้ตามอ

ย่างว่าง่าย แต่ก็ยงัไม่วายจะดงึผ้าปกปิดให้มิดชิดมากยิ่งขึน้ 

“ผมจะท าความสะอาดให้” 

“อ่ะ! ไม่นะ! อย่า...” 

เซาะทรายร้องห้ามเม่ือเขาเลิกผ้าห่มของเธอขึน้ในทนัทีท่ีพดูจบ 

แต่มีเหรอท่ีคนอย่างเขาจะยอม ชาร์คไม่ฟังค าสั่งห้ามแต่กลับจับข้อ

เท้าของเธอให้ตัง้ชนัเข่าพร้อมทัง้เลิกผ้าห่มขึน้เพ่ือส ารวจความสญูเสีย

ท่ีไม่สามารถประเมินค่าหรือราคาไว้ได้ แม้เซาะทรายจะดิน้รนขดัขืนแต่

สดุท้ายก็ต้องยอมตามใจเม่ือเจอค าขู่ว่า 
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“จะให้ผมขงึพรืดคณุกบัเตียงหรือจะยอมให้ผมท าความสะอาด

แต่โดยดี” 

“ไม่ต้อง! ฉนัท าเองได้” เซาะทรายดิน้รนแข็งขืนตอบเสียงสัน่ 

“ไม่... ผมท าเอง ผมจะตรวจสอบความเสียหายด้วย” 

เม่ือเธอเงียบเหมือนอึง้ไป เขาก็ได้โอกาสในทนัที ชาร์คให้ผ้าชบุ

น า้อุ่นเช็ดท าความสะอาดบริเวณดอกไม้งามอย่างเบามือท่ีสุด แต่ถึง

กระนัน้น า้อุ่นท่ีกระทบก็ท าให้เธอถึงกบัสะดุ้ง  

ร่องรอยบาดแผลท่ีมีอีกไม่นานก็คงหายแต่ความอ่อนโยนท่ีเขา

ท าให้มนัไม่ต่างจากบาดแผลท่ีกรีดลึกลงบนหวัใจท่ีหวัน่ไหวจนท าให้

เธอต้องสะอืน้ออกมาอีกครัง้  

เซาะทรายบอกตัวเองว่าเธอไม่ได้ดัดจริตท่ีจะร้องไห้เม่ือเสีย

สาวครัง้แรก ทว่าสิ่งท่ีเกิดขึน้ก่อนหน้านีส้่งผลให้เธอไม่สามารถบงัคบั

ร่างกายและจิตใจได้เลย น า้ตาท่ีหลัง่ไหล หวัใจท่ีสัน่สะอืน้ หรือแม้แต่

ความทุกข์ปนสุขท่ีถาโถมเข้าใส่ ทัง้หมดนีม้นัเกิดขึน้เองโดยเธอไม่ได้

ตระเตรียมใจใดๆ สกันิด 

“ทราย... ผมขอเรียกคณุแบบนีน้ะ”  
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นิว้มือเกล่ียหยาดน า้ตาท่ีไหลซึมด้วยความอ่อนโยนท่ีสุด 

ดวงตาคมเข้มจ้องมองลึกเข้าไปในดวงตาคู่สวยท่ีฉ ่าไปด้วยหยาดน า้

แห่งความสญูเสีย อะไรบางอย่างในดวงตาคู่นัน้ท าให้เขาสะท้านไปถึง

หวัใจ  

ความเข้มแข็งท่ีมีมาตลอดทัง้ชีวิตดูราวจะอ่อนโยนลงได้

โดยง่ายเม่ือมีใครบางคนมาเติมเต็ม ความอ่อนโยนแบบนี ้ความ

อ่อนหวานท่ีได้ลิม้รสไปเม่ือครู่ท าให้เขาอยากจะละเลียดลิน้และด่ืมกิน

ไม่รู้จักเหน็ดจักเหน่ือย รสชาติแสนพิศุทธ์ิจากเธอคล้ายเป็นสิ่งท่ีเขา

หวนหาและใคร่อยากสมัผสัมาทัง้ชีวิต น่ีหรือท่ีเขาเรียกกันว่า “เสน่หา

เอเชีย” เซาะทรายมีสิ่งนัน้อยู่มากมายจนเขากล้าท่ีจะตดัสินใจ   

“ทรายครับ... หยาดน า้ตานีมี้ค่ากบัผมท่ีสดุ ผมสญัญาว่าจะท า

ให้คุณเสียน า้ตาแค่ครัง้นีค้รัง้เดียวเท่านัน้ ต่อจากนีผ้มจะให้คุณแค่

ความสขุ” 

เซาะทรายมองลกึเข้าไปในดวงตาคู่คมของเขา ความหนกัแน่น

มัน่คงในน า้เสียงดูราวกับว่าจะยืนยนัได้ดีในนัน้ เธอยิม้ให้กับเขา ยิม้

ทัง้น า้ตา  
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ผู้หญิงอย่างเธอภายนอกอาจจะดเูป็นสาวมัน่ทนัสมยัมีลกูน้อง

ต้องดแูลหลายสิบคน และในขณะเดียวกนัก็ดเูป็นป้าแก่ท่ีไม่ทนัโลกทนั

เหตุการณ์จึงได้รักษาตวัมาได้จนถึงตอนนี ้แต่เม่ือเธอเจอแล้วคนท่ีใช่ 

เธอก็พร้อมท่ีจะใช้ทัง้ความเก่าและความทันสมัยสอดประสานให้

เส้นทางนีส้ามารถผ่านไปได้ตลอดรอดฝ่ัง เก่าในความคิดท่ีไม่ผิดหาก

เธอจะยดึมัน่กบัผู้ชายคนแรกและเป็นคนเดียวตลอดชีวิตนี ้และใหม่ใน

ความทนัสมยัท่ีเธอเลือกจะไม่สูญเสียเขาไปให้ใครเด็ดขาดเพราะเขา

เป็นคนท่ีใช่แล้วจะปล่อยไปได้ไง 

“ชาร์คคะ... ถึงแม้ฉันจะไม่รู้อะไรเก่ียวกับคุณเลย แต่ฉันก็ไม่

เสียใจท่ีมนัเป็นแบบนี ้คณุอาจจะมองว่าฉนัเป็นผู้หญิงท่ีง่าย แค่โอ้โลม

นิดหน่อยก็คล้อยตามคุณอย่างไม่ติดขดั ซึง่ฉันจะไม่ปฏิเสธเพราะมนั

เป็นอย่างนัน้จริงๆ ค าสญัญาของคณุ ฉนัถือว่ามนัเป็นหน้าท่ีอย่างหนึ่ง

ท่ีคณุต้องกระท ากบัฉนัในฐานะ...” 

“ผู้หญิงท่ีผมรัก” ดวงตาคมเข้มอบอุ่นอย่างท่ีสดุบอกเธอแบบ

นัน้ 

“ฉนัเช่ือ” เซาะทรายยิม้รับทัง้น า้ตาเม่ือเสียงทุ้มเอ่ยแทรก 
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นิว้มือแกร่งแทรกเข้าไปในเรือนผมนุ่มสลวยหลงัท้ายทอยก่อน

จะก้มลงหาความหอมหวานท่ีรอคอยเขาอยู่แล้ว ริมฝีปากร้อนผ่าวเฝ้า

ซึมซบัความอ่อนหวานนัน้ด้วยหวัใจท่ีท่วมท้น ค ารักท่ีบอกออกไปยิ่ง

สร้างสัมผัสหวานซาบซ่านปรารถนาลิน้ร้อนชอกชอนดึงดูดสัมผัสกัน

และกัน และในครัง้นีเ้ป็นเขาท่ีครางออกมาเม่ือสญัชาตญาณสอนให้

เซาะทรายตอบสนองเขาด้วยความอ่อนหวานปนเร่าร้อน  

ชาร์คยิม้ให้กับความสุขท่ีคงมาเยือนอีกหลายครัง้กว่าจะเช้า 

เพราะเป็นความสขุท่ีร่วมกนัท ากบัผู้หญิงท่ีเขา “รัก” และเขาชอบเลข 

๗ เสียด้วย 
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ตอนที  ๑๑ 

น่ากนิแตไ่ม่ถูกปาก 

 ชาโต้หลงัใหญ่ท่ีแสดงความโอ่อ่าและมัง่คัง่ของเจ้าของได้เป็น

อย่างดี เพราะตัง้แต่ประตทูางเข้ามาจนถึงตวัคฤหาสน์ท่ีกินระยะทาง

มากกว่า ๑ กิโลเมตรนัน้ ถูกตกแต่งสวนสวยให้งดงามไม่ต่างจากน า

สวนดอกไม้จากพระราชวงัแวร์ซายส์มาย่อขนาดไว้ ณ ท่ีน่ี  

 ดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ ท่ีชูช่ออวดความสวยงามตาม

ธรรมชาติแข่งขันอาจท าให้ผู้พบเห็นรู้สึกอศัจรรย์และต่ืนตาต่ืนใจกับ

ความงามตรงหน้า แต่ส าหรับเขาการท่ีมีดอกไม้สวยงามมากมายมา

อยู่รวมกนั เขากลบัคิดว่ามนัเป็นไปไม่ได้ ความงามท่ีเห็นไม่ใช่มาจาก

ธรรมชาติอย่างแท้จริง  
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 ทว่าเป็นความงามท่ีถกูจดัสรรปัน้แต่งให้สวย ดดีู และงดงามใน

ระดบัแข่งขนัประชนักนัเสียมากกว่า ดอกไม้ท่ีจะงดงามได้อย่างแท้จริง

นัน้ต้องอยู่ท่ามกลางมวลดอกไม้ท่ีอาจคบัคล้ายทว่าไม่งดงามเท่าและ

ดอกท่ีสวยโดดเด่นมกัจะแสดงตวัออกมาให้เห็นอยู่เสมอ ซึง่เขาได้เจอ

แล้ว 

 “ชาร์คคะ... พอแล้ว ทรายไม่ไหวแล้ว... ชาร์ค! ทรายไม่ไหว 

ชาร์ค!” 

 เสียงร้องครวญครางของเซาะทรายในครัง้สุดท้ายก่อนจะจาก

กนัมนัปะปนไปด้วยความเหน่ือยหอบสอดประสานกับความสขุท่ีเต็ม

ตืน้หวัใจของกนัและกนั  

 ชาร์คอดไม่ได้ท่ีจะยิม้เม่ือนึกถึงค ่าคืนเป่ียมรักท่ีผ่านมาเพราะ

กว่าเขาจะผละออกจากเธอได้ก็เกือบจะฟ้าสาง เซาะทรายดดูพลงัใน

ตัวเขาไปจนหมด ท าให้เช้านีเ้ขาต้องทานสารพัดอาหารเพ่ือโด๊ปให้

ร่างกายกลบัมามีประสิทธิภาพเหมือนเดิม เพราะภารกิจในวนันีไ้ม่หม ู

ท่ีไม่หมก็ูเพราะเจ้าของสถานท่ีแสนจะโอ่อ่านีไ้ม่ต่างอะไรกับกระต่าย
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สาวแสนสวย ทว่ากลบัเป็นกระต่ายท่ีเต็มไปด้วยเสน่ห์แพรวพราวทัง้ผู้

เป็นแม่และลกูสาว  

 มาดามเอซิลีนและเอลล่า ภรรยาและบุตรสาวแสนสวยของ

ท่านรัฐมนตรีแกเบรียล ลูกค้ารายส าคัญและเป็นอันดับแรกนับจาก

เซาะทรายยอมให้เขาจดัการตารางจัดส่งสินค้าใหม่ทัง้หมด ส่วนเธอก็

ต้องไปเตรียมทีมตัดเย็บสินค้าให้ทันตามคิวใหม่ท่ีเขาลงไว้ให้ เข้า

ประเภทข่ีหลงัไดโนเสาร์ชมสวนดอกไม้ด้วยกันแล้วยงัไงเธอก็ต้องให้

ความร่วมมือกบัเขาอย่างเต็มท่ี  

 ในฐานะสายลับแห่งชาติเขาต้องท าให้ส าเร็จโดยมีเธอเป็น

ผู้ ช่วยท่ีสมบูรณ์แบบสุดๆ เพราะไม่ว่าเขาจะต้องการหรือปรารถนา

อย่างไรแบบไหน เซาะทรายก็จดัให้ไม่เก่ียงงอน ไม่ว่าจะแบบไหน จุด

ไหน เธอก็พร้อมจะเรียนรู้ 

 “ฉนัไม่ว่านะคะเร่ืองสินค้าพรีเมียม เพราะรู้ว่านัน่เป็นส่วนหน่ึง

ของแผนการของคณุ แม้จะรู้สึก อ้ึง ท่ึง เสียว ว่าคุณใช้สมองอนัชาญ

ฉลาดส่วนไหน...”  
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 ดวงตาสวยหวานกวาดไล่ต้อนตัง้แต่ใบหน้าของเขาจนไปถึง

เคร่ืองมือใช้งาน ก่อนจะยิม้ ข่ืนๆ ประหนึ่งว่าเธอก าลังสอบสวน

ผู้ ต้องหาท่ีรู้ทัง้รู้ว่าผู้ ต้องหาแก้ตวัเพ่ือให้พ้นผิดแต่เธอก็ยงัแกล้งเช่ือว่า

เขาพดูจริง 

“ที่คิดว่าการที่ผูช้ายสูบจิตวิญญาณผูห้ญิงจนหมดส้ิน เม่ือนัน้

คุณจะท าอะไรก็ได้ จะช้ีนกก็เป็นนก จะช้ีไม้ก็เป็นไม้ หรือจะถอดจะ

ทอนจะสืบราชการกนัใหลึ้กใหล้บัแค่ไหนเธอเหล่านัน้ก็ตอ้งยอม” 

“คณุหึง” 

“เปล๊า! แค่อยากขอใหเ้พลาๆ ลงหน่อยเท่านัน้ ตอนนี้ออร์เดอร์

เยอะมากๆ แทบจะตดัเย็บกนัไม่ทนัอยู่แลว้”  

ชาร์คอมยิม้เม่ือนึกถึงสีหน้าของเธอ เสียงสูงตอบปฏิเสธกับ

ค าพูดเชือดเฉือนและอ้างออร์เดอร์สั่งซ า้ไม่ได้ท าให้เขาหุบยิม้สักนิด 

เพราะหน้าตาตมูๆ กบัดวงตาเขียวปัดของเธอมนับ่งบอกว่าเซาะทราย

ก าลงั “หึง” เขาชดัๆ แม้เธอจะท าว่าเข้าใจงานของเขาก็ตาม แต่เขาเช่ือ

อย่างร้อยเปอร์เซน็ต์ว่าเธอไม่เข้าใจ 

“หหึ.ึ.. เซาะทราย ผมต้องท ายงัไงถึงจะห่างคณุได้สกัคืนนงึนะ”  
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เสียงทุ้มพึมพ าพร้อมรอยยิม้เพราะตัง้แต่คืนนัน้จนถึงเม่ือคืนนี ้

ก่อนหน้านีข้้างกายเขาไม่เคยจะห่างจากเธอเลย แม้เธอจะค่อนแคะ

เขาในทกุเช้า มนัก็เป็นค าเง้างอนท่ีแสนจะน่ารัก  

น่ีแหละนะท่ีเขาว่า “ความรักท าใหม้องอะไรก็สวยงามไปหมด” 

แต่ตอนนีล้่ะ  

ชาร์คต้องจะหยุดคิดถึงเธอชัว่ครู่ก่อนจะพาเจ้ากระทิงสุดหล่อ

ไปจอดใกล้สาวสวยสุดเปรีย้วสีมะนาวท่ีจอดอยู่ก่อนแล้วในโรงรถท่ีมี

ความกว้างและปริมาณรถไม่ต่างจากโชว์รูมขนาดย่อม  

สายตาเหลือบมองกล่องผ้าไหมท่ีบรรจชุดุชัน้ในท่ีแสนจะพิเศษ

สดุไว้ด้านใน ท่ีพิเศษสดุก็เพราะเจ้าชดุสดุสวยนีจ้ะท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วย

ให้กับเขา แม้มนัจะประเจิดประเจ้อส าหรับคนท่ีรับสัญญาณภาพอยู่

อีกฝ่ังหนึง่ก็ตาม 

 ภรรยาและบุตรสาวของท่านรัฐมนตรีสวยงามสมค าเล่าลือ

เพราะจากรูปถ่ายท่ีได้เห็นยังไม่เท่ากับตัวจริงท่ีเห็นอยู่ ตรงหน้า 

โดยเฉพาะเอลล่า เธอสวยมากจริงๆ บวกกบัใบหน้าท่ีแต่งแต้มประณีต
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และชุดสวมใส่ราคาแสนแพงท่ีบ่งบอกรสนิยมก็ยิ่งท าให้เธอดูงดงาม

มากขึน้ไปอีก  

 ชาร์คคิดขณะโค้งกายให้กับเจ้าของสถานท่ีเพราะพนกังานส่ง

สินค้าอย่างเขาไม่ควรจะตีเสมอลูกค้า ทว่าสาวสวยตรงหน้ากลบัขยบั

กายเข้าหาในกิริยาอนุญาต ซึ่งเขารู้ตวัดีว่าธรรมเนียมปฏิบตัิก าลงัจะ

ได้รับการตอบสนอง แก้มชนแก้มซ้ายขวาในกิริยาสภุาพ และแน่นอน

มารยาหนุ่มหล่อก็ไม่พ้นจะโปรยออกไปเม่ือจมกูโด่งๆ นัน้ท าเสมือนไม่

จงใจสักนิดท่ีจะสูดดมความหอมจากพวงแก้ม ทว่ากลับท าให้หญิง

สาวเจ้าของบ้านทัง้สองรู้สกึสะท้านไปทัง้กาย 

 “สวสัดีค่ะคณุ... อิโญน่า”  

มาดามเอซลีินเอ่ยทกัทายเขาด้วยน า้เสียงเป็นมิตรไมตรี เสียงท่ี

เปล่งออกมาเรียกนามสกลุของเขาบวกกบัสายตาร้อนแรงเปิดเผยก็ท า

ให้เขาต้องติดยิม้ท่ีมมุปากเก๋  

ดวงตาคมเข้มเจิดจ้ามองตรงไปยงัสภุาษสตรีหมายเลข ๑ ของ

บ้าน สตรีวัยสามสิบกว่าตามข้อมูลท่ีเขาได้รับ แต่เธอท่ีมองเห็น

ตรงหน้านีน้่าจะอยู่ในวยัไม่เกินย่ีสิบห้าปีเสียมากกว่า อาจเพราะเคร่ือง
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ประทินผิวและการดแูลตวัเองเป็นอย่างดี เอซิลีนจึงยงัคงความสาวสด

ไว้ได้ดีขนาดนี ้ 

“สวัสดีครับมาดาม เป็นเกียรติของผมท่ีได้น าสิ่งพิเศษสุดมา

มอบให้”  

“อะไรกนัคะ ต้องถือว่าคณุอิโญน่าให้เกียรติเอซิลีนมากกว่า ไม่

งัน้เอซิลีนคงต้องรอคิวอีกยาวเลย ได้ข่าวว่าแต่ละคนท่ีคุณอิโญน่าน า

สินค้าไปจดัส่ง ทกุรายจะสัง่ซ า้ไม่ต ่ากว่าสิบชดุไม่ใช่เหรอคะ”  

เอซิลีนเอียงหน้าให้ดนู่ารักขณะเรียกช่ือแทนตวัเอง ดวงตาส่ือ

ความหมายเฉพาะตวัท่ีมีเพียงเธอกบัคนรู้ใจเท่านัน้จะสมัผสัได้ ส าหรับ

เธอการบริหารเสน่ห์เล็กๆ น้อยๆ ในแต่ละช่วงวนัจะท าให้เธออารมณ์ดี

และใบหน้าจะเต่งตึงอยู่เสมอ มนัน่าภูมิใจจะตายไปท่ีใครๆ จะทึกทกั

ว่าเธอกบัเอลล่าเป็นพ่ีน้องกนั  

แม้นัน่จะไม่สามารถดึงรัง้ท่านรัฐมนตรีแกเบรียลให้อยู่ติดบ้าน

ก็ตาม เพราะรสนิยมเพศรสมนัเป็นสิ่งท่ีห้ามกนัไม่ได้ แต่เธอก็ไม่แคร์ใน

เม่ือเซ็กซ์เป็นสิ่งเสรี เป็นความสุขและความหฤหรรษ์ท่ีเธอพอใจจะ

แลกเปล่ียนความสขุนีก้บัใครก็ได้  
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ไม่ว่าจะเป็นบรรดาเพ่ือนรัฐมนตรีของสามี ท่านวุฒิสภา 

เจ้าหน้าท่ีในรัฐบาล สภุาพบรุุษในสงัคมชัน้สงู หรือแม้แต่คนขบัรถ คน

สวน หากเธอต้องการในช่วงท่ีไม่มีใคร และตอนนี ้“สินค้าพรีเมียม” สดุ

ระทกึใจตามค าเล่าลือก็น่ากินเสียจนเธอแทบจะห้ามใจไว้ไม่อยู่อีกแล้ว 

“นัน่เป็นเพราะ Sai ใส่ใจในทุกรายละเอียดของลูกค้าน่ะครับ 

หากมาดามไม่ได้รับความพงึพอใจหลงัจากทดลองใส่ กรุณาบอกจดุท่ี

ควรแก้ไข ผมจะได้น าข้อมลูบกพร่องแจ้งให้ทางคณุเลโอนาร์ดรับทราบ 

เพ่ือปรับปรุงสินค้าให้มาดามได้รับความพงึพอใจสงูสดุครับ” 

ริมฝีปากท่ีมีไรหนวดเขียวจางๆ ขยับขึน้ลงในทุกจังหวะท่ีเขา

เปล่งเสียงทุ้มออกมาทว่าปลายน า้เสียงนัน้กลบัเจือไปด้วยความแหบ

พร่าแบบเซก็ซี่เล็กๆ โดยเฉพาะดวงตาคมเข้มท่ีมองตรงไปข้างหน้าราว

กบัว่าเป็นเขาเองท่ีควบคมุสถานการณ์นีไ้ม่ใช่เธอหรือแม่ท่ีเป็นเจ้าของ

สถานท่ี  

เสียงอ่อนหวานและท่าทีของแม่ในยามพูดคุยกับเขา... น่า

แปลกท่ีในวันนีเ้ธอกลับเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่แทนท่ี มาดามเอซิลีนท่ี

นัง่อยู่ในฝ่ังตรงกนัข้ามกบัเธอ ไม่ใช่สาวสวยพราวเสน่ห์ภรรยาของท่าน
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รัฐมนตรีแกเบรียลคนเดิม หากแต่กลบัเป็นสาวน้อยท่ีก าลงัตกหลุมรัก

เทพบตุรสดุหล่อคนนี ้ซึง่ไม่ต่างกนักบัเธอ 

“เอลล่า... ว่ายงัไงจ๊ะ ลกูจะไม่ลองดชูดุหน่อยเหรอ”  

เอซิลีนหันมาสอบถามบุตรสาวแสนสวย ซึ่งในเวลานีห้ากเธอ

สามารถมีเวทมนตร์สกับทหนึ่ง แน่นอนสิ่งแรกท่ีเธอจะเลือกท าคือเสก

ให้เอลล่าหายวับไปจากตรงนี ้อย่าให้เขาได้เห็นความงามท่ีเธอ

ถ่ายทอดให้บตุรสาว  

เอซลีินนกึโทษตวัเองท่ีไม่น่าเลือกสถานท่ีจดัส่งเป็นในคฤหาสน์ 

เธอควรจะนดัส่งสินค้าในสถานท่ีท่ีเหมาะสมกว่านี ้แต่จะมีท่ีไหนล่ะท่ี

จะเก็บความลบัได้ท่ีเท่าสถานท่ีท่ีตนเองเป็นเจ้าของ 

“งัน้ลูกขอให้คุณอิโญน่าไปช่วยดูได้ไหมคะคุณแม่ เผ่ือตรงจุด

ไหนไม่ดีคณุอิโญน่าจะได้ช่วยลกูดไูด้ คงไม่มีใครในท่ีนีจ้ะเช่ียวชาญได้

มากกว่าคุณอิโญน่าอีกแล้วล่ะค่ะ ใช่ไหมคะคุณอิโญน่า จริงไหมคะ

คณุแม่” 
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ดวงตาสวยหวานมองใบหน้าของมารดาท่ีดจูะชะงกังนัไปชัว่ครู่

สลบักบัมองใบหน้าหล่อปานเทพบตุรท่ีอมยิม้น้อยๆ ราวกบัสิ่งท่ีเธอพดู

อยู่นีคื้อสิ่งท่ีถกูต้องท่ีสดุ  

ใบหน้าสวยหวาน รอยยิม้และค าพูดท่ีดูมีหลักการ ไม่ใช่เส

แสร้งแกล้งท า ไม่ใช่การหกัหน้าหรือต้องการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ไม่ใช่

ก้าวร้าวไม่ยินยอม ทว่าทัง้หมดนัน่มนัใช่ ความสมบูรณ์แบบท่ีแม่ของ

เธอไม่เคยปฏิเสธได้ เพราะทัง้หมดท่ีแสดงออกมันคือ รูปลกัษณ์ของ

นางพญาแห่งบ้านอย่างแท้จริง และอะไรท่ีคุณหนูเอลล่าอยากได้ก็ไม่

เคยมีใครกล้าขดั แม้แต่แม่ของเธอก็ตาม 

“อืม... ใช่จ้ะ ต้องรบกวนคุณอิโญน่าด้วยนะคะ เอซิลีนเพิ่งนึก

ขึน้ได้ว่ามีนดักับเพ่ือนๆ ไปด่ืมน า้ชายามบ่ายกัน เอาเป็นว่าเอซิลีนจะ

ทดลองชุดพวกนีเ้องแล้วจะแจ้งคุณอิโญน่าให้ทราบอีกครัง้หนึ่งนะคะ

ว่ามีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่า วนันีค้งต้องฝากเอลล่ากับคุณอิโญน่า

ด้วย”  

“เด๋ียวครับมาดาม... เอ่อ... ผมขอรบกวนเวลามาดามสักครู่ 

โปรดตรวจสอบสินค้าร่วมกบัผมก่อนนะครับ อย่างน้อยท่ีสดุจะได้ช่วย
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ยืนยนัว่ามาดามได้รับสินค้าโดยครบถ้วนสมบรูณ์ เพราะหน้าท่ีของผม

คือลกูค้าต้องได้รับความพงึพอใจสงูสดุ” 

เอซลีินชะงกัเรือนร่างท่ีก าลงัจะลกุขึน้ก้าวเดินออกไปให้พ้นจาก

ห้องนี  ้ เพราะดวงตาสวยหวานของเอลล่ าท่ีจับจ้องมองเธออยู่

ตลอดเวลาเธอไม่ชอบเลย แค่คิดว่าบุตรสาวต้องการกันเธอออกจาก

เขาเพราะสินค้าพรีเมียมสุดพิเศษนีม้นัก็เร้าสญัชาตญาณสาวในร่าง

ของเอลล่าไม่น้อยไปกว่าเธอ  

เพียงคิดเธอก็แทบคลัง่แต่ท่ีต้องยอมก็เพราะเอลล่าเป็นลกูสาว

เพียงคนเดียว ส าหรับเธอนัน้ต้องอดเปรีย้วไปกินของเผ็ดร้อนในเวลา

อ่ืน และของอร่อยอย่างเธอ แน่ใจได้ว่าเทพบุตรสุดหล่อคนนีค้งไม่

พลาดท่ีจะลิม้ลอง และเสียงเขาท่ีรัง้เธอไว้ก็ท าให้รอยยิม้ปรากฏขึน้

อย่างช่ืนม่ืน แม้จะเป็นเพียงขอร้องให้ตรวจสอบสินค้า ทว่า “หน้าที่” 

ตามความหมายของเขา เธอก็ยงัมีความหวงัว่าเขาจะต้องได้ท าในสิ่ง

นัน้อย่างแน่นอนเพียงแต่อาจจะต้องรอคอยเวลาอันเหมาะสมสัก

หน่อย 



 

266  

“น่ีเป็นชุดท่ี Sai ผลิตขึน้มาส าหรับคอลเล็กชั่นของมาดาม

โดยเฉพาะนะครับ ควีน โซเฟีย นีเ้หมาะสมกบัมาดามอย่างท่ีสดุ”  

ชาร์คไล้นิว้มือไปบนกลีบดอกดาวเรืองพนัธุ์ควีน โซเฟีย ท่ีเซาะ

ทรายบรรจงปักไว้ท่ีบริเวณขอบโอบกระชบัเต้าทรงขนาด ๓๘ นิว้ ซึ่ง

เม่ือเธอสวมใส่ ควีน โซเฟีย นีก็้จะหนัดอกไปสู่จดุหมายเบือ้งหน้า 

“หากมาดามได้สวมใส่ ผมแน่ใจว่ามาดามจะต้องได้รับความ

พงึพอใจท่ีสดุอย่างแน่นอนครับ และน่ีก็เป็น บิกินี เสือ้คลมุ ถุงน่อง...”  

ชาร์คแนะน าสินค้าทีละชิน้ให้เอซิลีนตรวจสอบ เธอพลิกชดุตวั

จิ๋วแต่ละชิน้ไปมาก่อนจะสัน่กระดิ่งเรียกสาวใช้ท่ีอยู่ไม่ไกลให้เข้ามาน า

กล่องสีทองท่ีประดับด้วยดอกดาวเรืองพันธุ์ควีน โซเฟีย ไว้ด้านบน

ออกไปเก็บ ดวงตาสวยหวานเจิดจ้ามองสบดวงตาคมเข้มส่ือ

ความหมายก่อนจะทิง้ถ้อยค าให้รู้กนัว่า... ราตรีนีย้งัอีกยาวไกล 

“เอซิลีนทดลองชุดเม่ือไรจะเชิญคุณอิโญน่ามาช่วยตรวจสอบ

นะคะ แม่ไปนะจ๊ะเอลล่า ทดลองชดุได้ตามสบาย”  
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เสียงหอบหายใจของชายหญิงดงัสลบัสอดประสาน เพราะสิ่งท่ี

บงัเกิดในห้องนอนสวยงามปานเจ้าหญิงของเอลล่าอยู่นีม้นัคือสมรภมูิ

แห่งความปรารถนาท่ีร้อนแรงจนฉดุไม่อยู่  

แผ่นหลงัของเอลล่าแนบขนาบกบัผนงัห้องท่ีติดตัง้วอลเปเปอร์

เป็นภาพทุ่งดอกพีโอนีสีชมพงูดงาม ซึง่ไม่ต่างจากเจ้าของห้องท่ีขณะนี ้

เรือนร่างงดงามก็มีเพียงพีโอนีปกปิดเท่านัน้ พีโอนีดอกโตคู่งามถูก

กอบโกยออกจากเนือ้ผ้ายืดหยุ่นแต่อ่อนโยนโดยเฉพาะส าหรับผิว ชาร์

คไม่รัง้รอเวลา เขาก้มลงดดูดื่มความหอมหวานนัน้ในทนัที  

“โอว... อา... โอว... อา...” 

เอลล่าสาวน้อยวัย ๒๑ ปี ครวญครางไม่ขาดปาก ดวงตา

อ่อนโยนบดันีไ้ม่ต่างจากมีไฟสมุยามทอดมองศีรษะของเขาท่ีผลบุโผล่

อยู่บริเวณทรวงอกของเธอ ท่อนขาตวดัโอบเก่ียวรอบเอวสอบ ขณะฝ่า

มือบอบบางทัง้สองข้างปะป่ายไปมาบริเวณไหล่แกร่งก่อนจะ

สอดแทรกเข้าไปในเรือนผมหยกัศกพร้อมออกแรงกระตุ้นเม่ือเธอรู้สึก

ซา่นเสียวจนระงบัไม่อยู่  

“โอว... ชาร์คขา... โอว...” 
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ชาร์คส่งผ่านปลายลิน้แตะไล่ไปมาบริเวณยอดอกสีหวานสลบั

กับดุนดูดแรงๆ ส่งผลให้เอลล่าสะดุ้ งพร้อมกับแอ่นอกเข้าหาเขาจน

แทบหายใจหายคอไม่ออก  

เปิดฉากรักกบัเขาในทนัทีท่ีชดุของ Sai ในคอลเล็กชัน่พีโอนีมา

อยู่บนเรือนร่าง เอลล่าเปรียบเสมือนดอกพีโอนีท่ีงดงามบอบบาง ทว่า

ครัง้นีเ้ขาถือว่าเซาะทรายเลือกผิด เพราะพีโอนีสีชมพูบอบบางนีไ้ม่

น่าจะใช่ตวัตนของเธอ ร้อนๆ อย่างเอลล่าน่าจะเหมาะกับพีโอนีสีแดง

เพลิงมากกว่า เพราะดวงตาสวยหวานท่ีแปรเปล่ียนเป็นร้อนแรงพร้อม

ค าพดูตรงๆ ไม่ต้องแปลซ า้ มนัท าให้เขาคิดไม่ผิด  

“สมัผสัฉนัสิคะคณุอิโญน่า ฉนัต้องการสินค้าพรีเมียมสดุพิเศษ

จากคณุ” 

และตอนนีเ้ขาก็ก าลังพิสูจน์คุณภาพสินค้ าทุกซอกทุกมุม 

บตุรสาวท่านรัฐมนตรีท่ีมีภาพลกัษณ์ดงูดงามอ่อนหวานไม่ต่างจากกลุ

สตรีท่ีดีคนหนึ่งแห่งปารีสท่ีท าให้ตระกลูผู้มัง่คัง่อยากเก่ียวดองกับเธอ 

เพราะความสวยงามท่ีสามารถเชิดหน้าชตูาให้กบัญาติฝ่ายสามีอีกทัง้
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บารมีและความร ่ารวยของท่านรัฐมนตรีก็เป็นสิ่งหอมหวานให้มีผู้ชาย

มากมายแวะเวียนเข้ามาหา  

แต่ใครล่ะจะรู้ว่าคุณหนูเอลล่าชอบอะไรๆ ท่ีมันร้อนแรง เช่น 

แอบมีความสมัพนัธ์ลบัๆ กับนายแบบน า้หอมช่ือดงั หรือไม่ก็ซ้อมขึน้

สวรรค์กับสามีนางแบบแบรนด์หรูอยู่บ่อยๆ ประเภทดหูรูมีเงินไม่ใช่สิ่ง

ท่ีเธอต้องการเพราะนัน่เธอมีพร้อมอยู่แล้ว และเขาก็รู้ว่ารูปลกัษณ์ของ

เขาเข้าสเปกเธอตรงๆ 

“โอว... ชาร์คขา... แรงๆ แรงๆ เลยค่ะ เอลล่าชอบ ชาร์ค ! โอว

...” 

แก่นกายแข็งแกร่งกระหน ่าใส่กลีบดอกพีโอนีร้อนแรงไม่ยัง้ตาม

ค าเรียกร้องของเธอ ไม่ว่าเธอจะร้องขอแบบไหน ท่าไหน รุนแรงหรือ

อ่อนโยนขนาดไหนเขาก็ท าให้ไม่เก่ียง  

ทว่ามันเป็นแค่หน้าท่ีเท่านัน้ กายแกร่งท่ีตัง้ตระหง่านส่งผ่าน

เข้าไปในร่างกายของเธอมันเป็นแค่เขาต้องการจะปลดเปลือ้งความ

ต้องการท่ีถกูปลกุป่ันเพราะเรือนร่างและลีลาร้อนแรงให้ไปสู่จดุหมายท่ี

เขาต้องการเท่านัน้  
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แต่อารมณ์ร่วมตามธรรมชาตินัน้แทบจะไม่มีเลย ซึง่เขารู้ว่ามนั

ไม่เป็นผลดีเพราะหากไม่มีอารมณ์ร่วมมาเก่ียวข้องแล้วไปไม่ถึงฝ่ังฝัน

เธอต้องผิดสงัเกตแน่ และความผิดทัง้หมดนีไ้ม่ได้เป็นเพราะเขาแต่เป็น

เพราะเซาะทราย เพราะเธอท าให้เขาไม่สามารถร่วมรักกบัใครได้จนสดุ 

เขาไม่เช่ือน า้หน้าพระเอกในนิยายท่ีผู้หญิงมกัจะเพ้อฝันว่าเม่ือ

พระเอกได้เธอด้วยความรัก เขาจะไม่มีวนัไปร่วมรักกบัใครได้อีก เพราะ

นัน่มนัไม่จริงสกันิด ความจริงก็คือผู้ชายสามารถร่วมรักได้กบัผู้หญิงได้

ทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็นคนรัก คนรู้จกัหรือคนท่ีบงัเอิญพบกนัครัง้แรกก็ตาม  

แต่อารมณ์ร่วมมนัหมดไปเพราะส่วนลึกในหวัใจมนัสะกดเก็บ

ไม่ให้คิดถึง ไม่ให้รู้สึกผิดกับเธอไม่ได้ อย่างในเวลานีแ้ม้เขาจะส่งผ่าน

ความใหญ่โตเข้าสู่โพรงท่ีฉ า้เยิม้จนเอลล่าครวญครางไม่ขาดปาก แต่

ในสมองและหวัใจของเขากลบัหวนหาความหอมหวานและซาบซึง้กับ

สัมผัสรักจากผู้ หญิงอีกคนหนึ่ง เซาะทรายท าให้เขากลายเป็นผู้ ชาย

เหล่านัน้ไป 

“โอว... ชาร์คขา... แรงอีก แรงอีกสิคะ แรงอีก...”  
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เอลล่าเรียกร้องให้เขาส่งผ่านความใหญ่โตเข้ามาในร่างกาย

เธอไม่ขาดปาก เธอต้องยอมรับว่า “สินค้าพรีเมียม” ของ Sai พิเศษสดุ

จริงๆ ไม่ว่าจะเป็นความใหญ่โตมากกว่าชายใดท่ีเคยพบ หรือลีลาและ

ความอดึท่ีเขาท าให้เธอถึงมากกว่าใครๆ แต่เขาก็ยงัสามารถต่อไปอีก  

ทว่าในความซ่านเสียวจนสุดกู่ เธอกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างผิด

แผกไป หากแต่แรงกระตุ้นด้วยความร้อนแรงจากทกุจดุบนร่างกาย ไม่

ว่าจะเป็นริมฝีปาก ปลายยอดอก และในทุ่งพีโอนีท่ีแทบจะแหลกสลาย

เม่ือเขากระหน ่าลงมา ก็ท าให้เธอต้องพับเก็บความแปลกใจและ

เปล่ียนมาครวญครางไม่เป็นศพัท์อีกครัง้ 

“ชาร์คขา... เย่ียม... เย่ียมสดุๆ” 

“อืม... ครับ ผมจะท าให้คณุมีความสขุ สขุท่ีสดุ...” 

เขาบอกก่อนจะพลิกร่างของเอลล่าให้คว ่าลงทัง้ท่ีความแข็งขืน

ยังค้างคาไม่หลุดออก เอลล่าซูดปากราวคนก าลังกลืนกินอาหาร

เม็กซกินัอนัเผ็ดร้อน บัน้ท้ายอวบอดัท่ีลอยเด่นประดบัไว้ด้วยจีสตริงตวั

สวยไม่ต่างจากเส้นสายปรารถนาท่ีท าให้คนท่ีมองเห็นอยากจะลิม้ลอง

สมัผสัสกัครัง้  
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ชาร์คประคองความเต่งตึงของบัน้ท้ายก่อนจะค่อยๆ ถอนกาย

ออกมาให้เธอได้ร่อนสะโพกตามและเรียกร้องหาความแข็งแกร่งของ

เขาราวกบัเสพติด 

“อ่ะ... อย่านะ! อย่าเอาออก ชาร์คขา... ได้โปรด...”  

เอลล่าละล ่าละลกัร ่าร้องขอตัวตนของเขา ผู้ ชายคนนีมี้ความ

แข็งแกร่งแทรกซึมอยู่ทกุอณเูนือ้จึงไม่น่าแปลกใจท่ีเขาจะท าให้คู่นอน

สลบไสลได้ตามค าเล่าลือเพราะเธอเองในขณะนีก็้มีอาการไม่ต่างกัน

สกันิด สรวงสวรรค์ท่ีได้ไปเยือนมากกว่า ๕ ครัง้มันก าลังท าให้เธอถึง

จดุอิ่ม และหากครัง้นีม้าเยือน เธอคงไม่หลงเหลือเร่ียวแรงท่ีจะตามติด

หากเขาจะเดินไปไหนๆ ในคฤหาสน์หลังนี ้และนั่นเท่ากับว่าเธอพ่าย

แพ้แม่กระต่ายท่ีคงก าลังรอคอยเจ้ากระทิงเปล่ียวสุดหล่อนีเ้ข้าไป

ส ารวจโพรงถ า้ของเธอบ้าง และความคิดของเอลล่าต้องสะดุดลงเม่ือ

ชาร์คส่งกายแกร่งทะลวงเข้าไปในโพรงถ า้ของเธอจนสดุ 

“กร๊ีดดดด... โอว... ชาร์คขา... โอว...” 

แรงทัง้หมดท่ีมีของเขากระหน ่าใส่เธอไม่ยัง้  บัน้เอวสอบ

แข็งแกร่งเคล่ือนไหวราวคนก าลงัส่ายท่าเต้นละตินร้อนแรง เอลล่าจบั
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ยดึขอบเตียงไว้แน่นก่อนจะกรีดร้องสดุเสียงพร้อมทรุดกายและใบหน้า

ลงเกลือกกลิง้กับท่ีนอนเป็นสญัญาณว่าเธอหมดสิน้แล้วซึง่เร่ียวแรงท่ี

จะต่อสู้กบัเขา  

ทว่าชาร์คยงัไม่หยุด เขายงักระหน ่าสิ่งมหศัจรรย์สดุพิเศษแห่ง

ปารีสเข้าใส่เธอครัง้แล้วครัง้เล่า ส่งผลให้สรวงสวรรค์ขาวโพลนมาลอย

อยู่ในสมองของเอลล่าจนเธอไม่รู้ตวัว่ากรีดร้อง คร ่าครวญหรือพดูอะไร

ออกไปบ้าง ทว่าทนัทีท่ีเนือ้กายของเขากระตกุวาบพร้อมความอุ่นจดัท่ี

พวยพุง่ออกมากระทบกบัโพรงผนงัถ า้ แม้จะมีปราการป้องกนัแต่เธอก็

ยงัรู้สกึว่ามนัร้อนและระยะทางท่ีผ่านมามนัช่างยาวนานนกั  

และท่ีจ าได้ไม่ลืมก็คือเสียงค ารามต ่าแหบพร่านัน้เอ่ยช่ือใคร

บางคนออกมา ช่ือท่ีท าให้ความเม่ือยล้ามลายหายและเรียกความ

ต่ืนตวักลบัมามีสติอีกครัง้ 

“โอว... ทราย...” 
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 ชาร์คกดดูแปลนห้องหับต่างๆ ของคฤหาสน์ผ่านหน้าจอของ

นาฬกิาข้อมือสดุจะไฮเทค แว่นตาสีชาถกูสวมเพ่ือให้มองเห็นภาพสาม

มิติแบบทะลทุะลวง  

 สญัญาณไฟสีแดงในแปลนดบัลงทีละดวงๆ อนัเป็นสญัญาณ

ว่ากล้องวงจรปิดทุกตัวในคฤหาสน์แห่งนีถู้กคล่ืนรบกวนจนจับได้

เฉพาะภาพก่อนหน้านีเ้ท่านัน้  

 ชาร์คมีสีหน้าเคร่งเครียดเพราะเขาท าบางสิ่งพลาดไป เจ้าของ

ร่างสงูรีบเดินตรงไปยงัเป้าหมายแต่ก็ไม่วายต้องหลบเล่ียงเป็นบางจุด

หากบงัเอิญมีใครเดินผ่านมา  

ห้องท างานของประมุขแห่งนีคื้อจุดหมาย คฤหาสน์แห่งนีมี้

ระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดีเย่ียม ไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดกว่า 

๕๐ ตวัหรือแม้แต่ระบบรักษาความปลอดภยัด้านหน้าห้องท างานของ

รัฐมนตรีแกเบรียล เพราะข้อมลูท่ีเขาต้องการอย่างเร่งด่วนมนัอยู่ในนี ้

อย่างแน่นอนท่ีสดุ  

ไม่ว่าจะเป็นการปลอมแปลงเอกสารเพ่ือยักย้ายถ่ายเท

งบประมาณ การแทรกแซงการประมูลงบประมาณการก่อสร้าง การ
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จดัซือ้จดัจ้างหรือจดัหาระบบขนส่งทัว่ทัง้ปารีส สมัปทานต่างๆ ท่ีรัฐมี

ผลประโยชน์ การหลีกเล่ียงภาษีในธุรกิจฟาร์มน า้ผึง้และผลิตภัณฑ์

เก่ียวกบัผึง้ทัว่ประเทศ รวมทัง้ทรัพย์สมบตัิท่ีท่านรัฐมนตรีถกูสอบก่อน

จะเข้ามารับต าแหน่ง  

ซึ่งทัง้หมดนีดู้เหมือนจะท าให้แกเบรียลกลายเป็นผู้บริสุทธ์ิ ผู้

ยิ่งใหญ่ และผู้ ร ่ารวยท่ีสุดในปารีสได้อย่างไม่น่าเช่ือ และเขาต้องได้

ข้อมลูทัง้หมดก่อนท่ีนกรู้อย่างแกเบรียลจะได้กลิ่นความไม่ชอบมาพา

กล ทัง้หมดนีจ้ึงเป็นเหตผุลท่ีท าให้เขารอคอยการจดัคิวของเซาะทราย

ไม่ได้ และมนัก็ท าให้เขาพลาด 

ความลึกลบัซบัซ้อนของสถานท่ีทัง้ระบบรักษาความปลอดภยั

ท่ีเขาต้องจดัการแข่งกบัเวลา แต่เขากลบัให้เซาะทรายเข้ามามีอิทธิพล

กับความนึกคิดถึงขนาดน าเธอมาเป็นภาพจินตนาการในยามท่ีเขา

ก าลังปฏิบัติภารกิจอยู่กับเอลล่า และหน าซ า้เขายงัเผลอเรียกช่ือเธอ

ออกมาเสียอีก  

แม้เอลล่าจะถกูเขาส่งขึน้ไปพบกับความสุขจนสลบไสลแต่เขา

จะวางใจได้ยงัไงว่าเธอไม่ได้ยิน ก็ข้อมลูท่ีรู้มาคือผู้หญิงบ้านนีไ้ม่ใช่หม ู
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และแม่กระต่ายแสนซนทัง้สองก็ยงัแสนกลและเล่นกลเก่งเสียจนท าให้

ภาพลกัษณ์เธอทัง้คู่ดดีูไร้ท่ีติ แต่ตวัตนกลบัตรงกนัข้ามลิบลบั และเขา

ก็เช่ือเหลือเกินว่าคนอย่างท่านรัฐมนตรีแกเบรียลก็ไม่ธรรมดาแน่นอน 

แต่ใครจะเหนือชัน้กว่ากนัก็คงต้องวดัฝีมือกนัสกัหน่อย 

 ระบบรักษาความปลอดภัยหน้าห้องท างานของท่านรัฐมนตรี

เป็นแบบสแกนม่านตาซึ่งไม่ใช่เร่ืองยากส าหรับเขา ทันทีท่ีสัมผัสปุ่ ม

ควบคมุ หน้าจอปรากฏสญัลกัษณ์ม่านตา  

 ชาร์คถอดแว่นตา ๓ มิติออกและแนบลกูตาข้างขวาเข้าใกล้จดุ

เซนเซอร์ในทันที ดวงตาคมเข้มจับจ้องแต่เพียงหน้าจอท่ีแสดงผลว่า

ระบบก าลงัท าหน้าท่ีประมวลผลม่านตาท่ีน ามาเทียบว่ามีคณุลกัษณะ

ตรงตามผู้ได้รับอนญุาตหรือไม่  

 “ผ่าน” กรามแกร่งขบกันแน่นจนเป็นสันเม่ือรอลุ้ นว่าม่านตา

สังเคราะห์ท่ีเขาสวมใส่เป็นคอนแทคเลนส์จะสามารถใช้ได้รับระบบ

ป้องกันนีห้รือไม่ แม้ว่าผลการทดลองจะสามารถหลอกเคร่ืองได้ ๑๐๐ 

เปอร์เซน็ต์ก็ตาม แต่ในการปฏิบตัิงานจริงเขาไม่อยากพลาด  
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 ชาร์คพาตวัเองผ่านเข้าสู่สถานท่ีจดัเก็บข้อมลูท่ีไม่อาจประเมิน

ค่าความเสียหายได้หากแกเบรียลยงัอยู่ในต าแหน่งต่อไป และทกุอย่าง

ท่ีจะสามารถน าไปเป็นหลกัฐานเขาก็จะจดัเก็บไปไม่เหลือ 

 ดวงตาสวยหวานเปล่ียนเป็นเจิดจรัสแวววาวด้วยความโกรธ

เม่ือเห็นเขาพาตวัเองผลบุหายเข้าไปในห้องท างานของบิดา เอลล่าบีบ

กระชับฝ่ามือของตนเองแน่นด้วยความรู้สึกหลากหลายท่ีต่างแย่งชิง

กนัเข้ามาให้เหตผุลกบัเธอ  

 แต่หลายล้านเหตุผลนัน้ก็ไม่เท่าผู้ ชายคนนีเ้ข้ามาท่ีน่ีเพ่ือ

จดุประสงค์ตามท่ีบิดาสงสยั และเธอก็ไม่มีอิทธิพลอะไรกับเขาเลยสกั

นิด เขาเห็นเธอเป็นหนึ่งในผู้หญิงเหล่านัน้ท่ีเขาเอาเซ็กซ์เข้าล่อก่อนจะ

แอบล้วงเอาความลบัไปจากครอบครัว  

เอลล่าหลับดวงตาแข็งกร้าวลงด้วยความร้อนสุมหัวใจ เธอ

ปฏิเสธไม่ได้ว่ารสสมัผสัเสน่หาของเขาสร้างความประทบัใจให้กบัเธอ

อย่างท่ีไม่เคยเจอมาก่อน และมนัก็มีอิทธิพลมากพอท่ีจะท าให้เธอไม่

กล้าโทรศัพท์รายงานผลให้บิดาทราบแม้จะรู้ว่าไม่ควรก็ตาม เพราะ

ความไว้ใจ บิดาถึงได้กล้ามอบงานชิน้ใหญ่ให้กับเธอแทนท่ีจะเป็นแม่ 
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ท่ีพร้อมจะพลีกายแลกกับความลับบางอย่างหรือผลประโยชน์ให้กับ

บิดาอยู่เสมอ แต่ครัง้นีม้นัไม่ใช่เพราะมนักลายเป็นตวัเธอเองท่ีพลีกาย

ให้เขามาสืบความลบั 

งานใหญ่ท่ีได้รับมอบหมายก็คือ จบัตาดสูินค้าพรีเมียมของ Sai 

ว่าจะเป็นตัวอันตรายจริงตามข้อมูลท่ีได้รับทราบมาหรือไม่ เพราะ

ในช่วง ๑ เดือนท่ีผ่านมานี ้ข้อมลูลบัจากหลายๆ ท่ีถูกขโมยไปได้อย่าง

ไม่น่าเช่ือ ทัง้ท่ีแต่ละคนนัน้ยืนยนัว่าได้จดัเก็บข้อมลูไว้เป็นอย่างดีท่ีสดุ 

ในสถานท่ีท่ีไม่มีใครหน้าไหนกล้ามาข้องเก่ียวแต่ข้อมูลเหล่านัน้ก็ยัง

หาย ท าให้ผู้คนท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดถกูสอบสวน และสิ่งน่าสงสยัท่ีกลาย

มาเป็นประเด็นแห่งความลบัก็คือ  

ทุกสถานท่ีท่ีมีบางสิ่งบางอย่างหายไป ณ ท่ีแห่งนัน้จะต้องมี 

Sai เข้ามาข้องเก่ียว และมีบุคคลเดียวท่ีสามารถเข้านอกออกในบ้าน

เป้าหมายได้จนไม่ผิดสงัเกต และเขาก็เป็นไปอย่างท่ีบิดาคาดการณ์ไว้

จริงๆ  

“ชาร์ค คณุเป็นสายลบัรัฐบาลจริงๆ”  
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เอลล่าร าพึงร าพนั ดวงตาสวยหวานปนเศร้าเปล่ียนเป็นกร้าว

ดุจนางแมวหวงปลา เสียงสุดท้ายก่อนท่ีชาร์คจะปลดปล่อยความอึด

อดัทัง้หมดออกมายงัก้องชดัเจนเหมือนยงัวิ่งวนอยู่ในสมอง  

ถ้าเขาจะไม่พดูมนัออกมาเธอก็คงจะตดัสินใจอะไรได้ง่ายกว่านี ้

แค่บอกว่าเขาไม่เก่ียวข้องเท่านัน้ทุกอย่างก็จะจบ แต่เพราะเขาหยาม

เธอเหลือเกิน คนอย่างคณุหนเูอลล่าไม่เคยต้องตกเป็นตวัเลือกของใคร 

และไม่เคยต้องเป็นท่ีระบายความใคร่ส ารองให้กับผู้ชายคนไหน และ

ผู้ชายท่ีขย่มอยู่บนตวัเธอจนหวัโยกหวัคลอนก็ไม่เคยมีใครสกัคนท่ีจะ

ละเมอถึงผู้หญิงคนอ่ืน แต่เขากลบัท า เอลล่าสดูลมหายใจเข้าลึกก่อน

จะตดัสินใจในสิ่งท่ีเพิง่รู้มาสดๆ ร้อนๆ 

“เป็นอย่างท่ีพ่อสงสยัค่ะ ไม่ค่ะ พ่อไม่ต้องมาท่ีน่ี ท่ีน่ีหนูจดัการ

เอง แต่หนมีูอะไรใหม่ๆ ให้พ่อเล่น รับรองค่ะว่าอะไรก็ตามท่ีเขาเอาไป

จากพ่อ เขาจะเอามาคืนอย่างครบถ้วน พ่อให้คนไปท่ี Sai นะคะ ท่ีนัน่

...” 
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เอลล่าบอกสิ่ ง ท่ีคิดให้ผู้ เ ป็นพ่อฟังจนหมด ก่อนจะถาม

ความเห็นว่าสิ่งท่ีเธอคิดนัน้พ่อเห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งค าตอบท่ีได้ก็ท าให้

รอยยิม้ระบายอยู่บนใบหน้าสะสวย  

ดวงตายาวรีรูปทรงเมล็ดอัลมอนด์จับจ้องมองบานประตูห้อง

ท างานของบิดา เม่ือสญัญาณไฟแปรเปล่ียนเป็นสีเขียวร่างงามระหง

ของเธอก็เร้นหายเข้าไปในห้องข้างเคียงในทนัที ดวงตาฉายความรู้สึก

สบัสนมองเบือ้งหลงัของผู้ชายท่ีปลกุแรงปรารถนาให้กับเธอจนขึน้ถึง

ขีดสดุ ผู้ชายท่ี “พิเศษ” อย่างท่ีสดุ  

ทว่าคนพิเศษอย่างเดียวไม่ควรคู่กับเธอ เพราะในความพิเศษ

นัน้ต้องมีอะไรท่ีเกือ้หนนุกนัและกนัได้ เอลล่ายิม้เพราะมัน่ใจว่าพ่อของ

เธอต้องท าในสิ่งท่ีคาดคะเนไว้ได้ส าเร็จ แต่ถึงตอนนัน้ความพิเศษของ

เขาจะเป็นของเธอแต่เพียงผู้ เดียว 
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ตอนที  ๑๒ 

อมหรอืคาย (ความลบั) 

 ดวงตาคมเข้มท่ีเพ่งมองไปยังภาพท่ีปรากฏอยู่บนหน้าจอ

มอนิเตอร์ไม่ต่างจากมีเปลวไฟท่ีพร้อมจะแผดเผาคนท่ีมันบังอาจ

กระชากดวงใจของเขาไป ซึ่งคงไม่ต่างไปจากสถานการณ์ท่ีคนนั่ง

ด้านข้างเคยประสบมาเม่ือ ๒๐ กว่าปีก่อน และเป็นแรงหักเหให้เขา

ต้องเลือกในสิ่งท่ีดีท่ีสดุส าหรับทัง้สองฝ่าย  

 ทว่าชาร์คไม่เหมือนกนักับเขา ไม่เหมือนกันเลยสกันิดเดียวไม่

ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือแม้แต่นิสยัใจคอ ชาร์คเหมือน “ชาร์ลีน” 

ผู้หญิงคนนัน้ยอมท าทุกอย่างได้เพราะความรัก แม้กระทั่งยอมออก

จากการเป็นสายลับของรัฐบาล เพ่ือท่ีจะรักษาลูกในท้องของเธอไว้ 
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สายตาของชาร์คเขาเดาออก แววตาแบบนี ้ท่าทางเงียบขรึมอย่างนี ้ไม่

มีทางจะยอมเสียล่ะ 

 “ผมจะไม่มีวนัยอมให้มนัมาท าแบบนี”้  

เสียงเข่นเขีย้วเปล่งออกมาขณะฝ่ามือบีบเข้าหากันแน่นด้วย

ความแค้น ภาพเซาะทรายท่ีถูกปิดตาและผูกติดไว้กับเก้าอีก้ลางห้อง

มนัท าให้เขาสะท้านไปถึงหวัใจตัง้แต่แรกเห็น  

แต่ขณะนีม้นักลายเป็นความโกรธจนแทบจะแล่เนือ้ไอ้คนท่ีมนั

วางแผนให้เป็นแบบนี ้ก่อนท่ีก าปัน้หนกัๆ จะหนัเข้าหาผนงัห้องพร้อม

กบัระบายอารมณ์ท่ีมีลงไปบนนัน้ 

“โธ่โว้ย! ท าไมต้องเป็นแบบนี ้ท าม๊ายยยย!” 

“ชาร์ค! ใจเย็นๆ ตอนนีต้้องช่วยกันระดมสมองเพ่ือแก้ปัญหา

นะ ไม่ใช่จะมาขาดสติแบบนี”้ คนสงูวยัท่ีสดุกล่าวขึน้ 

“ผมไม่ใช่คณุ! ผมเลือกหวัใจมากกว่าหน้าท่ี ไม่ใช่ทิง้หวัใจแล้ว

เดินเข้าหาหน้าท่ีโดยไม่สนใจว่าลกูเมียจะเป็นยงัไง"  

ชาร์คตอบโต้ไม่ลดล่ะ นึกโกรธคนตรงหน้าท่ีพาเขาเข้าสู่วงัวนนี ้

ซึ่งจริงๆ แล้วเขาไม่มีสิทธิจะไปโกรธด้วยซ า้เพราะนั่นมันเป็นการ
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ตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองไม่ได้มีการบังคับขู่เข็ญ และไม่ใช่เพียง

เหตุผลท่ีเขาอยากสานความฝันของแม่ต่อไป แต่นัน่มนัคือยีนเด่นของ

สายลบัรัฐบาล ๒ คนท่ีหลอมรวมเป็นตวัเขา 

“แล้วในสถานการณ์แบบนีจ้ะเลือกอะไร ลองคิดและพูด

ออกมาสิ แกจะเข้าใจว่าท าไมฉันต้องเลือกท่ีจะเดินจากมา เส้นทางท่ี

เลือกไม่ใช่เพ่ือฉันหรือชาร์ลีน แต่เพ่ือใครบางคนจะได้รับความ

ปลอดภยั คงรู้นะ... ไหนลองซูมภาพเข้าไปใกล้อีกสิ ฉันอยากเห็นพืน้ท่ี

โดยรอบ”  

ท่านประธานาธิบดีหันไปสั่งเจ้าหน้าท่ีควบคุมสัญญาณภาพ

ก่อนจะหันมามองชาร์ค เพราะอยากได้ยินสิ่ง ท่ี เขาจะตัดสินใจ 

เหตกุารณ์ครัง้นีค้ล้ายจะซ า้รอยกบัเหตกุารณ์เม่ือเกือบ ๓๐ ปีก่อน  

ลกูชายคนโตท่ีเกิดจากชาร์ลีนสายลบัสาวสวยท่ียอมทิง้ทุกสิ่ง

ทุกอย่างรวมทัง้ความรักและอนาคตท่ีคาดหวงัว่าจะได้มีร่วมกัน เพ่ือ

ต้องการรักษาลูกในท้องเอาไว้ เพราะใบหน้าของเธอท่ีถูกบันทึกได้

ขณะท าภารกิจจะท าให้เพ่ือนร่วมอาชีพรวมทัง้เขาถูกแฉกันทัง้หมด 

เธอจงึเลือกท่ีจะใช้ชีวิตอยู่ในชนบท  
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ชาร์คจึงเกิดมากับธุรกิจเก่ียวกับพรม แต่เลือดสายลับท่ี

ไหลเวียนอยู่ในตวัของชาร์คก็ฉายชดัเจนเม่ือเขาเลือกท่ีจะเป็นต ารวจ 

ก่อนจะกระโดดข้ามขัน้ขึน้มาเป็นสายลับ ส่วนตัวเขาเองก็ได้ดีจน

สามารถครองต าแหน่งผู้น าความเจริญมาสู่ประเทศได้ แต่นัน่ก็เพราะ

แรงสนบัสนนุจากครอบครัวของภรรยาใหม่ท่ีไม่เคยล่วงรู้ความเป็นมา

ในอาชีพของเขามาก่อน 

 ชาร์คสูดลมหายใจเข้าลึกก่อนจะพูดบางสิ่งบางอย่างออกมา 

เพราะสิ่งผิดพลาดท่ีเกิดขึน้นีมี้ต้นเหตมุาจากเขาเพียงคนเดียวเท่านัน้ 

เพราะเขาไม่รอบคอบพอเซาะทรายจึงตกอยู่ในอนัตรายทัง้ท่ีเธอไม่ได้

เก่ียวข้องอะไรด้วยเลย และหากเขาจะไม่พาตวัเองไปข้องเก่ียวกบัเธอ 

เซาะทรายก็คงไม่ต้องมาพบเจออะไรท่ีมนัโหดร้ายอย่างนีซ้ึง่เขาจะไม่มี

วนัยอมให้เธอเป็นอะไรไปอย่างแน่นอน 

 “ผมจะไปช่วยเธอ เธอไม่ควรต้องมาเจออะไรแบบนี ้เธอช่วยเรา 

ช่วยให้ผมได้ข้อมลูทัง้หมด และผมจะไม่มีวนัยอมให้เธอเป็นอะไรไปแน่ 

และผมมัน่ใจว่าผมจะตลบหนงัหวัไอ้แกเบรียลได้เจ็บแสบท่ีสุด ผมจะ

ไม่เล่นตามเกมมนัแต่ผมจะเล่นเกมกบัมนัแทน”  
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ดวงตาคมเข้มฉายแววอ ามหิตเพราะหมากกระดานนีย้งัไม่จบ 

เขาจะไม่ยอมเสียหลกัฐานท่ีได้มาและทัง้เซาะทรายไปแน่ แต่เกมต่อไป

ท่ีเขาจะเล่นก็คือ... รุกฆาต 

“ท่านครับ คณุชาร์ค! น่ีมนัอะไรกนัครับผมงงไปหมดแล้ว”  

เดฟมองชาร์คสลบักับมองท่านประธานาธิบดีด้วยความงุนงง 

เขาและเซาะทรายก าลงัเผชิญหน้าอยู่กับอะไร ตัง้แต่คนงานแจ้งไปท่ี

เขาว่าเซาะทรายถูกจบัตวัไปโดยชายชุดด า และเม่ือเขามาถึงก็ได้พบ

กบัชาร์คท่ีห้ามไม่ให้แจ้งความก่อนจะพาเขามาท่ีน่ี  

สถานท่ีท่ีมีบคุคลท่ีเขาไม่เคยคิดว่าจะได้เผชิญหน้าและได้เห็น

ตวัเป็นๆ ตลอดจนสายตาของชาร์คท่ีมองเห็นตรงหน้าก็ไม่ใช่สายตา

ผู้ชายเจ้าชู้ ท่ีขย า้ลูกค้าสุดสวยจนขึน้สวรรค์มานบัครัง้ไม่ถ้วนเสียด้วย  

แต่มันเป็นสายตาของผู้ ชายคนหนึ่งท่ีพร้อมจะกระโจนลงไปในขวาก

หนามเพ่ือรักษาสิ่งท่ีเขารักเอาไว้ให้ได้ 

 

เรือนร่างงดงามท่ีถกูผกูมดัไว้กับเก้าอีก้ลางห้องเป็นสิ่งท่ีเธอไม่

คิดว่าจะได้มาเห็น เพราะครัง้สดุท้ายท่ีเธอพบเซาะทราย บรรยากาศใน
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วนันัน้มีแต่ความช่ืนม่ืน น า้ชายามบ่ายท่ามกลางสวนสวยกับขนมมา

การองหอมและหวานเข้ากันได้ดี และยิ่งมีเพ่ือนคุยท่ีถูกคอก็ดูราวว่า

บรรยากาศยิ่งประทับใจและน่าจดจ า แต่นั่นมันก่อนท่ีจะได้ยินเสียง

ของเขา 

“โอว... ทราย...” 

ในยามท่ีเขารุกล า้อยู่บนเรือนร่างของเธอเขากลบัคิดถึงผู้หญิง

อีกคนและเธอคนนัน้ก็ต้องรับผิดชอบ เอลล่าทอดสายตามองเซาะ

ทรายด้วยความรู้สกึเกลียดชงัอย่างท่ีสดุ  

เซาะทรายสวยนั่นเธอยอมรับ แต่ก็ไม่ได้มากไปกว่าเธอ แล้ว

ท าไมผู้ชายอย่างเขาถึงมีเซาะทรายอยู่ในหวัใจตลอดเวลา แต่จะแน่ใจ

ได้ยงัไงว่าชาร์คจะมาตามหาเธอ 

“คณุพอ่แน่ใจได้ยงัไงคะ ว่าเขาจะมา”  

ใบหน้างามผินมาหาผู้ เป็นพ่อท่ีเดินเข้ามาขนาบด้านข้างและ

จ้องมองเชลยสาวไม่ต่างจากเธอ แต่อาจจะมีความแตกต่างท่ีดวงตาคู่

นัน้มนัเจือไปด้วยความปรารถนาอย่างมากล้น ชนิดท่ีเธอไม่เคยเห็นพ่อ

ใช้สายตาแบบนีม้องแม่ของเธอมาก่อน 
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“แน่ใจสิ ถ้าลองมนัเป็นสายลบัของไอ้ฟิลิปจริง มนัต้องได้สารท่ี

พ่อส่งไปแน่ ฮึ! ป่านนีค้งวิ่งวุ่นหางจุกก้นกันแล้ว ว่าแต่ลกูเถอะ แน่ใจ

ได้ยงัไงว่านงัผู้หญิงสวยๆ น่ี จะท าให้พวกมนัเต้นเป็นเจ้าเข้า”  

ปลายลิน้แลบออกมาเลียไล้บริเวณริมฝีปาก เพราะความสวยท่ี

เห็นนีห้ากเขาได้เป็นเจ้าของก็คงจะหวงไม่ต่างจากกล่องดวงใจ แล้ว

ใครกนัล่ะท่ีเป็นเจ้าของเธอ “ชาร์ค หรือว่า ฟิลิป” 

“แน่ใจสิคะ หรือคณุพอ่ไม่คิดอย่างนัน้”  

เอลล่าปลายหางตามองผู้ เป็นพ่อ ไฟลุกโชนในดวงตาคู่นัน้คง

ไม่ต่างจากผู้ ชายอีกหลายๆ คนท่ีมองไปในจุดหมายเดียวกัน แต่

หลงัจากภารกิจเสร็จสิน้  

เซาะทรายก็จะไม่ต่างจากผู้หญิงกลางเมืองท่ีได้สามีครัง้เดียว

เป็นสิบ รอยยิม้เหยียดหวานปานน า้ผึง้ แต่ไม่ต่างไปจากน า้ผึง้อาบยา

พษิ  

 

 ดวงตายาวรีสีน า้ตาลอ่อนจ้องมองเชลยสาวท่ีถกูปิดตาและมดั

ติดกบัเก้าอีก้ลางห้องเอาไว้ด้วยความช่ืนชมจนเก็บไม่อยู่ ใบหน้าท่ีหนั
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ไปมาเหมือนต้องการฟังเสียงทัว่ทัง้บริเวณแต่ก็ไม่ได้แสดงอาการหวาด

วิตกจนเกินพอดีทัง้ท่ีเธอน่าจะกรีดร้องคร ่าครวญให้พาออกจากท่ีน่ี 

กิริยาระงับความต่ืนกลัวบ่งบอกถึงสติปัญญาท่ีคงงดงามไม่น้อยไป

กว่าหน้าตา  

 ผู้หญิงผิวขาวอมชมพ ูเรือนผมสีน า้ตาลทอง และมีทรวดทรงอง

เอวท่ีผู้ชายทัง้โลกต้องใฝ่ฝันหา ใบหน้าสวยหวานแม้จะถูกปิดตา ทว่า

รูปถ่ายของเธอท่ีอยู่ในมือก็ท าให้รู้ว่าดวงตาสีน า้ตาลคู่นัน้มันหวาน

และท้าทายผู้ชายทกุคนให้ต้องเหลียวมอง  

อกอวบใหญ่ท่ีซุกตวัอยู่ภายใต้เสือ้เชิต้เนือ้ดีสะท้อนขึน้ลงตาม

แรงลมหายใจเข้าออก และเพราะข้อมือท่ีถกูมดัไพล่ไว้ด้านหลงัก็มีผล

ให้ความมโหฬารนีย้งัดูยิ่งใหญ่มากขึน้ ช่วงเอวคอด สะโพกผาย และ

ช่วงขาขาวๆ ยาวๆ ท่ีโผล่พ้นชายกระโปรงท่ีสูงเลยเข่ามองเห็นต้นขา

อวบอิ่มบดเบียดกันแนบชิด กิริยาระมัดระวังตัวเป็นสิ่งท่ีเขาต้องการ

เห็น 
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 “ขอต้อนรับสู่เซฟเฮ้าส์นะครับคุณเลโอนาร์ด ผมต้องขออภยัท่ี

เรียนเชิญคุณมากะทันหัน พอดีผมมีเร่ืองท่ีต้องขอร้องให้คุณช่วยน่ะ

ครับ ขอโทษท่ีต้องเสียมารยาท” 

 เซาะทรายเง่ียหฟัูงท่ีมาของเสียง เสียงแหบเป็นเอกลกัษณ์ท่ีได้

ยินท าให้เธอต้องประมวลความคิด คิว้เรียวสวยขมวดเข้ากันครุ่นคิด 

ผู้ชายท่ีเอ่ยทกัทายราวกบัสิ่งท่ีเธอเจอนีเ้ป็นเร่ืองปกติสามญั  

 เธอคิดว่าเคยรู้จักเขาอย่างแน่นอน เพราะน า้เสียงของเขา

คุ้นเคยได้อย่างประหลาด และความรู้สกึท่ีบอกว่าเขาค่อยๆ ใกล้เข้ามา

ก็ท าให้เธอต้องระมดัระวงัตวั 

 เฮือก... 

 ฝ่ามือท่ีแตะต้องบนบ่าทัง้สองข้างพร้อมกบัออกแรงบีบนวดไป

มาถึงกบัท าให้เซาะทรายสะดุ้งเฮือกท าอะไรไม่ถกูไปชัว่ครู่แต่ก็ต้องจะ

กลัน้ใจถามในสิ่งท่ีเธอควรมีสิทธ์ิได้รู้ 

 “คุณพาฉันมาท่ีน่ีท าไมคะ ฉันจ าได้ว่าไม่เคยมีเร่ืองบาดหมาง

กบัใครเลยสกันิด คณุจบัคนผิดหรือเปล่า” พดูแล้วก็คอยเง่ียหฟัูงว่าเขา

จะตอบว่าอะไร 
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 “ไม่ผิดหรอกครับ คณุเซาะทราย เลโอนาร์ด แห่ง Sai” 

 หวัคิว้เรียวสวยขมวดเข้าหากนัเม่ือได้ยินสิ่งท่ีผู้ชายวยักลางคน

ตอบกลบัมา เสียงของเขาไม่น่าจะใช่ชายหนุ่มรุ่นๆ และในสถานท่ีแห่ง

นีก็้ไม่ได้มีเพียงเธอและเขาแน่นอน ความรู้สึกต่ืนกลวัเหมือนจะจู่โจม

เอาดือ้ๆ เม่ือค าตอบของเขาคือตัง้ใจพาเธอมาท่ีน่ีอย่างไม่ต้องสงสัย 

แต่เพราะอะไรล่ะ 

 “ผมเชิญคณุมาท่ีน่ีแค่อยากจะสอบถามอะไรบางอย่าง ถ้าคุณ

เลโอนาร์ดให้ความร่วมมือแต่โดยดี ผมก็จะให้คนของผมพาคุณไปส่ง

บ้านอย่างไม่บุบสลายตรงไหนเลยสักนิด และผมจะมอบของขวัญ

เล็กๆ น้อยๆ ไว้แทนค าขอโทษและขอบคุณจากใจผมด้วย แต่นั่นก็

ขึน้อยู่กบัว่าคณุ... จะให้ความร่วมมือกบัผมแค่ไหนกนั” 

 และสิ่งท่ีเขาถามก็ท าให้เธอเกิดความรู้สึกหนักอึง้ไปทัง้ร่าง 

“ชาร์ค อิโญน่า” เก่ียวข้องอย่างไรกับเธอ เธอมีส่วนรู้เห็นให้เขาเข้าไป

โจรกรรมทรัพย์สินในบ้านของลกูค้าแต่ละหลงัหรือไม่ เพราะไม่ว่าชาร์ค

จะไปส่งสินค้าท่ีไหน  
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 สถานท่ีแห่งนัน้ก็จะมีบางสิ่งบางอย่างหายตามไปด้วย สมอง

มนึงงสบัสนเร่ิมล าดบัเหตกุารณ์ทกุอย่างท่ีผ่านเข้ามาตัง้แต่เขาปรากฏ

ตวั ไม่ว่าจะเป็นเหตกุารณ์ท่ีเขาตัง้ใจลืมสินค้าพรีเมียมของเธอ จนต้อง

พาเนือ้กายท่ีแข็งแกร่งไปทุกสัดส่วนเข้าเป็นสินค้าพรีเมียมพิเศษสุด

ให้กบัสภุาพสตรีเจ้าของคฤหาสน์แต่ละแห่ง  

 จนถึงท่ีเธอสะกดรอยตามเขาไปจนได้พิสจูน์ว่าสินค้าพรีเมียม

ของเขานัน้พเิศษสดุจริงๆ พเิศษจนถึงขนาดท่ีว่าเธออดไม่ได้ทกุค ่าคืนท่ี

จะได้ใช้ และในแต่ละค ่าคืนก็ไม่ต ่ากว่า ๓ ครัง้ แต่สิ่งท่ีผู้ชายคนนีบ้อก

มนัเป็นความจริงหรือเป็นสิ่งลวงกนัแน่ และเขาเป็นใคร 

 “ฉันไม่เคยรู้จริงๆ นะคะ ว่าชาร์คเขาจะไปท าอะไรแบบนัน้ เขา

ก็แค่เป็นพนกังานจดัส่ง” น า้เสียงอ่อนลงอย่างส านกึผิดดัง่เธอเช่ือจริงๆ 

ว่าเขาตัง้ใจไปท าแบบนัน้ 

 “หือ! คณุเลโอนาร์ดจะบอกว่าไม่รู้เร่ืองหรือครับ”  

 แววตานกรู้เลิกขึน้สงู สายตาเหย่ียวเจ้าเล่ห์ไม่เช่ือสักนิดว่าคน

สวยตรงหน้าพดูจริง ก็ข้อมลูท่ีเขารู้มามนัไม่ใช่ 
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 แกเบรียลพยกัหน้าส่งรอยยิม้เหีย้มๆ ลูกน้องสองคนท่ีคอยอยู่

ด้านนอกกรูเข้ามาจบัร่างของเซาะทราย คนหนึ่งจบัเธอไม่ให้ดิน้ ส่วน

อีกคนกระชากเสือ้เชิต้เนือ้ดีจนขาดติดมือ โดยไม่สนใจเสียงกรีดร้อง

อย่างตกใจของเธอเลย 

 “กร๊ีดดดดด... อย่า! อย่านะ! กร๊ีดดดดด...” 

 “หึหึหึ... คุณเลโอนาร์ด น่ีเป็นบทเรียนส าหรับคนท่ีคิดจะโกหก

ผม” เสียงแหบเหีย้มดัง่จะเย้ยหยนัว่าครัง้ต่อไปคงไม่ใช่แค่เสือ้ 

 “อย่านะ! อย่าท าอะไรฉัน ฉันไม่ได้โกหก ฉันไม่รู้จริงๆ ว่าชาร์ค

เขาไปท าอะไรอย่างนัน้ แล้วเขาไปขโมยอะไรมาฉันก็ไม่รู้ ฉันไม่รู้จริงๆ 

กร๊ีดดดดด... อย่านะ! อย่า!” 

 เซาะทรายกรีดร้องพร้อมน า้ตา เสือ้เชิต้ราคาแพงถกูฉีกขาดจน

เนือ้กายท่อนบนเหลือเพียงบราเซียร์สีชมพอู่อนบอบบาง  

 เธอไม่ได้พูดโกหกเพราะเธอไม่รู้จริงๆ ว่าชาร์คไปเอาอะไรมา

จากคฤหาสน์เหล่านัน้ แต่ก็คงจะมีความส าคัญมากพอท่ีจะท าให้

รัฐมนตรีแกเบรียลเป็นเดือดเป็นแค้นขนาดนี ้ 
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 ตอนนีเ้ธอรู้แล้วว่าเขาเป็นใครแม้จะไม่สามารถมองเห็นหน้าตา

เขาก็ตาม เพราะเขาเป็นรัฐมนตรีท่ีว่ากนัว่ารวยท่ีสดุในมหานครปารีส

และยงัเป็นเจ้าของคฤหาสน์ท่ีชาร์คไปเยือนเม่ือวาน  

 เสียงของเขาคุ้นเคยก็เพราะเธอเห็นเขาสัมภาษณ์ตามส่ืออยู่

เสมอ รัฐมนตรีคนนีก็้ขึน้ช่ือเร่ืองความร ่ารวยอนัผิดปกติ แต่ทัง้หมดนัน่

ยงัไม่เท่าสมองท่ีก าลงัประมวลความคิด เธอจะพาตวัเองออกไปจาก

สถานท่ีแห่งนีไ้ด้ยงัไงกนั  

 เม่ือความเย็นวาบเข้าเกาะกมุเนือ้กายและปราการด่านต่อไปท่ี

จะหลดุออกจากร่างกายจะเป็นส่วนไหนถ้าเธอไม่พดูในสิ่งท่ีเขาอยากรู้ 

 “คุณเลโอนาร์ดบอกออกมาดีๆ เถอะ ผมไม่อยากให้หน้าตา

สวยๆ ผิวพรรณดีๆ นีต้้องเป็นริว้รอย และท่ีส าคญัคุณคงไม่อยากต้อง

ทอดกายให้ไอ้พวกลกูน้องผมเชยชมหรอกนะ อืม... ถ้าต้องถอดอีกชิน้

ผมคิดว่าคงไม่มีใครทนได้” 

 เสียงแหบพร่ากระซิบอยู่ข้างใบหทู าให้เซาะทรายขนลกุซู่ไปทัง้

ร่าง ฝ่ามือท่ีแตะป่ายไปมาตามร่างกายแทบท าให้เธอกรีดร้องด้วย

ความหวาดกลัว ดวงตาท่ีถูกคาดทบัไว้ด้วยผ้าด าหวั่นไหวเพราะไม่รู้
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เลยว่าสถานการณ์ตรงหน้านีเ้ป็นยังไงบ้าง ความกลัวสัน่ประสาทจน

เธออดไม่ได้ท่ีจะสัน่เทิม้ไปทัง้ร่าง 

 “โอ๊ะๆๆ สั่นเป็นลูกนกตกน า้เลยทีเดียว ก็บอกผมสิครับว่าไอ้

หมอนัน่มนัเป็นใครแล้วมนัเอาของของพวกผมไปท าอะไร แค่บอกผม

ทกุอย่างก็จะเรียบร้อย คณุก็จะได้กลบับ้าน หหึหึ.ึ..”  

แกเบรียลเลียไล้ริมฝีปากตัวเองไปมา ท่าทางสั่นสะท้านของ

เซาะทรายก าลงักระตุ้นอารมณ์บางอย่างของเขา ยิ่งได้ยินเสียงเธอกรีด

ร้องเขายิ่งทวีความสุข แค่ยงัไม่อยากท าอะไรรุนแรงเพราะเธอยงัเป็น

ประโยชน์ อย่างน้อยก็เอาไว้ล่อแมลงเม่าบางตวัให้มาติดกบั 

 “อย่า... ปล่อยฉนัไปเถอะค่ะ ฉนัไม่รู้ไม่เห็นอะไรด้วยทัง้นัน้ เดฟ

เขาเป็นคนรับชาร์คเข้ามาท างาน ไม่เก่ียวอะไรกับฉันด้วยเลย ฉัน

รับผิดชอบลูกค้า ส่วนเดฟรับผิดชอบเร่ืองการจดัส่ง ฉันไม่รู้อะไรด้วย

ทัง้นัน้ ได้โปรดปล่อยฉนัไปเถอะ สิ่งท่ีคณุถามฉันไม่รู้ว่าจะตอบว่าอะไร 

เพราะฉนัไม่รู้จริงๆ กร๊ีดดดดด... อย่า...”  

เซาะทรายกรีดร้องพยายามดิน้รนหนีนิว้มือท่ีปะป่ายอยู่ตาม

ใบหน้า เรือนผม ตลอดจนไหล่เปล่าเปลือย หัวสมองสับสน เร่ิม
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ประมวลสถานการณ์ท่ีจะท าให้หลุดพ้นไปจากน า้มือของคนชั่วร้าย

พวกนีไ้ม่ออก ตาท่ีมองไม่เห็นท าให้คิดจะหนีก็ยาก  

 “ไม่รู้อะไร... ไม่รู้อะไร... ไม่รู้อะไร! แล้วไปนอนกบัมนัอ่ะนะ!” 

“กร๊ีดดดดด...”  

เซาะทรายกรีดร้องสดุเสียงทัง้ตกใจทัง้เจ็บปวดเพราะเรือนผม

นุ่มสลวยถูกกระชากแรงไปด้านหลังจนใบหน้าของเธอหงายขึน้ด้วย

ความเจ็บร้าวไปทัง้ศีรษะ 

“คุณคิดว่าผมโง่มากจนเช่ือค าพดูของคุณอย่างนัน้เรอะ! อย่า

บอกผมนะว่าไอ้สินค้าพรีเมียมท่ีคุณน าไปใส่พานถวายบรรดาลูกค้า

ของคณุน่ะ คณุเองยงัไม่เคยได้ใช้งาน ก็ของมนัดีจนบอกต่อ คณุคงอด

ใจไว้ไม่ไหวหรอกนะ เม่ือผมให้โอกาสแล้วคณุไม่ต้องการ ก็อย่ามาร้อง

ขอให้ผมฆ่าคณุก็แล้วกนั เฮ้ย! จดัการ”  

แกเบรียลสบถค าด้วยความโกรธ เขาทนไม่ไหวหากจะรอคอย

ให้เธอบอกออกมาดีๆ เพราะท่าทางเซาะทรายจะเก็บความลับได้ดี

เย่ียมจริงๆ และถ้าเธอไม่ยอมบอกออกมาดีๆ เขาก็มีวิธีท่ีจะท าให้เธอ

คายความลบั 
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 “กร๊ีดดดดด... ไม่นะ! ไม!่” 

 แคว่ก! 

“กร๊ีดดดดด...” 

 สิน้สุดเสียงค ารามลั่นเซาะทรายก็ต้องกรีดร้องเพราะฝ่ามือท่ี

แวะเวียนอยู่ใกล้ๆ ตรงเข้าคว้าขมบัท่ีต้นขาก่อนจะกระตกุฉีกกระโปรง

สัน้เหนือเข่า  

 ร่างสัน่เทากรีดร้องพร้อมหนีบต้นขาท่ีมีเพียงบิกินีปกปิดให้แนบ

ชิดมากท่ีสุด เธอพยายามดิน้รนเท่าท่ีจะท าได้ เพ่ือไม่ให้ฝ่ามือหยาบ

เหล่านัน้แตะต้องสมัผสัจดุท่ีควรถนอม 

 “ไม!่ กร๊ีดดดดด... ไม่นะ! ไม่!” 

 “เฮ้ย! พอก่อน... หึหึหึ... เป็นยังไงครับคุณเลโอนาร์ด น่ีแค่

ทดสอบนะครับของจริงยงัมีอีกเยอะ จะบอกผมได้หรือยงัสิ่งท่ีผมอยาก

รู้ ผมให้โอกาสคณุอีกครัง้เดียว ตดัสินใจดใูห้ดีว่าคณุจะคายความลบั 

หรือคณุจะอมความลบัของพวกผมทกุคน คิดเอา ฮ่า ฮ่า ฮ่า...”  
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แกเบรียลแหงนหน้าหัวเราะราวคนเสียสติ เม่ือเห็นสายตาห่ืน

กระหายของลูกน้องทุกคนท่ีก าลังจ้องมองนางฟ้าตรงหน้าด้วย

จดุมุ่งหมายเดียวกนั 

 “ได้โปรด... ฉนัไม่รู้ในสิ่งท่ีคณุถาม ฉนัไม่รู้... ไม่รู้อะไรจริงๆ”  

ใบหน้าทัง้น า้ตาส่ายปฏิเสธ ค าพดูส่อความหมายของแกเบรี

ยลเธอเข้าใจและยิ่งสัน่สะท้านมากขึน้ เธอควรจะบอกในสิ่งท่ีแกเบรียล

ต้องการรู้เพ่ือความปลอดภยัของตวัเธอเอง แต่เธอก็มัน่ใจว่าไม่มีทางท่ี

แกเบรียลจะปล่อยเธอไปตามปากพดู ในเม่ือบอกก็ตาย ไม่บอกก็คง

ตายเหมือนกัน อย่างนัน้แล้วเธอเลือกท่ีจะไม่เข้าข้างคนชั่วโกงกิน

บ้านเมืองจะดีกว่า แม้ ณ เวลานี ้ความปลอดภยัจะไม่มีเลยก็ตาม 

 “ไม่รู้เร่ืองของไอ้ผู้ชายท่ีคณุนอนด้วยอ่ะนะ คณุคิดว่าผมโง่!”  

แกเบรียลก ามัดแน่น เพราะลองชาร์คสามารถผ่านด่านกล้อง

วงจรปิดและปลดล็อกรหสัเข้าไปในห้องท างานของเขาได้ หลกัฐานท่ีมี

อยู่ก็คงจะไม่หลงเหลืออีกแล้ว และเขาก็ชักจะไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนนี ้

จะรู้เร่ืองหรือมีค่ามากพอท่ีจะท าให้ชาร์คเอาข้อมลูมาแลกหรือเปล่า  
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 “ฉันไม่รู้... ไม่รู้จริงๆ” เซาะทรายสั่นสะท้านพร้อมทัง้น า้ตา 

เพราะจะว่าไปเธอก็ไม่รู้จริงๆ นัน่แหละว่าชาร์คไปเอาอะไรมาบ้าง 

 “แต่เธอต้องรู้! เธอต้องรู้แน่! บอกมา!” 

 “กร๊ีดดดดด...”  

เซาะทรายกรีดร้องเพราะความเจ็บ ใบหน้าหงายไปด้านหลัง

ตามแรงกระชาก ก่อนล าคอจะถูกบีบด้วยของแข็งท่ีบ่งบอกอารมณ์

ของคนท าว่าคงเดือดสุดๆ ความอึดอัดราวร่างกายก าลังมีแรงดัน

มหาศาลอยู่ภายในล าคอท าให้เธอทรมานอย่างท่ีสดุ นาทีนีเ้ธอคงหมด

หวังท่ีจะได้กลับไป แม้จะไม่มีพ่อแม่ให้ต้องเป็นห่วงอีกแล้ว แต่บ้าน

ของเธอและกิจการ Sai ก็เป็นสิ่งท่ีเธอห่วงหา  

ภาพใบหน้าของครอบครัวท่ีคิดว่ามีอยู่ปรากฏ ภาพของเดฟ

และพอ่แม่ของเขา ภาพเพ่ือนร่วมงานท่ีทกุคนท างานให้เธอด้วยใจและ

มีความรักในอาชีพเหมือนๆ กัน และสุดท้าย “ชาร์ค” ใบหน้าของเขา

พร้อมความสุขท่ีเขาพร ่าพลอดเม่ือยามฟ้าสางก่อนจะจากไป ถ้อยค า

หวานหวามนัน้เธอยงัจ าได้ไม่ลืมเลือน 

 “มง นามูร์... ทีรั่กของผม”  
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เสียงกระซิบทุ้ มๆ อ่อนหวาน เหมือนจะดงัชดัเจนอีกครัง้ท่ีข้าง

ใบหู เซาะทรายยิม้ด้วยความสุข ความอึดอัดคับแน่นบริเวณล าคอ

ค่อยๆ คลายออกกลายเป็นความนุ่มนวลร่างกายเบาหวิวราวกับเธอ

ก าลงัล่องลอยและแสงสว่างท่ีมองเห็นได้จางๆ แม้กระทัง่ดวงตาถกูผ้า

คาดไว้ก็ท าให้เธอสขุมาก เธอรู้ว่าหนทางข้างหน้านัน้คืออะไร มนัไม่น่า

กลวัเลยถ้าเทียบกบัท่ีเธอต้องบริการผู้ชายทกุคนตามค าขู่ 

 “ท่านครับ! หยดุก่อนครับท่าน ท่านครับ!”  

 แกเบรียลละมือออกจากล าคองามระหงท่ีอ่อนพบัลงไปในทนัที

ท่ีเขาคลายฝ่ามือออก ลูกน้องคนสนิทรีบตรงเข้าไปจับชีพจรว่าเชลย

สาวยงัมีลมหายใจอยู่หรือไม่ ก่อนจะหนัมาพยกัหน้าให้ค าตอบ  

 แกเบรียลเหยียดนิว้มือตัวเองออกก่อนจะก าเข้าหากันแน่น

เพราะจ าต้องสะกดเก็บอารมณ์บางอย่างท่ีเร่ิมปะทุเกิดขึน้มา ยิ่งเห็น

ว่าเซาะทรายไม่ตายดัง่ใจคิดเขายิ่งเดือด 

 “แกมาห้ามฉันท าไม...” เสียงค ารามต ่าพยายามสะกดอารมณ์

เต็มท่ี 
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 “ทางนัน้ติดต่อมาแล้วครับ ถ้าเธอตาย เราจะหมดข้อต่อรอง” 

คนสนิทก้มหน้านิ่งไม่กล้าสบดวงตา 

 “หหึหึ.ึ.. อยากจะดนู า้หน้าไอ้ฟิลิปนกั มนัคิดว่ามนัเหนือกว่าฉัน 

แล้วจะได้รู้กนัว่าคนอย่างแกเบรียลไม่แน่จริงไม่ก้าวมาจนถึงต าแหน่งนี ้

หรอก” รอยยิม้เหีย้มปรากฏตามองตรงไปยงัเรือนร่างท่ีคอพบัอยู่บน

เก้าอี ้ 

 “แล้วเธอล่ะครับ” 

 “ฉันอยากเก็บเธอไว้ทรมานพวกมันก่อน ยิ่งรู้ว่าเธอส าคัญฉัน

ยิ่งนกึสนกุ ฮ่า ฮ่า ฮ่า...”  

 เสียงหวัเราะบาดหัวใจของคนท่ีเธอไม่อยากได้ยินเสียงท าให้

เปลือกตาท่ีทาบปิดเหมือนจะสัน่ระริกรู้สึกตัว “เธอยงัไม่ตาย” ส านึก

แรกท่ีรู้ ตามมาด้วยร่างถูกแก้มดัและโอบอุ้มไว้บนเตียง จากนัน้ความ

มืดมิดและความเหน็บหนาวก็มาเยือนจนเธอต้องคู้กายเข้าหากันเพ่ือ

เรียกร้องหาความอบอุ่น 
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ตอนที  ๑๓ 

ขอ้ตอ่รอง 

เอลล่าตกใจจนอยากจะกรีดร้องเม่ือในห้องนอนส่วนตวัของเธอ

ไม่ได้มีเพียงเธออยู่ล าพงัแต่เม่ือมองชดัเจนว่าเขาเป็นใครฝ่ามือจึงรีบ

ตะครุบริมฝีปากตัวเองไว้อย่างรวดเร็ว ชายหนุ่มผู้บุกรุกในยามวิกาล

ท าให้เนือ้ตัวเปล่าเปลือยและมีเพียงเสือ้คลุมอาบน า้ร้อนวูบวาบขึน้

โดยไม่ยาก  

ดวงตาสวยหวานทว่าร้อนฉ่าทอดมองร่างกายแข็งแกร่งไปทัง้

เนือ้ทัง้ตวัด้วยสายตาท่ีเต็มไปด้วยแรงปรารถนา ผู้ชายคนนีท้ าให้เธอ

แปลกใจอย่างท่ีสดุ ในเวลานีเ้ขาควรจะห่วงหาเซาะทรายและเดินตาม
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เกมท่ีพ่อของเธอสร้างไว้มากกว่าท่ีจะปีนเข้ามาหาเธอท่ีน่ี แต่เขาก็มา 

มาด้วยจดุประสงค์อะไรนัน้เธอไม่รู้แน่  

แต่ท่ีรู้ก็คือ เขาในวันนี ้เร้าหัวใจเธอได้มากกว่าเดิม ผู้ ชายปีน

เข้าห้องมันน่าต่ืนเต้นน้อยเสียเม่ือไรโดยเฉพาะในเวลาท่ีเธอไม่มีอะไร

สกัชิน้ติดกายนอกจากเสือ้คลมุ  

เรือนร่างสูงแข็งแกร่งในชุดเสือ้เชิต้และกางเกงยีนส์มันท าให้

ภาพลักษณ์หรูดูดีในวันวานมลายหายไปจนหมดสิน้ ช่วงขายาวๆ ท่ี

ก้าวเข้าหาท าให้เธอหวัใจสัน่ ความแข็งแกร่งท่ีได้ลิม้ลองแล้วจะติดใจ

ตามท่ีเพ่ือนๆ พดูคุยกัน แม้จะคิดว่าเป็นไปไม่ได้ทว่าเม่ือลองแล้วเธอ

กลบัคิดว่า “มนั... ดีจริง”  

ขนหน้าอกท่ีมองเห็นได้จากกระดมุเสือ้เชิต้ท่ีถกูปลดออกมนัท า

ให้เธออยากจะถลาเข้าไปลูบคล า แต่ก็ต้องแสร้งท าท่าทางตกใจทัง้ท่ี

ในใจนัน้พยายามหกัห้ามตวัเองไว้อย่างสดุๆ เธอต้องรอให้เขาเอ่ยพดู

ธุระท่ีท าให้เขากล้าย้อนกลับมาในสถานท่ีท่ีอันตราย ประเภทท่ีว่า 

“คนร้ายมกัจะกลบัไปในสถานที่เกิดเหตเุสมอ” ทัง้ท่ีไม่น่าจะเป็นไปได้

ว่าเขาจะย้อนกลบัมา 
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“ผม... ผมมีเร่ืองอยากขอความช่วยเหลือจากคณุเอลล่า”  

เสียงทุ้มเอ่ยออกมาราวกบัว่าสิ่งท่ีเขาพดูออกมานีม้นัคือความ

ทรมานจิตใจของเขาอย่างท่ีสดุ 

“ช่วยเหลือ... คุณชาร์คต้องการให้เอลล่าช่วยเหลือเร่ืองอะไร

คะ”  

เม่ือเธอเปิดโอกาสให้เขาพดูหลงัจากท่ีแสร้งท าเป็นระงบัความ

ต่ืนตกใจเม่ือเขาแจ้งว่าจะมาขอความช่วยเหลือ ใบหน้าสวยหวานส่ง

รอยยิม้พิมพ์ใจไปให้เขา หัวใจกระหยิ่มยิม้เม่ือได้ยินค าว่าขอความ

ช่วยเหลือจากปากของเขา  

ในความขุ่นมัวท่ีเขาเห็นเซาะทรายดีกว่าแต่ก็ยงัมีความดีใจท่ี

ท้ายท่ีสุดคนท่ีเขานึกถึงยามมีความทุกข์คือเธอ ทว่าสิ่งท่ีเขาเอ่ยต่อก็

ท าให้เธอต้องยิม้ค้าง 

“ได้โปรดช่วยเซาะทรายด้วยเถิดครับ” น า้เสียงเว้าวอนร้องขอ

อย่างน่าสงสาร 
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“คุณเซาะทรายเป็นอะไรหรือคะ ท าไมต้องให้เอลล่าไปช่วย

ด้วย” ใบหน้าตีซื่อถามทัง้ท่ีรู้อยู่เต็มใจท่ีมนัเดือดขึน้เร่ือยๆ จากค าพดู

ของเขา 

“คุณพ่อของคุณเอลล่า ท่านจับตัวเซาะทรายไปเพราะคิดว่า

เธอมีส่วนรู้เห็นในเร่ืองท่ีผม...” 

“คณุชาร์คไปท าอะไรไว้หรือคะ”  

“ผม... ผมเป็นคนของท่านประธานาธิบดี”  

ใบหน้าคมเข้มตีเศร้า เม่ือเธอก าลังแสดงเขาเองก็จะเป็น

นกัแสดงด้วยเช่นกนั เอลล่าช่างท าสีหน้าท่าทางเหมือนไม่รับรู้อะไรทัง้

ท่ีเธอรู้อยู่เต็มหวัอก เพราะแกเบรียลรู้เร่ืองท่ีเขามาท าอะไรท่ีน่ีจากเธอ 

และก็เป็นเธออีกนัน่แหละท่ีเสนอแนะแผนการจบัตวัเซาะทราย เพียง

เพราะเขาพลัง้ปากไปเท่านัน้ 

 ชาร์คบอกเล่าทุกอย่างให้เธอเข้าใจเร่ืองท่ีเขาวางแผนเข้ามา

สมคัรงานใน Sai หลงัจากท่ีเดฟประกาศรับสมคัร และเขาก็มัน่ใจว่า

ตวัเองต้องผ่านแบบทดสอบอย่างแน่นอน เพราะเขานัน้ตรงสเปกเดฟ

อย่างท่ีสดุ  
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 เขาต้องการสืบข้อมลูลบัจากครอบครัวนกัการเมืองหลากหลาย

คนและธุรกิจของเซาะทรายก็เป็นธุรกิจเดียวท่ีสามารถเข้านอกออกใน

คฤหาสน์เหล่านัน้ได้ เขาจึงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสามารถรวบรวม

พยานและหลกัฐานไว้อย่างแน่นหนา  

 แต่ทัง้หมดนัน้เซาะทรายและเดฟไม่รู้เร่ืองโดยเฉพาะเขากับ

เซาะทรายนัน้เถียงกนัเร่ืองก าหนดส่งสินค้าอยู่ทกุวนั และเร่ืองสินค้าพ

รีเมียมสดุพเิศษ เธอก็ไม่เห็นด้วยท่ีเขาจะท า 

“ท่านรัฐมนตรีคิดว่าเธอมีส่วนรู้เห็น ทัง้ท่ีเธอไม่เคยรู้เร่ืองของ

เราเลยสกันิด”  

“แล้วท าไมไม่ให้ท่านประธานาธิบดีช่วยล่ะคะ เร่ืองใหญ่แบบนี ้

ท่านน่าจะช่วยได้ และท่านคงไม่ปล่อยให้คนบริสุทธ์ิต้องเป็นอนัตราย 

หรือว่าข้อมลูนัน่... มนัส าคญักว่าเธอ”  

เอลล่ายงัคงถามอย่างใจเย็นทัง้ท่ีข้างในนัน้ร้อนระอุจนแทบบ้า 

ทุกน า้เสียงท่ีเปล่งออกมาจากตัวเขา ท าไมนะ เธอถึงได้รู้สึกว่าเขา

ก าลงั... อ่อย 
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“ครับ ข้อมูลนัน้ส าคัญท่ีสุด ท่านประธานาธิบดีไม่ยอมแลก 

ท่านไม่รับข้อเสนอของท่านรัฐมนตรี ท่านจะสละเซาะทราย ชีวิตผู้หญิง

คนเดียวแลกไม่ได้กับข้อมูลลับท่ีเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ ” 

น า้เสียงข่ืนขมจากความรู้สึกจริงเพราะครัง้หนึ่งท่านเคยสละผู้หญิงคน

หนึง่มาแล้ว 

“อะไรกันคะ อย่างนีคุ้ณพ่อของเอลล่าก็เลวร้ายมากน่ะสิคะ 

แล้วอย่างนีค้ณุชาร์คจะมาขอให้เอลล่าช่วยท าไมกนั เอลล่าเป็นลกูของ

ผู้ ร้ายนะคะ” เอลล่ายงัคงแสดงบทบาทสภุาพสตรีท่ีดี แม้ในยามเจรจา

เธอก็คงแสดงทีท่าอ่อนหวานไม่มีตกหล่น 

“ไม่หรอกครับ ท่านรัฐมนตรีไม่ได้เลวร้ายอะไรมากมาย ท่านก็

แค่ยกัย้ายถ่ายเทงบประมาณ โกงเงินภาษี รับเงินใต้โต๊ะ บนโต๊ะ ธุรกิจ

ฮัว้ประมูลโครงการต่างๆ ให้ตกเป็นของบริษัทท่านและพวกพ้อง ซือ้

ท่ีดินในราคาต ่ากว่าราคาประเมิน ป่ันบญัชีจดัซือ้จดัจ้างวสัดุอปุกรณ์

ก่อสร้างสถานท่ีของรัฐ และก็...” 

“เอ่อ... พอแล้วค่ะ เท่าท่ีคุณชาร์คพูดมาเอลล่าก็คิดว่ามาก

พอแล้วค่ะ แล้วคณุชาร์คอยากให้เอลล่าช่วยแบบไหนคะ” 
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สรรพคุณความเลวร้ายของรัฐมนตรีแกเบรียลถูกบรรยาย

ออกมาจนเอลล่าทนฟังไม่ได้ แต่ทนไม่ได้เพราะเป็นความจริงหรือเป็น

เพราะพอ่ของเธอถกูกล่าวหากนัแน่ ทว่าเงินทองท่ีมีให้ใช้สอยชนิดท่ีว่า

ใช้ชาตินีค้งไม่หมด น่าจะเป็นค าตอบให้กบัตวัเธอได้ว่าจริงหรือไม่จริง 

“คณุเอลล่าได้โปรดช่วยแจ้งท่านรัฐมนตรีว่าเซาะทรายเธอไม่ได้

เก่ียวข้อง และถ้าท่านต้องการให้ผมท าอะไรผมจะท าทุกอย่าง 

แม้กระทั่งหาข้อมูลเพ่ือเอาผิดท่านประธานาธิบดี ท่านก็มีความลับ

มากมายไม่แพ้คุณพ่อของคุณเอลล่าหรอกครับ” ดวงตาหมายมั่นว่า

เร่ืองท่ีเขาพดูนัน้เป็นจริงท าให้เอลล่าตาโตก่อนจะท าสงบนิ่งดงัเดิม 

“คณุชาร์คมัน่ใจได้ยงัไงว่าเอลล่าจะช่วย”  

ดวงตาสวยหวานมองตรงไปยงัเขา เขาไม่หลบและแววตานัน้ก็

แสดงความมุ่งมัน่ว่าสิ่งท่ีตนเองจะพดูต่อไปนีคื้อเร่ืองจริง 

“ผมมัน่ใจว่าคณุเอลล่าจะช่วยผม” 

“อย่างนัน้หรือคะ” 

 เพ่ือความไม่ประมาทเอลล่าโทรศพัท์ไปสอบถามแกเบรียลว่า

ทัง้หมดเป็นจริงตามท่ีชาร์คพดูหรือเปล่า และก็ได้รับค ายืนยันพร้อม
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เสียงค ารามต ่าแบบเข่นเครียดว่าประธานาธิบดีฟิลิปไม่รับข้อเสนอแลก

ตัวประกันกับข้อมูลท่ีโจรกรรมไปแต่ขอน าเง่ือนไขแลกเปล่ียนไป

ประชมุร่วมกบัคณะรัฐบาลท่ีเป็นพวกก่อน  

 แต่อยู่ในเง่ือนไขท่ีตัวประกันจะต้องปลอดภัยไม่บุบสลาย

ไม่อย่างนัน้ข้อมูลจะถูกด าเนินการและจะไม่มีการเจรจาใดๆ เป็นอัน

ขาด แต่แกเบรียลก็ให้เวลาทางนัน้แค่คืนนีคื้นเดียวซึง่หากข้อมลูร่ัวไหล

ไปถึงส่ือเม่ือไรตวัประกนัก็จะตายอย่างไม่เหลือซากเช่นกนั 

 “เป็นยงัไงบ้างครับ เธอ... ยงัปลอดภยัดีหรือเปล่า”  

ค าถามร้อนรนส่งออกไป แม้จะรู้ว่าเธอยงัปลอดภยัแต่เขาก็ต้อง

ท าให้เนียนอย่างท่ีสดุ ทัง้สิ่งท่ีแสดงออกไปมนัก็ไม่ได้แกล้งท าเลย 

 “ค่ะ เธอยงัปลอดภยัดีทกุอย่าง ดทู่าคณุห่วงเธอมากจริงๆ น่าดี

ใจแทนเซาะทรายนะคะท่ีมีคนเป็นห่วงเป็นใยถึงขนาดนี ”้ น า้เสียงปน

เยาะอย่างหมัน่ไส้ 

 “ครับ แล้วท่านรัฐมนตรีรับเง่ือนไขของผมหรือเปล่าครับ” 
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 “เซาะทรายจะปลอดภัยทุกอย่าง คุณพ่อจะรับเง่ือนไขตามท่ี

ท่านประธานาธิบดีต้องการ และคุณเองก็ต้องท าตามท่ีท่านต้องการ

เช่นเดียวกนั”  

 เอลล่าหมายถึงเซาะทรายจะปลอดภยัตามท่ีชาร์คร้องขอเพ่ือ

แลกกับข้อมลูท่ีท่านประธานาธิบดีฟิลิปจะไม่เปิดเผยความลบั แต่ใน

ขณะเดียวกันความลบัของฟิลิปก็เป็นสิ่งท่ีชาร์คต้องเอามาแลกกับตวั

ของเซาะทราย 

 “ครับ ผมจะท าทุกอย่างตามแต่ท่านรัฐมนตรีจะบัญชา และ

ตอนนี.้.. ผมจะท าทกุอย่างตามท่ีคณุเอลล่าต้องการ”  

 ดวงตาคมเข้มเจือแววร้อนแรงอย่างมากล้นเม่ือเอลล่าจงใจ

ถอดชดุคลมุออกอย่างช้าๆ 

“คุณชาร์ค... สิ่งท่ีคุณท ากับเอลล่าทัง้หมดนั่นเพราะต้องการ

ข้อมลูของคุณพ่อเท่านัน้หรือคะ” เธอเอ่ยถามดวงตาจบัจ้องมองแต่

ใบหน้าของเขา เธออยากรู้ค าตอบท่ีเขาคิดให้ตรงกบัใจ 

“ใช่ครับ เป็นเพราะหน้าท่ี”  
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เขาตอบตามใจคิด สิ่งท่ีต้องเรียนรู้อีกอย่างส าหรับผู้หญิงก็คือ 

ผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายโกหก แม้ว่าค าพดูตรงๆ จะท าให้เจ็บปวด แต่เธอก็

มกัจะต่ืนตวักบัค าพดูจริงเสมอ โดยเฉพาะผู้หญิงแรงๆ ตรงหน้าเขานี ้

“ทัง้ท่ีเอลล่า... จริงใจกบัคณุ”  

หยาดน า้ท่ีเต้นเร้าอยู่ในแววตาและร่างบอบบางท่ีเยือ้งย่างเข้า

หามนัเป็นสญัญาณให้เขาท าอะไรบางอย่าง อะไรท่ีเธอต้องการและพงึ

พอใจ 

“แต่ครัง้นี.้.. ผมจะท าเพราะเต็มใจอย่างท่ีสดุ”  

ฝ่ามือกระชากร่างบอบบางของเอลล่าเข้ามาปะทะอกแกร่ง 

ความร้อนแรงจาบจ้วงถูกบดขยีล้งบนริมฝีปากสีกลีบกุหลาบไม่ยัง้ 

ความร้อนรุนแรงคือความต่ืนตัวท่ีหญิงสาวหลายคนใฝ่ฝันหา เพราะ

มนัคือความตื่นเต้น  

ความรู้สึกท่ีท าให้หวัใจเต้นรัวเร็วเม่ือรู้ว่าตวัเองเป็นท่ีปรารถนา

ของชายจนระงบัอารมณ์ไม่อยู่ ฝ่ามือหยาบกระตุกเสือ้คลมุก่อนจะรัง้

มันออกไปให้พ้นจากเป้าหมาย ทุกสัดส่วนต่อจากนีจ้ะถูกส ารวจบีบ

เคล้นด้วยแรงอารมณ์  
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ในวันนีไ้ม่มีความอ่อนโยนมีแต่ความรุนแรงเท่านัน้ท่ีเธอจะ

ได้รับ อารมณ์กราดเกรีย้วและความแค้นท่ีแกเบรียลท าเขาจะระบาย

ลงกบัเรือนร่างนี ้เพราะน่ีมนัคือเกมของเขา เกมท่ีเอลล่าและแกเบรียล

จะกลายเป็นหมากตวัหนึง่เท่านัน้  

เขาบรรจงสวมใส่ Sai ให้กับเธอ ด้วยเหตุผลท่ีว่าเธอดูเซ็กซี่

อย่างสุดๆ เม่ืออยู่ในคอลเล็กชั่นนี ้เอลล่าครวญครางไม่ได้ศัพท์เม่ือ

ชาร์คกระชบัร่างเธอจากด้านหลงั ฝ่ามือร้อนเข้าโอบล้อมทรวงอกอวบ

อิ่มบีบเคล้นบีค้ลึงปลายยอดสลับช้าเร็วจนเอลล่าต้องบิดกายไปมา

ด้วยความร้อนรุ่ม  

ชาร์คไม่ปล่อยให้เธอร้อนนานฝ่ามือของเขาจึงกอบโกยความ

สมบูรณ์มาไว้ในเบ้าของบราเซียร์สีม่วงอ่อนท่ีด้านหน้ากึ่งกลางนัน้

ประดบัไว้ด้วยดอกพโิอนีท่ีมียอดเกสรเป็นเพชรเทียมเม็ดใหญ่  

จมูกโด่งเฝ้าคลอเคลียตามไรผม ต้นคอขาว ไหล่ลาดมนด้วย

ความร้อนแรง เสียงครวญครางของเอลล่าไพเราะน่าฟังจนเขาต้องยิม้

ออกมาด้วยความสุขปนกระสัน ทรวงอกท่ีถูกโอบล้อมไว้ด้วยความ
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งดงามแนบชิด จนชาร์คอดไม่ได้ท่ีจะหนัร่างเธอมาเผชิญหน้าก่อนจะ

ฝังจมกูโด่งลงไปให้เธอสะท้านเล่น  

ใบหน้าหล่อเหลาเคล่ือนกายลงต ่าก่อนจะส่งผ่านบิกินีตวัจิ๋วเข้า

ไปในต้นขาแต่ละข้าง และจงัหวะค่อยๆ รูดขึน้ทีละนิดๆ แม้มนัจะซ่าน

เสียวเสียจนขนทัง้กายเธอลกุตัง้ชนัแต่ก็ท าให้เธออยากจะกรีดร้องด้วย

ความอดึอดัจิตใจไปพร้อมๆ กนัด้วย  

เธออยากให้เขาท าให้เร็วให้แรงมากกว่าจะอ้อยอิ่งอยู่แบบนี ้

เพราะเขาก าลงัทรมานให้เธอต้องการจนระงบัไม่อยู่ 

“ชาร์ค! เร็ว! ได้โปรดรักเอลล่าเสียที! ได้โปรด! กร๊ีดดดดด...” เอ

ลล่ากรีดร้องเม่ือเธอถกูขดัใจและเพราะชาร์คท าบางอย่างจนเธอผวา 

นิว้มือแข็งแกร่งร้อนจัดท่ีจาบจ้วงเข้าสู่ดงพิ โอนีก่อนจะเร่ง

ความเร็วร่ีจนเธอยืนไม่ติดพืน้และเขาก็ท าให้เธอตัง้ตวัไม่อยู่ เม่ือนิว้มือ

นัน้คล้ายจะผลกัดนัให้เธอต้องเดินตามไปสู่จดุหมายคือเตียงนอน  

ร่างบางอ่อนระทวยเม่ือนิว้มือยงัท าหน้าท่ีอย่างดีเย่ียม และริม

ฝีปากก็ตรงเข้าดูดกลืนเต้าอวบอย่างคนกระหาย ไรฟันท่ีลากไปมา
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สลับกับแรงดูดเน้นๆ ปลายลิน้บริเวณยอดอกสีหวานยิ่งท าให้เอลล่า

ครวญครางราวคนเสียสติ  

ไม่มีจุดไหนได้หยุดพกั ไม่มีจุดไหนได้ท าใจเพราะเขาจู่โจมไม่

เลือกท่ี และไม่ว่าชาร์คจะน าพาเธอไปทางใด เธอก็พร้อมจะติดตาม

เขาไปจนถึงฝ่ังเพราะเธอรู้เพียงว่าขณะนีช้าร์คร่ายมนตราด ากฤษณา

ใส่เธอเสียแล้ว  

 

  ดวงตายาวรีดุจเหย่ียวเจ้าเล่ห์มองสบดวงตาคมเข้มของผู้กุม

อ านาจสูงสุดแห่งมหานครปารีสอย่างไม่นึกจะเกรงกลัวสักนิด ท่ีไม่

กลัวเพราะอ านาจท่ีแท้จริงในการบริหารอยู่ในน า้มือเขามาเนิ่นนาน 

และในเวลานีอ้ านาจการต่อรองของเขาก็ เป็นต่อเสียจนท่าน

ประธานาธิบดีฟิลิปต้องลดตวัลงมาเจรจากบัเขาด้วยตวัเอง  

 แม้จะเป็นด้วยการส่ือสารทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ตามแต่มนัก็

ชดัเจนเสียจนคิดว่ามานัง่อยู่ตรงหน้า ค าตอบของฟิลิปอาจท าให้เขา

เป็นเดือดเป็นแค้นท่ีไม่สามารถแก้เกมอะไรได้ แต่เม่ือได้รู้ข้อต่อรองท่ี
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เอลล่าแนะน าเขาก็แทบจะระงับความดีใจไว้ไม่ไหว แค่พรุ่งนีเ้ท่านัน้

เขาก็จะรู้วิธีจดัการกบัฟิลิปและเขาจะท าก่อนท่ีมนัจะไหวตวั  

 “ผมไม่ตกลงกบัข้อเสนอของคณุ ผู้หญิงเพียงคนเดียวไม่มีผลท่ี

จะท าให้งานของผมชะงกัได้”  

ฟิลิปเปิดฉากพูดก่อน ในฐานะประธานาธิบดีเขาคงยอมให้

ประเทศชาติบ้านเมืองมาเป็นข้อต่อรองเพ่ือความปลอดภยัของผู้หญิง

เพียงคนเดียวไม่ได้ แต่ในฐานะท่ีเขาเป็นพ่อก็คงต้องหาทางช่วยเหลือ

ผู้หญิงท่ีเป็นดวงใจของลูก และมันต้องได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ จะไม่มี

อะไรผิดพลาดเด็ดขาดเพราะนั่นเท่ากับเป็นการซือ้เวลาให้ชาร์คท า

บางอย่างได้ส าเร็จ 

“หึหึหึ... รู้อยู่แล้ว!” แกเบรียลหวัเราะยิม้เยาะพร้อมเสียงสงูไม่

แคร์สกันิด 

“รู้อยู่แล้ว... หมายความว่ายังไง” คิว้สูงเลิกขึน้อย่างแปลกใจ

รวมทัง้ท่าทางเป็นต่อของแกเบรียลมนัก็น่าหมัน่ไส้อย่างสดุๆ 

“รู้อยู่แล้วว่าท่านไม่มีวนัยอมหรอก หลกัฐานท่ีท่านได้ไป ท่าน

จะเอาไปท าอะไรก็ตามสบายเล๊ย! ผมไม่สน เพราะผมมีอะไรท่ีมนัเด็ด
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กว่านัน้ ว่าแต่ท่านเถอะ เวลาจะเล่นงานผมก็เพลาๆ ไว้บ้างก็แล้วกัน 

เพราะเวลาท่ีผมเอาคืน อย่าว่าแต่ต าแหน่งประธานาธิบดีเลย แม้แต่

แผ่ นดิ น ในมหานคร นี ท้่ าน ก็จะ ไม่ มี เห ยียบ  สวัส ดีค รับท่ าน

ประธานาธิบดีท่ีมีเวลาเหลือน้อยท่ีสุด หวังว่าคงสนุกกับต าแหน่ง

ตลอด ๒๔ ชัว่โมงนี ้ฮ่า ฮ่า ฮ่า...” 

“เด๋ียว! แกเบรียล คณุหมายความว่ายงัไง” 

แกเบรียลเหยียดยิม้พร้อมชะงักมือท่ีก าลังเอือ้มปิดสัญญาณ

เม่ือคนทางโน้นดูร้อนรนอย่างเห็นได้ชดั เป็นไปตามคาด ไอ้คนอย่าง

ประธานาธิบดีฟิลิปก็ไม่ได้ขาวสะอาดนกัหรอก กว่าจะก้าวมาถึงจุดนี ้

ก่ีชีวิตท่ีต้องยอมเพ่ือให้มนัก้าวขึน้มาอยู่ในต าแหน่งท่ีสงูสดุ  

แต่แค่เร่ืองลูกนอกสมรสมนัยงัไม่เพียงพอท่ีจะเอาผิด มนัต้อง

รวมเร่ืองท่ีฟิลิปจงใจสร้างหลักฐานเท็จขึน้มาปรักปร าเขาและ

คณะรัฐมนตรีตลอดจนวุฒิสภาอีกหลายคน และส าคัญคนท่ีหา

หลกัฐานให้เขาก็คือคนท่ีจะสร้างหลกัฐานขึน้มาให้มนันัน่เอง  

“หึหึหึ... ก็หมายความว่า ไม่ใช่ท่านคนเดียวนะครับท่ีจะหา

หลกัฐานมาปรักปร าผมได้ ผมก็มีหลกัฐานของท่านเหมือนกนั แล้วเรา
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มาวัดดวงกันว่าใครจะอยู่ใครจะไป แต่ตอนนีผ้มขอเวลาไปช่ืนชมกับ

หลกัฐานของท่านก่อนนะครับ หวงัว่าในวนัรุ่งขึน้จะไม่มีข่าวอะไรของ

ผมเล็ดลอดออกไปให้ส่ือเห็น เพราะถ้าเป็นอย่างนัน้ ข่าวด่วนตลอดทัง้

วนัจะมีแต่ภาพของท่านแทนทกุความสนใจในมหานคร ฮ่า ฮ่า ฮ่า...” 

แกเบรียลแหงนหน้าหวัเราะอย่างสะใจเม่ือเห็นท่าทางโกรธจน

แทบจะกระอักเลือดของฟิลิป เขาต้องยกความดีความชอบให้กับ

เจ้าของชดุชัน้ในคนสวยและพนกังานจดัส่งของเธอ และท่ีสดุคือเอลล่า

เพราะความรอบคอบของเธอท าให้เขาสามารถแก้เกมฟิลิปได้ทัง้หมด 

ลกูสาวท่ีสง่างามและสร้างความเชิดหน้าชตูาให้กบัผู้ เป็นพอ่ ต่างจากผู้

เป็นแม่ท่ีมีแค่ความสวยเป็นประโยชน์ 

“แกเบรียลคณุมนั...” 

ฟิลิปทุบฝ่ามือลงบนโต๊ะท างานจนหน้าจอมอนิเตอร์สะเทือน 

สิ่ง ท่ีแกเบรียลท ามันหยามกันชัดๆ แต่แล้วใบหน้าเคร่งเครียดก็

เปล่ียนเป็นยิม้ราวกบัยกภเูขาออกจากอกเพราะสิ่งท่ีแกเบรียลพดูถึงไม่

มีวนัจะเป็นไปได้  
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ข้อมูลของเขาหากถูกแฉก็จะกลายเป็นว่า ฮีโร่มีตัวตนอยู่จริง

ไม่ใช่แค่ในนิทานหลอกเด็ก หลายคดีปิดฉากได้ก็เพราะเขาและทีม แต่

ก็ต้องนบัว่าคนสร้างนิทานข าขนันีห้ลอกแกเบรียลยอดเย่ียมท่ีสดุ 

 

อาการปวดเนือ้ปวดตวัพร้อมกับความหนาวสะท้านไปทัง้กาย

ตรงเข้าจู่โจมในทนัทีท่ีเธอรู้สึกตวั ดวงตาหวานหนกัอึ่งด้วยพิษไข้แต่ก็

พยายามท่ีจะลืมขึน้มองโดยรอบบริเวณ หูไม่ได้ยินเสียงใดนอกจาก

ความเงียบรอบตัว และสถานท่ีท่ีเธอนอนอยู่นี ก็้เป็นเตียงนอนนุ่มๆ 

ไม่ได้ถกูผกูโยงไว้กบัเก้าอีท่ี้ทัง้แข็งและเย็นจบัจิตเม่ือเนือ้ตวันัน้มีเพียง

ชดุชัน้ใน  

สิ่งท่ีมองเห็นคือผนงัห้องสีเทาหม่นบ่งบอกอายุการใช้งานของ

สถานท่ี ห้องส่ีเหล่ียมเล็กเพียงราว ๑๒ ตารางเมตรท่ีไม่มีหน้าต่างมี

เพียงประตทูางเข้าและผนงัด้านหนึ่งท่ีเป็นกระจกท าให้เธออดนึกถึงใน

ภาพยนตร์สืบสวนท่ีห้องแบบนีก้ลายเป็นท่ีกกัขงัเชลยและจะมีคนจาก

ภาพนอกเฝ้าดโูดยท่ีคนอยู่ด้านในไม่มีโอกาสรู้ได้เลยว่าภายนอกนัน้มี

ใครท่ีก าลงัพดูคุยกันด้วยเร่ืองอะไรบ้าง แต่ท่ีแน่ๆ คนท่ีอยู่ด้านในนีมี้
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สภาพไม่ต่างจากสตัว์ท่ีอยู่ในกงขงั ท่ีต้องรอคอยเวลาให้เจ้าของสถาน

ท่ีมาให้ข้าวให้น า้ แต่เธอเป็นคนไม่ใช่สตัว์  

เซาะทรายกัดฟันพยุง ร่างกายตัว เองให้ลุกขึ น้นั่งอย่าง

ยากล าบากเพราะร่างกายท่ีผ่านความหนาวเหน็บมานานแม้ขณะนีจ้ะ

ได้ผ้าห่มมาคลุมกาย แต่เพราะถูกทรมานจนเกือบตายท าให้อาการไข้

เหมือนจะมาเยือนโดยไม่ได้รับเชิญ  

ร่างกายปวดเม่ือยและเจ็บล้าไปทัง้ตัวโดยเฉพาะบริเวณรอบ

ล าคอมนัทัง้เคล็ดทัง้ปวด และเม่ือเธอแตะสมัผสัก็รู้สกึเจ็บจนน า้ตาร่วง 

รัฐมนตรีแกเบรียลคนชัว่ช้านัน้ตัง้ใจจะฆ่าเธอให้ตาย แต่ถึงตายเธอก็

ไม่กลัวเพราะความลับนัน้จะตายไปพร้อมๆ กับเธอด้วย อย่างน้อย

ความตายของเธอก็มีค่า ถ้ามนัจะสามารถกระชากหน้ากากชัว่ช้านัน้

ออกมาได้ แต่เพราะอะไรท่ีท าให้มนัยัง้มือไม่ฆ่าเธอเสียตัง้แต่ตอนนัน้

และร่างกายก็ไม่ได้บ่งบอกว่าเธอถกูข่มเหงเลยสกันิด 

แกร๊ก... 

ใบหน้าหวานท่ียังคงอิดโรยอยู่มากหันตามเสียง และผู้ ท่ีผ่าน

บานประตูเข้ามาก็ท าให้เธอต้องถอยร่นไปจนถึงหัวเตียงด้วยความ
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หวาดกลัว เสือ้ผ้าพร้อมอาหารถูกวางลงบนเตียงเพราะในห้องนี ้

นอกจากเตียงท่ีเธอนัง่อยู่แล้วไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อ่ืนๆ อีก  

“ทานอาหารแล้วเปล่ียนเสือ้ผ้าซะ เด๋ียวคนมารับเขาจะว่าได้ว่า

ผมทรมานคนรักของเขา”  

 “คนรัก” แม้จะสงสัยในสิ่งท่ีแกเบรียลพูดแต่การนิ่งเฉยคงดี

ส าหรับเธอท่ีสดุ 

 “คุณไม่ต้องปิดบังอะไรผมอีกแล้ว ชาร์คเขาเล่าความจริงทุก

อย่างให้ผมฟังหมดแล้ว รอแค่พรุ่งนีเ้ท่านัน้ผมก็จะปล่อยคุณไป รอให้

ผมได้หลกัฐานนัน่เสียก่อน หหึหึ.ึ..”  

ดวงตามาดหมายทว่าเต็มไปด้วยความเหีย้มเกรียมตวัดมอง

ใบหน้าสวยหวานท่ีถูกใจเขาเหลือเกิน โดยเฉพาะดวงตาหวาดๆ คู่นัน้ 

มันไม่ต่างไปจากดวงตาของแม่กวางสาวท่ีระแวดระวังภัยจาก

นายพราน สวยเสียจนเขาอยากจะลิม้ลอง  

ในเวลาท่ีอารมณ์ลดทอนจากโทสะเขากลบัมีความต้องการไม่

ต่างจากคนธรรมดา และเธอคนนีก็้ปลุกกระแสความต้องการของเขา

ให้โลดแล่นขึน้มาได้ง่ายๆ ภายใต้ผ้าห่มท่ีคลมุกระชบัจนถึงปลายคาง



 

320  

นัน้เขารู้ว่ามันซุกซ่อนอะไรไว้ ความอวบอิ่มสวยงามตามธรรมชาติ

ก าลงัส่งผลต่อจงัหวะลมหายใจเข้าออกของเขา 

“ขอฉนัคยุกบัชาร์คหน่อยได้ไหมคะ”  

เท้าหยดุชะงกัตามเสียงของเธอ แกเบรียลหนัมองเซาะทรายอีก

ครัง้ ดวงตาหวาดหวั่นปนความสงสัยไม่แน่ใจท่ีเห็นท าให้รอยยิม้

เกิดขึน้บนใบหน้าเหีย้มเกรียม เดิมเขาคิดจะหกัห้ามไม่ให้ท าอะไรเกิน

เลยไปกว่านีเ้พราะความปลอดภยัของผู้หญิงคนนีเ้ป็นเดิมพนัส าหรับ

หลกัฐานท่ีเขาต้องได้เม่ือวนัพรุ่งนีม้าเยือน  

แต่ความฉลาดท่ีไม่ไว้วางใจเขาและความกล้าหาญเกิน

สภุาพสตรีใดท่ีเขาเคยพบก็ท าให้เขารู้สกึคล้ายกบัว่าก าลงัพบเพชรเม็ด

งามแห่งมหานครนีเ้สียแล้ว... ปล่อยไปก็โง่ตาย 

เซาะทรายรีบคว้าเสือ้ผ้าเข้ามาผลดัเปล่ียนภายใต้ผ้าห่มท่ียัง

คลมุกายเพราะไม่รู้ว่าด้านนอกนัน้มีใครอยู่บ้างเธอจงึต้องระวงัตวัไว้ให้

มากท่ีสุด เพราะจากท่ีได้คุยโทรศัพท์กับชาร์คเม่ือครู่ท าให้รู้ว่าเขามี

ข้อเสนอบางอย่างท่ีท าให้แกเบรียลเปล่ียนใจและจะไม่ท าร้ายเธออย่าง

แน่นอน  
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ชาร์คให้เธออดทนรอแค่พรุ่งนีเ้ช้าเขาก็จะมารับเธอออกไปและ

เธอไม่ต้องกลวัอะไรทัง้สิน้เพราะสิ่งต่อรองของชาร์คจะท าให้แกเบรียล

รักษาสญัญาท่ีให้ไว้  

ดวงตาหวาดหวัน่ช าเรืองมองไปยงับานกระจกใสท่ีสะท้อนร่าง

ของเธอท่ีก าลงันัง่อยู่บนเตียง แม้เธอจะมองเห็นตวัเองและไม่สามารถ

มองออกไปข้างนอกได้แต่เธอก็ยงัไม่หมดหวงัเสียทีเดียว  

กลิ่นของอาหารหลายอย่างท่ีวางไว้เรียกน า้ลายสอขึน้ในโพรง

ปากแต่เธอก็ยงัไม่วางใจ แม้แต่ละอย่างนัน้จะน่ากินอย่างท่ีสดุแต่เธอก็

ไม่ควรจะแตะต้อง เพราะหากมันมีสิ่งเจือปนเธอจะไม่สามารถ

เรียกร้องอะไรกลบัมาได้เลย  

มือคว้าเอาขวดน า้เปล่าขึน้มาพลิกซ้ายพลิกขวาหาช่องทาง

อันตรายท่ีอาจมีใครเจาะขวดแล้วแอบใส่อะไรมาก็ได้ ซึ่งเธอไม่ควร

ไว้วางใจ แต่เม่ือไม่พบหลกัฐานเธอก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกก่อน

จะรีบเปิดฝาและพาความฉ ่าเย็นเข้าสู่ล าคอให้เร็วท่ีสดุ  
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เธอถือคติ ขาดอาหารอยู่ได้นานและขาดน า้แค่ ๓ วนัก็ไม่เหลือ

และน่ีมนัก็เข้าวนัท่ี ๒ แล้วหากไม่มีน า้หล่อเลีย้งในร่างกายอาการไข้

ของเธอคงจะเพิม่ขึน้แน ่ 

เซาะทรายคู้ ตัวลงกับท่ีนอนหนาห่มคลุมร่างกายให้มิดชิด 

ใบหน้าหวานเปียกชืน้ไปด้วยหยาดน า้ตา แต่เธอก็จะไม่ยอมแพ้ เธอจะ

สู้จนกว่าเขาจะมารับ 
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ตอนที  ๑๔ 

ศึกชงิตัวประกนั 

เมื อความลบัไม่มีอกีตอ่ไป 

ภาพข่าวท่ีก าลงัถ่ายทอดสดไปทัว่ประเทศท าให้แกเบรียลแทบ

จะล้มทัง้ยืน เพราะสิ่งท่ีคิดหวังไว้พังทลายลงมาไม่เป็นท่า หนึ่งใน

ลูกน้องคนสนิทรีบเข้าไปปิดสวิทซ์การส่งสัญญาณแพร่ภาพโดยไม่

สนใจเจ้าหน้าท่ีของสถานีโทรทศัน์ท่ีเข้ามาขดัขวาง ส่วนอีกคนชกัปืน

ออกมาข่มขู่พวกท่ีคิดจะเข้ามาแย่งตัวบันทึกข้อมูลซึ่งถูกกระชาก

ออกมาจากช่องเสียบทัง้ท่ีเพิง่แพร่ภาพไปได้ยงัไม่ถึง ๑๐ นาทีดี  
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เส้นเลือดฝอยในดวงตาปริแตกด้วยความแค้น ส่งผลให้ดวงตา

สีน า้ตาลแปรเปล่ียนเป็นสีแดงและแทบจะถลนออกมานอกเบ้าเพราะ

ก าลงัระงบัความโกรธไว้อย่างถึงท่ีสดุแต่เขาก็ท าไม่ได้  

แกเบรียลเหมือนคนบ้าท่ีถูกกระตุ้นให้เส้นแห่งความยบัยัง้ช่าง

ใจขาดผงึ มือหยาบใหญ่กระชากอปุกรณ์บนัทึกข้อมลูจากลกูน้องก่อน

จะปาลงพืน้พร้อมตามไปบดขยีว้ตัถุประจานความอบัอายนัน้ให้แหลก

คาเท้า  

ทว่ายงัไม่พอ... ร่างหนาเจ้าเนือ้เดินตรงไปยงัหน้าจอมอนิเตอร์

นับ ๑๐ ช่องซึ่งภาพท่ีถูกหยุดไว้นัน้เป็นภาพเคร่ืองเพศของผู้ ชายซึ่ง

ผู้หญิงคนหนึ่งก าลังปฏิบตัิโอษฐ์กามให้กับเขาอย่างถึงพริกถึงขิง แม้

จะมองไม่เห็นใบหน้าของฝ่ายหญิงแต่ถ้อยค าสนทนาก็ชีช้ดัว่าเป็นใคร

ได้ไม่ยาก  

เพราะเธอพูดคุยเ ร่ืองการเมืองและขอให้คู่ขาเซ็นอนุมัติ

งบประมาณอันจะท าให้สามีของเธอและเขาคนท่ีเธอก าลงัปฏิบตัิกิจ

กามด้วยนัน้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกนัทัง้สองฝ่าย  
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เธอใช้สถานท่ีบนเตียงเจรจาเร่ืองงบจดัสร้างรถไฟใต้ดิน เธอก็

ใช้โต๊ะเคร่ืองแป้งสไตล์วินเทจสุดหรูเจรจาเร่ืองภาษีผลิตภัณฑ์จาก

น า้ผึง้ท่ีเธอต้องการหลีกเล่ียงการช าระ และเธอก็ใช้ริมหน้าต่างท่ีมอง

ออกไปเห็นสวนสวยไม่ต่างจากพระราชวงัแวร์ซายส์เจรจาเร่ืองท่ีดินใน

ย่านทองค าท่ีเธออยากได้ในราคาท่ีเธอเป็นผู้ก าหนดเอง  

“อืม... โอว...”  

เสียงครวญครางของผู้หญิงดงับ้างค่อยบ้างเพราะบางอย่างท่ี

แน่นคับปาก ทว่าเธอก็ยังอุตส่าห์ท่ีจะพูดมันออกมา เหมือนจะบอก

เป็นนยัว่าแม้เธอเป็นฝ่ายท าก่อนแต่เธอก็เสียวได้ 

“โอว... ดีจงัเลยค่ะคณุขา... ดีจงัเลย... โอว... เย่ียม! เย่ียมท่ีสดุ 

โอว... คณุเย่ียมท่ีสดุในโลกเลย”  

และเม่ือเธอเปล่ียนบทบาทเป็นผู้ ควบคุมด้านบน เธอก็ท า

หน้าท่ีถ่ายภาพคนด้านล่างให้ยิ่งชดัเสียจนเขาชาไปทัง้ร่าง เพราะไอ้

ผู้ชายท่ีนอนระทวยอยู่เบือ้งล่างนัน้มนัก็คือ หนึ่งในคณะรัฐมนตรีท่ีคง

นัง่หน้าซีดอยู่ท่ีไหนสกัแห่งในมหานครนี ้เพราะเขาให้ลกูน้องส่งข่าวให้
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ทกุคนในคณะคอยดคูวามหายนะของไอ้ฟิลิป แต่กลบัเป็นเขาเองท่ีเอา

ความโสมมมาประจานให้คนอ่ืนด ู 

การร่วมรักระหว่างหญิงหนึ่งชายสามเป็นไปอย่างถึงพริกถึงขิง

สลบัตดัฉากกนัไปมา ท่ีไม่ว่าใครก็ตามท่ีได้ดก็ูคงสามารถแยกแยะออก

ได้ง่ายว่าหญิงท่ีเห็นนัน้คือ เอซิลีนกับคณะรัฐมนตรีของเขาไม่ใช่ภาพ

การร่วมรักของประธานาธิบดีฟิลิปกบัพนกังานหญิงของรัฐ 

โครม! เพลง้! โครม! เพลง้!... 

แกเบรียลฉวยคว้าเก้าอีเ้หล็กของพนกังานในสถานีก่อนจะทุ่ม

ลงไปท่ีหน้าจอมอนิเตอร์ไม่ยัง้ ภาพไหนท่ียงัคงค้างไว้เขาจะท าลายมนั

ไม่ให้เหลือซาก  

“ท าลายมนัให้หมด! อย่าให้มนัเซฟข้อมลูไว้ได้ พงัมนัให้หมด! 

พงัมนั!!!” 

เสียงเข่นเครียดราวกบัจะฆ่าคนได้ทัง้โลกเอ่ยออกมาก่อนจะพา

ร่างสงูใหญ่สัน่เทิม้เดินออกไปหาจดุหมายแต่เสียงโครมครามและเสียง

อปุกรณ์แตกหกัเสียหายยงัคงตามไล่หลงั  
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แกเบรียลก ามือแน่นกรามใหญ่บดเข้าหากันจนแทบจะเป็น

ผุยผง เขาพลาดเอง พลาดอย่างไม่น่าจะให้อภยัตวัเองได้ พลาดท่ีไม่

ตรวจเช็คข้อมลูท่ีได้ให้ครบถ้วนเสียก่อน เพราะข่าวด่วน! ช็อกวงการ

เมืองท่ีแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในเช้านีคื้อข้อมูลทุจริตมหากาฬ

ระดบัชาติท่ีฟิลิปแถลงการณ์  

ท าให้ทุกสถานีส่ือพุ่งเป้ามาท่ีเขาซึ่งเป็นจ าเลยท่ี ๑ ในข้อ

กล่าวหานี ้และมีคณะรัฐมนตรีมากกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ ร่วม

กระบวนการ ค ากล่าวนักแน่นของท่านประธานาธิบดีท าให้ทุกส่ือ

กระหน ่าโทรหาเขาจนสายแทบไหม้  

ส่วนเขาเองนัน้ก็ได้แต่เก็บกดความแค้นเพ่ือรอหลักฐานชิน้

ส าคญัจะส่งมาถึง และเม่ือข้อมลูลบัท่ีมีค่าราวโคตรเพชรเพราะมนัถูก

บ่งชีว้่าคือข้อมลูหกัล้างและจะพลิกเกมว่าสิ่งท่ีฟิลิปแถลงการณ์ครัง้นี ้

คือการกลั่นแกล้งเพราะเขารู้ความลับเน่าเฟะของประธานาธิบดี

ภาพลกัษณ์ดีท่ีสดุในประวตัิศาสตร์  
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บ้านปีกไม้ในสวนป่าห่างจากชาโต้ของแกเบรียลไม่ไกลเท่าไร

คือสถานท่ีท่ีตรวจจับสัญญาณของเซาะทรายได้ และจากสัญญาณ

ความร้อนของสิ่งมีชีวิตท่ีตรวจจบัได้จากดาวเทียมท าให้รู้ว่าทัว่บริเวณ

บ้านไม้นีเ้ซาะทรายถกูควบคมุตวัโดยชายฉกรรจ์  ๔ คน  

ดวงตาคมเข้มกวาดส ารวจไปทั่วบริเวณก่อนจะให้สัญญาณ

ต ารวจนอกเคร่ืองแบบสองนายให้อ้อมไปด้านหลัง ส่วนเขาและ

นายต ารวจอีกนายจะเข้าชาร์ตท่ีด้านหน้า  

เขามีเวลาไม่มากก่อนท่ีแกเบรียลจะไหวตวัและสัง่ให้จดัการกบั

เซาะทราย เพราะไม่ได้ร้องขอให้มีการแลกเปล่ียนตวัประกันกบัข้อมลู

ลบัท่ีส่งมอบท าให้แกเบรียลไว้วางใจท่ีจะเอาข้อมลูนัน้ไปเผยแพร่เพ่ือ

ต้องการหกัหน้าและท าร้ายท่านประธานาธิบดีให้เร็วท่ีสดุ  

เพ่ือให้แกเบรียลตกเป็นจ าเลยของสังคมและตอกย า้ความ

ฉ้อโกงท่ีท่านประธานาธิบดีแถลงการณ์ไปในช่วงเช้าเขาจึงจ าเป็นต้อง

เส่ียงให้เธออยู่ในน า้มือคนชัว่ แต่ตอนนีถ้ึงเวลาแล้วท่ีเธอจะปลอดภยั 
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ชาร์คและต ารวจทัง้ ๓ นาย ตรงเข้าจดัการกบัลูกน้องของแกเบ

รียลได้โดยง่ายก่อนจะไขประตูเข้าไปด้านใน กระจกเฝ้ามองจากด้าน

นอกท าให้มองเห็นร่างหนึง่ท่ีนอนนิ่งอยู่ภายในห้อง  

หวัใจของชาร์คสัน่สะท้านเม่ือเห็นความเป็นอยู่ของเธอชดัเจน 

เซาะทรายต้องมาล าบากและเกือบถูกท าร้ายเพราะภารกิจของเขา 

และนบัจากนีไ้ปเขาจะไม่ท าให้เธอต้องทุกข์ร้อนหรือเจ็บปวดอะไรอีก 

เขาจะถนอมเธอด้วยความรักของผู้ชายบ้ากามคนนี ้ 

ชาร์คไม่รอช้าท่ีจะพงัประตูนัน้เพ่ือเข้าไปหา ร่างสูงตรงเข้าไป

สวมกอดเรือนร่างนัน้ไว้แนบอกก่อนท่ีความรู้สึกจากส่วนลึกจะร้อง

ประท้วงในบางสิ่ง 

“หึหึหึ... คิดถึงเอลล่ามากขนาดนัน้เชียวหรือคะชาร์ค แหม... 

เราเพิง่ห่างกนัแค่ไม่ก่ีชัว่โมงเองนะคะ” 

ชาร์คผงะถอยหลังจากเรือนร่างท่ีนอนระทวยอยู่บนเตียง

ในทนัที ใบหน้าสวยหวานของเอลล่าไม่ได้งดงามน้อยลงแต่ริมฝีปาก

เหยียดยิม้พร้อมเสียงหวัเราะบาดจิตกลบัช่วยส่งเสริมให้ความงดงามนี ้

ไม่ต่างจากนางปีศาจ  
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สมควรแล้วท่ีเอลล่าเป็นลูกของคนชั่วโกงกินบ้านเมืองกับ

ผู้หญิงท่ีมักมากในกามจนยอมพลีกายให้ใครก็ได้เพ่ือแลกกับอ านาจ

เงินทองท่ีสามีจะน ามาให้เธอปรนเปรอไม่มีวนัหมด  

“ว่าไงล่ะ ถึงกบัอึง้ไปเลยหรือคะ ไม่ดีใจเหรอท่ีได้เจอเอลล่าท่ีน่ี 

ก็ไหนเม่ือคืนคณุยงับอกว่าอยากอยู่กับเอลล่า อยากร่วมรักกับเอลล่า

ทัง้วนัทัง้คืน มาสิคะ เอลล่าคอยอยู่ มาสิคะ...”  

เอลล่ากระดิกนิว้เรียกพร้อมท่าทางยัว่ยวนท่ีสดุ ทัง้ท่ีข้างในนี ้

เดือดจนร้อนเพราะน า้เสียงและสมัผสัห่วงหาท่ีเขาถลามาโอบกอด สิ่ง

ท่ีท าทัง้หมดนีเ้ธอไม่เสียใจเลยสักนิดเพราะเขาดูถูกตัวตนของเธอ 

เพราะเขาหยามศักดิ์ศรีและหวงัใช้เธอเป็นเคร่ืองมือครัง้แล้วครัง้เล่า 

เขาก็ควรจะต้องได้รับสิ่งตอบแทนท่ีสาสมกนั 

“ท าไมถึงเป็นคณุ...”  

ดวงตาคมเข้มสับสนเม่ือแผนการท่ีวางไว้ผิดคาด เขาคิดว่า

สามารถซ้อนแผนของแกเบรียลให้มนัได้รับความผิดและความอบัอาย

จนไม่สามารถจะปฏิเสธข้อกล่าวหาอะไรได้อีกแล้วเขาจะบุกมาช่วย

เซาะทราย  
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เพราะเทคโนโลยีติดตามตวัท่ีติดตัง้ไว้ในชดุชัน้ในของเธอจะท า

ให้รู้พกิดัของเซาะทรายอยู่เสมอ ไม่ว่าแกเบรียลจะน าเธอไปซอ่นไว้ท่ีใด

เขาก็สามารถหาเธอเจอได้อย่างแน่นอน แต่ท าไมผู้หญิงท่ีอยู่ตรงหน้า

เขาจงึเป็นเอลล่า 

“หหึ.ึ.. ท าไมหรือคะ” ฝ่ามือปลดผ้าห่มคลมุกายออกเผยให้เห็น

เรือนร่างท่ีมีเพียงชดุชัน้ในติดกาย 

ชาร์คมองเอลล่าด้วยสายตาท่ีต่ืนตะลงึคาดไม่ถึง ชดุชัน้ในคอล

เล็กชัน่ดอกเดซี่ ดอกไม้เฉพาะของเซาะทราย ปรากฏอยู่บนเรือนร่าง

ขาวผ่องของเอลล่า 

“เป็นไงบ้างคะ ดอกเดซี่เหมาะกบัเอลล่าไหม อืม... โชคดีนะคะ

ท่ีไซด์เราเท่ากัน หึหึหึ... ใส่ได้พอดีอย่างไม่น่าเช่ือ จริงไหมคะ อะไรๆ 

ของเราก็ใส่ได้พอดีกนัเสมอ”  

เอลล่าเกล่ียปลายนิว้ไปบนดอกเดซี่สีขาวกลีบบางท่ีประดบัไว้

เสนอทรวงอกอิ่มโดยเฉพาะบริเวณกึ่งกลางเกสรนัน้บรรจุบางสิ่งท่ีท า

ให้ชาร์คติดตามมาจนถึงท่ีน่ี และก็คืออุปกรณ์เดียวกับท่ีเขาติดไปบน

ชดุชัน้ในของเธอเพ่ือสอดแนมว่าเธอท าอะไรท่ีไหนเม่ือไรบ้าง  
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มันคงเป็นความโชคร้ายท่ีเธอไม่คาดคิดว่าจะมีใครท าอะไร

แบบนีไ้ด้ และมันคงเป็นความโชคดีของเธอท่ีอุปกรณ์ป้องกันการถูก

ดกัฟังในห้องท างานของพ่อส่งสญัญาณเตือนเม่ือเธอเข้าไปหาข้อมูล

เพ่ือเตรียมไว้หกัล้างข้อกล่าวหาของฟิลิป  

เธอจึงได้รู้ว่าตัวเธอเองท่ีเป็นคนชีเ้ป้าและท าให้ความลับใน

บ้านร่ัวไหลออกไปข้างนอก และเม่ือเข้าใจแบบนัน้ก็ไม่มีอะไรท่ีจะชีว้ดั

ได้ว่าชาร์คจะจริงใจในสิ่งท่ีเขาพูด ประสบการณ์ท่ีผ่านมาท าให้เธอ

ต้องรอบคอบไม่ปล่อยให้ตวัเองหลงละเมอไปกบัสิ่งท่ีเขาปรนเปรอ 

ในขณะท่ีพ่อของเธอเดินทางไปสถานีโทรทัศน์เพ่ือเผยแพร่

ข้อมลูทัง้หมดท่ีชาร์คน ามาให้ เพ่ือความรอบคอบเธอจึงส่งเซาะทราย

ไปอยู่ในอีกท่ีและสวมรอยหากชาร์คคิดตลบหลงั และมนัก็เป็นจริงตาม

คาดเม่ือสายท่ีได้รับไม่ก่ีนาทีท่ีผ่านมานีม้นัคือค าสัง่ให้ฆ่าได้ไม่ให้เหลือ

ซาก  

แต่หน้าตาสวย หุ่นเหลือรับประทานอย่างเซาะทรายป่านนีค้ง

ได้ขึน้สวรรค์กับบรรดาลูกน้องของเธอไปแล้วล่ะ ส่วนเจ้าของใบหน้า



 

333  

หล่อๆ และลีลาถึงอกถึงใจอย่างเขา เธอควรจะท ายังไงดีล่ะ เม่ือเขา

อยากเล่นสนกุเธอก็จะเล่นสนกุให้ถึงใจ 

“คณุเอาเซาะทรายไปไว้ท่ีไหน...”  

เสียงทุ้ มต ่ าสะกดกลัน้อารมณ์พร้อมดวงตาโชนแสงส่อง

ประกายดวงไฟร้อนแรงท่ีพร้อมจะแผดเผาคนตรงหน้าหากเขาไม่ได้ใน

สิ่งท่ีต้องการ 

“อิอิ... อยากรู้ก็พดูดีๆ สิคะ เวลาร้องขอ... เขาต้องพดูยงัไงกัน

น้า...”  

เอลล่ากรีดกรายเดินเข้าหา นิว้มือเกล่ียไร้บนริมฝีปากท่ีเม้ม

แน่น แม้ดวงตาของเขาจะแสดงออกชดัเจนว่าอยากฆ่าเธอให้ตายแต่

เธอกลบัรู้สกึสนกุ  

“คณุเอลล่า... กรุณาบอกมาว่าเซาะทรายอยู่ท่ีไหน อย่าให้ผม

ต้องใช้ความรุนแรงกบัคณุ”  

ผู้หญิงท่ีแสดงท่าทีเหมือนเขาเป็นของหวานส าหรับเธอ ทัง้ยัง

ไม่กลวัสกันิดว่าสถานการณ์ตรงหน้าเธอก็ไม่ได้เป็นต่อ เอลล่าน่ากลวั
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มากกว่าท่ีเขาคิด หรือว่าเขาประเมินผู้หญิงต ่าเกินไป แม้จะรู้ตวัตอนนี ้

ก็คงจะสายไปแล้ว สิ่งเดียวท่ีต้องท าคือให้เธอเปิดปาก 

“นั่นมันก็ขึน้อยู่ท่ีว่า... คุณ... จะท าให้เอลล่าพอใจหรือเปล่า 

สินค้าพรีเมียม เอลล่ายงัใช้ไม่คุ้มเลยนะคะ”  

เอลล่ายิม้ก่อนจะพาตวัเองนวยนาดขึน้ไปทอดกายอยู่บนเตียง 

ดวงตาร้อนแรงจ้องมองชาร์คไม่ต่างจากมือท่ีกวักเรียกเขาเข้าหา ถ้า

เขาอยากเป็นสินค้าพรีเมียมเธอก็จะใช้เขาให้คุ้ ม หลังจากนัน้เขาจะ

เป็นอย่างไรเธอก็จะปล่อยให้ตามยถากรรม 

 

ดวงตาวาวโรจน์ด้วยความโกรธมองออกไปยงัทะเลสาบเวิง้ว้าง

ด้านนอก แม้ไม่ใช่ฤดูหนาวแต่ในเขตป่าลึกก็ท าให้ร่างกายรู้สึกเย็นจดั

ขึน้มาอย่างบอกไม่ถูก แต่ไม่ว่าความหนาวเย็นจะมาเยือนเพียงใด

ความแค้นในหวัใจก็กลบัท าให้เขารู้สึกร้อนไปทัว่ทกุอณผูิว ร้อนจนเนือ้

หนงัแทบจะไหม้ด้วยไฟแค้นแผดเผา 

“กร๊ีดดดดด...” 
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แกเบรียลแค่นยิม้เม่ือได้ยินเสียงนัน้แว่วออกมาจากห้องด้านใน 

ความแค้นสุมอกจนต้องระบายก าปัน้ลงกับก าแพงไม้โอ๊คมันวาบ 

บ้านพกัตากอากาศริมทะเลสาบหลงันีแ้ม้จะใหญ่โตสมกับฐานะทว่า

มนัก็ไม่ใช่ในเวลาท่ีต้องหนีหวัซกุหวัซนุ  

อ านาจวาสนาท่ีสะสมมานานปีต้องพงัทลายไม่เป็นท่าเพียง

เพราะเขาแพ้เกมไอ้ฟิลิป คฤหาสน์หรูมูลค่าหลายพนัล้านท่ามกลาง

สวนสวยท่ีจ าลองแบบมาจากสวนในพระราชวงัแวร์ซายส์ ธุรกิจฟาร์ม

ผึง้และผลิตภณัฑ์จากน า้ผึง้ส่งออก รวมทัง้ทรัพย์สินมากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นเงินสดในธนาคาร ท่ีดิน และอสงัหาริมทรัพย์อีกหลายแห่งทัว่มหา

นครปารีสและยังนอกประเทศ หายวับไปในพริบตาเพียงแค่ข้ามคืน 

เหลือเพียงบ้านพกัในป่าแห่งนีแ้ละทรัพย์สินติดตวัอยู่ไม่มาก  

ยิ่งคิดก็ยิ่งแค้น แค้นทุกคนท่ีมนัเก่ียวข้อง ตัง้แต่ไอ้ฟิลิปตวัต้น

คิด และไอ้คณะรัฐมนตรีท่ีแปรพกัตร์ไปเป็นพวกมันพร้อมร่วมกันแฉ

กระบวนการโกงของเขาเพ่ือหวังว่าพวกมันจะพ้นผิดหรือผิดน้อยลง 

แค้นไอ้สายลับท่ีมันบังอาจมาล้วงคองูเห่าอย่างเขาถึงในบ้าน และ

ความแค้นของเขาทัง้หมดคงต้องหาท่ีระบาย  
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“กร๊ีดดดดด... ช่วยด้วย! ช่วยด้วย!”  

เซาะทรายกรีดร้องและพาตัวเองหนีไปรอบๆ ห้อง ให้พ้นจาก

น า้มือของชายฉกรรจ์สามคนท่ีล้อมหน้าล้อมหลังฉุดกระชากเสือ้ผ้า

ของเธอจนขาดวิ่นทัง้ท่อนบนและล่าง  

แม้ร่างกายจะอ่อนล้าเพราะอาหารไม่ตกถึงท้องและพิษไข้ท่ี

รุมเร้าแต่เธอก็จะไม่ยอมให้คนพวกนีห้ยามเกียรติแม้จะต้องตายเธอก็

ยอม 

“ฮ่า ฮ่า ฮ่า... ร้องอีกสิจ๊ะสาวน้อย อยู่กลางป่ากลางเขาแบบนี ้

ใครจะได้ยิน เฮ้ย! มงึไปดกัทางด้านโน้น กเูหน่ือยเล่นไล่จบัแล้วแต่กจูะ

นอนจบัแทน ฮ่า ฮ่า ฮ่า...”  

เสียงหัวเราะสะใจและค าพูดส่อความต้องการอย่างมากล้น

ส่งผลให้เซาะทรายขนลุกชันไปทัง้ ร่าง ดวงตาหวานหวาดหวั่น

ระแวดระวงัตวั เม่ือชายทัง้สามคนกรูเข้ามาหาพร้อมๆ กนั เซาะทรายก็

กรีดร้องและพยายามจะหลบเล่ียงเต็มท่ี และทางเดียวท่ีจะหนีไปได้ก็

คือประต ู 
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ร่างงดงามปานนางฟ้าในเสือ้ผ้าน้อยชิน้กระโจนไปท่ีประตแูต่ก็

ถกูมือหยาบหนาตะปบเข้าท่ีไหล่พร้อมกบัฉดุกระชากเข้าหาตวั 

“กร๊ีดดดดด... ปล่อยนะ! ปล่อยฉันนะ! ปล่อยฉัน! กร๊ีดดดดด

...” 

“ฮ่า ฮ่า ฮ่า... จะหนีไปไหนจ๊ะคนสวย มาเป็นนางฟ้าลอยละ

ล่องอยู่บนตวัของพวกพ่ีซะดีๆ ฮ่า ฮ่า ฮ่า...” 

เซาะทรายกรีดร้องและท าทุกอย่างเท่าท่ีจะท าได้ เธอบิดกาย

ดิน้รนพร้อมทัง้ปัดป้องเม่ือมือหยาบใหญ่เหล่านัน้ตรงเข้ายือ้ร่างงดงาม 

เสียงหัวเราะของพวกมันสั่นประสาทจนท าให้เธอต้องกรีดร้องไปมา 

มันเห็นเธอเป็นของเล่นหรือเป็นตุ๊กตาสักตัวท่ีผลัดกันยือ้ผลัดกันยึด

อย่างสนกุสนาน จะยงัไงเธอก็ต้องไปท่ีประตใูห้ได้ เม่ือไอ้คนหนึ่งจบัท่ี

ต้นแขนเธอก็ไม่รอช้าท่ีฝังคมเขีย้วลงไป 

“โอ๊ย!” 

เซาะทรายถลาไปท่ีประตแูม้ไอ้อีกคนจะเข้ามาล็อกคอเธอก็โขก

ศีรษะใส่มนั ในเวลานีไ้ม่สนแล้วว่าเนือ้ตวัจะเปิดเผยมากแค่ไหนหรือ
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จะต้องเจ็บปวดจากการดิน้รนมากมายแค่ไหน ขอเพียงไปให้พ้นจาก

ท่ีน่ีให้ได้  

แม้จะต้องวิ่งหนีออกไปทัง้ท่ีร่างเปลือยเปล่าเธอก็จะท า เพราะ

ถ้าไม่ท าแล้วรอให้ผ่านคืนนีไ้ป หากเธอยงัมีลมหายใจไปถึงพรุ่งนีเ้ธอก็

จะเลือกทางท่ีจะปิดกัน้ลมหายใจตวัเองไปพร้อมกบัความอปัยศอดส ู

“ว้าย! กร๊ีดดดดด... อุ๊บ!...”  

มือคว้าหมบัท่ีลูกบิดประตูก่อนจะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด

จนหน้าหงายเม่ือเรือนผมยาวถกูกระชากรุนแรง และต้องกรีดร้องซ า้ๆ 

เม่ือใบหน้าถูกฝ่ามือใหญ่กระทบจนเซถลาไปตามแรงตบ ก่อนจะทรุด

ตวัลงเม่ือหน้าท้องถกูก าปัน้ป่าเถ่ือนนัน้ชกเข้าเต็มแรง  

เซาะทรายทรุดร่างลงบนพืน้ก่อนจะหลับตาลงด้วยความ

เจ็บปวดทัง้ร่างกายและหัวใจเม่ือทั่วทัง้เนือ้ตัวก าลังถูกจาบจ้วงจาก

ผู้ชายท่ีไม่ใช่สามี 

ปัง!  

“เฮ้ย!”  
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เสียงประตูเปิดออกอย่างแรงตามมาด้วยเสียงตะโกนมีอ านาจ

ท าให้ฝ่ามือท่ีจาบจ้วงค่อยๆ ละออกอย่างแสนเสียดาย เพราะถึงแม้

ความต้องการตามธรรมชาติจะได้รับการปลกุเร้ารุนแรงมากเท่าไร แต่

อ านาจของเงินและความตายท่ีนายผู้ เหีย้มเกรียมคนนีส้ามารถมอบให้

ใครก็ได้โดยง่ายหากขดัค าสั่งก็เป็นสิ่งท่ีพวกมนัต้องกลวัยิ่งกว่า พวก

มนัจงึต้องรีบสงบตวัเองให้เร็วท่ีสดุ 

“พวกมงึออกไป กจูะจดัการอีน่ีเอง”  

แกเบรียลสัง่น า้เสียงเฉียบขาดสายตามองตรงไปยงัร่างท่ีนอน

อ่อนแรงอยู่บนพืน้ หยาดน า้ตาท่ีรินไหลจากปลายหางตา และทรวงอก

ท่ีสั่นสะท้านไปด้วยแรงสะอืน้แต่กลับไม่มีแรงต้านทานยิ่งท าให้เขา

ต่ืนตวัสดุๆ  

“แต่นายครับ”  

หนึ่งในลกูน้องท่ีจะร้องประท้วงต้องเงียบปากลงเม่ือผู้ เป็นนาย

ตวัดสายตาวาวโรจน์ขึน้มามองพร้อมกับเพ่ือนร่วมความเลวสะกิด

สีข้างให้สงบปากสงบค า 
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“ออกไปเฝ้าข้างนอกให้ดี แล้วมึงเตรียมรถให้พร้อม กูเสร็จ

เม่ือไร เดินทางทนัที แล้วอีน่ีถ้าพวกมึงอยากจะหิว้ไปด้วยกูก็ไม่ว่า แต่

อย่าให้มนัมาเน่าส่งกลิ่นให้กรู าคาญใจก็แล้วกนั ไปได้แล้ว” 

เซาะทรายสัน่ไปทัง้เนือ้ตวั ดวงตาสวยเบิกกว้างหวาดหวัน่ ชาย

สามคนโค้งกายแต่ก่อนจะออกไปเธออ่านสายตาคนเหล่านัน้ได้ดี 

ความน่าสะพรึงกลวัส าหรับเธอมนัเพิง่จะเร่ิมต้นใช่ไหม  

เ ม่ือสายตาของแกเบรียลเต็มไปด้วยความห่ืนกระหาย 

ความเครียดแค้นชิงชัง และความว่างเปล่าเหมือนเธอเป็นแค่วัตถุ

สิ่งของหรือเป็นเพียงสตัว์เลีย้งท่ีเขาจะทารุณ 

ฟาววววว... ควบั!! 

“กร๊ีดดดดด...”  

เซาะทรายกรีดร้องสัน่ระริกไปทัง้ร่างเม่ือเข็มขดัหนงัราคาแพง

แหวกอากาศลงมากระทบบัน้ท้ายท่ีมีเพียงบิกินีตวัจิ๋วปกปิด ความเจ็บ

แสบกระทบเนือ้ครัง้แล้วครัง้เล่าส่งผ่านไปสู่ระบบประสาทจนท าให้

ความเจ็บนัน้กลายเป็นความด้านชา ทัง้ท่ีเลือดสีแดงสดยงัคงไหลหยด

เป็นทางด้านข้างล าตวั 
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“ร้องอีกสิสาวน้อย ร้องให้กบัความระทมขมข่ืนของฉันและร้อง

ให้กบัทรัพย์สมบตัิของฉนัท่ีต้องเสียไป ร้องอีก! ร้องอีก!” 

แกเบรียลตะโกนลัน่ด้วยแรงอารมณ์ หยาดเลือดท่ีไหลอาบจน

ผิวขาวอมชมพูเปล่ียนเป็นสีแดงสดไปทั่วแผ่นหลังยิ่งกระตุ้ นความ

ต้องการบางอย่างให้ต่ืนตวั รสนิยมในเพศรสท่ีท าให้เขาและเอซิลีนมี

ข้อตกลงระหว่างกนั  

เขาอนญุาตให้เอซิลีนมีความสมัพนัธ์กับใครก็ได้แต่เธอต้องใช้

เรือนร่างของเธอให้เป็นประโยชน์ในบางครัง้ท่ีเขาต้องการ เช่นน าไป

ปรนเปรอคณะรัฐมนตรีเพ่ือดึงมามีส่วนร่วมในความรวยไม่รู้จบ แลก

กับการท่ีเขาจะไม่มีสัมพนัธ์สวาทกับเธออีกเพราะนั่นมันคือทางเดิน

ไปสู่นรกของเธอ และนัน่ก็เท่ากบัว่าเขาจะเอาความป่าเถ่ือนท่ีต้องการ

เห็นคู่นอนได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหสันีไ้ประบายลงกับใครก็

ได้  

และอีกสิ่งท่ีเขาเพิ่งค้นพบเม่ือคู่นอนทนความเจ็บปวดไม่ไหวก็

คือ การมีเซ็กซ์กับร่างไร้ลมหายใจมนัคือความสุขท่ีเขาบรรยายสรวง

สวรรค์ท่ีไปเยือนไม่ถกู  
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รู้แต่ว่ามนัคือความสุขจนเขาอยากจะท าครัง้แล้วครัง้เล่า และ

อ านาจเงินของเขาก็กลบศพผู้หญิงเหล่านัน้ไม่ใช่โชยกลิ่นให้ใครรู้เห็น 

และเซาะทรายก็จะเป็นศพสุดท้ายก่อนท่ีเขาจะบินไปประเทศท่ีสาม 

สถานท่ีท่ีกฎหมายนกัโทษการเมืองจะไปไม่ถึง 

“ส่งเซาะทรายคืนให้ผม เซ็กซ์เทปของคุณกับศพก็จะยังเป็น

ความลบัต่อไป” 

“หึหึหึ... ก็ลองดูสิ แล้วฉนัจะถ่ายเทปสดุทา้ยส่งไปรษณีย์ไปให้

แก เผือ่แกอยากจะดูศพสดุทา้ยในปารีส... กบัฉนั” 

แกเบรียลแค่นยิม้เม่ือนึกถึงหัวข้อสนทนาระหว่างเขากับชาร์

คก่อนท่ีเขาจะมาท่ีน่ี นิว้มือเกล่ียไปมาบริเวณริว้รอยบาดแผลเป็นทาง

ยาว ป้ายหยาดเลือดขึน้มาดอมดมด้วยความพสิมยั  

คิว้เรียวสวยท่ีขมวดเข้าหากันกับเปลือกตาท่ียงัคงเคล่ือนไหว

เรียกรอยยิม้ของเขาให้กว้างมากขึน้ ยิ่งเธอพยายามเคล่ือนไหวให้พ้น

จากน า้มือเขามากเท่าไร เขาก็ยิ่งต่ืนตวัมากขึน้เท่านัน้ นานแล้วท่ีไม่ได้

สนกุอย่างนี ้สนกุครัง้สดุท้ายในปารีสเขาจะท าให้มนัน่าจดจ าไปตลอด

ชีวิต 
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“ฮ่า ฮ่า ฮ่า... หนีสิทนูหวั หนีให้พ้น ฮ่า ฮ่า ฮ่า...”  

แกเบรียลแหงนหน้าหัวเราะอย่างบ้าคลั่ง เขาปล่อยให้เซาะ

ทรายตะเกียกตะกายพาตัวเองไปท่ีประตู สัญชาตญาณผู้ล่าของเขา

ก าลงัจะเร่ิมต้น และผู้ถกูล่าก็จะท าให้เกมครัง้นีม้นัระทกึอย่างน่าจดจ า 

ร่างสะบักสะบอมเจ็บร้าวจนชาพยายามพาตัวเองกระเสือก

กระสนไปให้พ้นจากความโหดร้ายและความตายท่ีก าลังไล่ล่า หัว

สมองสัง่การเพียงค าว่า “หนี!” และต้องหนีให้พ้น  

ความหนาวเหน็บของบรรยากาศชืน้ไปด้วยไอน า้ไม่มีผลต่อ

ร่างกายเกือบเปลือยท่ีมีจุดมุ่งหมายอยู่ ณ ท่ีแห่งใดก็ไม่รู้ในป่าใหญ่

แห่งนี ้ขอเพียงให้รอดเท่านัน้  

ก าแพงต้นไม้หนาทบึก่อให้เกิดความมืดมิดรายรอบตวัเป็นสิ่งท่ี

ชีวิตนีไ้ม่เคยคิดว่าจะได้มาพบ แหงนหน้ามองฟ้าคืนเดือนมืดก็ไม่มีแม้

แสงจันทร์น าทางแต่ถึงอย่างนัน้ชีวิตก็ยังมีความหวงั ขอเพียงได้ก้าว

ออกมาจากนรกขุมนัน้ หนทางข้างหน้านีก็้ดูยังสวยงามท่ีสุดส าหรับ

เธอ  
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เซาะทรายสูดหายใจเข้าลึกเม่ือได้ยินเสียงหัว เราะลั่นของ

ซาตานร้ายแว่วมา นั่นเป็นสัญญาณว่าเธอยังพยายามไม่พอ น า้ตา

ไหลลงมาไม่ขาดสายเพราะหากหนีไม่พ้น...  

หวัใจเสียดหวิวจนอยากจะร้องไห้โฮเม่ือในวินาทีแห่งความตาย

ใกล้คืบคลานเข้ามา เธออาจไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าคนท่ีรักได้อีก 

ใบหน้าของชาร์ค เดฟ พ่อเดวิด และแม่จิ๋ม ดูราวจะเข้ามาฉายชดัซ า้ๆ 

ให้เธอต้องสู้  เธอไม่หวงัว่าจะมีใครหาเธอพบเพราะคนอย่างแกเบรียล

ถ้าไม่แน่ใจว่าท่ีน่ีปลอดภยัก็คงจะไม่พาเธอมา 

ฝ่าเท้าเปล่าเปลือยท่ีเจ็บจ๊ีดเพราะถูกขีดขูดด้วยก้อนหินและ

เศษไม้แต่ก็พยายามพาตวัเองโผจากไม้ต้นนีไ้ปสู่อีกต้น สายเลือดไทย

ท่ีไหลวนอยู่ในร่างกายท าให้หวนคิดถึงสิ่งท่ีแม่เคยพร ่าสอน ก่อนนอน

ในทุกคืนแม่จะพาเธอสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย แผ่เมตตาให้สรรพ

สตัว์และขอพรให้กบัตนเอง  

แต่สิบปีท่ีผ่านมานีต้ัง้แต่พ่อและแม่เสียชีวิตเธอก็ไม่เคยแม้แต่

จะคิดถึงหรือแม้แต่จะไหว้พระ แต่ในยามนีดู้ราวกับว่าสิ่งเหล่านัน้จะ
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แวบเข้ามาในสมอง ท่ีพึ่งสุดท้ายท่ีจะท าให้เธอรอดพ้นไปจากน า้มือ

ซาตานร้าย  

“เทวดาทุกท่านท่ีอยู่ในป่าแห่งนี ้ได้โปรดช่วยฉันด้วยเถอะค่ะ 

ได้โปรดช่วยฉนัด้วย... อย่าให้พวกเขาท าร้ายฉนัได้ ได้โปรดช่วยฉนั...” 

“ฮ่า ฮ่า ฮ่า... อ้อนวอนให้ขึน้สวรรค์เร็วขึน้ดีกว่ามัง้คนสวย” 

ขนทั่วตัวลุกพรึบพร้อมๆ กัน เซาะทรายสั่นไหวแต่ไม่ยอมหัน

กลบัไปมอง ความหวาดกลวัคล้ายเป็นแรงผลกัดนัให้เธอวิ่ง วิ่ง และก็

วิ่ง แม้ว่าเสียงหวัเราะและเสียงฝ่าเท้าหนกัๆ นัน้จะติดตามมาอย่างไม่

ลดล่ะเธอก็จะวิ่ง ว่ิงแม้ไม่มีแรง วิ่งแม้มีเพียงลมหายใจสดุท้าย เธอก็จะ

ท า 

“จะหนีไปไหน ฮ่า ฮ่า ฮ่า...” 

“กร๊ีดดดดด...”  

ร่างถลาตามแรงฉดุกระชากเรือนผม ผิวบอบบางครูดไปกบัผืน

ดินและเศษไม้ เซาะทรายกรีดร้องด้วยความตระหนกแต่ก็ไม่ยอมแพ้ 

เธอทัง้ถีบทัง้ดิน้รนให้พ้นแต่มือหยาบใหญ่ก็จิกดึงเรือนผมและลากเธอ

ไปตามทางชืน้แฉะอย่างไม่ปรานี 
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“เข้าใจเลือกสถานท่ี ฮ่า ฮ่า ฮ่า... ในทะเลสาบฉันก็ยังไม่เคย

ลองเหมือนกนั ฮ่า ฮ่า ฮ่า...” 

บาดแผลทัว่ทัง้แผ่นหลงัถูกซ า้เติมด้วยเศษหินเศษดินท่ีทิ่มต า

ไม่เลือกสถานท่ี เซาะทรายบอกตัวเองว่าเจ็บจนร้องไม่ออกมันเป็น

อย่างนีน่ี้เอง เร่ียวแรงถกูละทิง้ไปตามหนทางท่ีร่างถูกลากถ ูไม่มีเสียง

ร้อง ไม่มีน า้ตา มีเพียงร่างกายท่ีสัน่ระริกด้วยความเจ็บปวด  

ดวงตามองเหม่อสู่ทิวไม้เบือ้งบน ในยามท่ีความมืดของผืนป่า

ปกปิดเธอยงัมองเห็นความสลัวของท้องฟ้าได้ในยามนี ้และในความ

สลวัเธอก็มองเห็นเขา 

“ชาร์ค... ฉนัรักคณุ... ชาร์ค...” 

เสียงผู้คนพดูคยุกนัไปมาด้วยความต่ืนตระหนกอะไรบางอย่าง

โดยท่ีเธอก็จบัใจความไม่ได้รู้แต่ว่ามนัเต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวาย

และเต็มไปด้วยความโกลาหล  

ร่างกายของเธอเหมือนจะลอยขึน้ก่อนจะตกวบูเล็กๆ แต่ไม่รู้สึก

เจ็บ  ก่อนท่ีฝ่ามือมากมายจะสัมผัสแตะต้องเนือ้ตัว ท่ี รู้ ไ ด้ โดย

สญัชาตญาณว่ามนัเปล่าเปลือย  
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น า้ตาหยาดรินสู่ขมับซ้ายขวาก่อนความมืดด าจะเข้าแทนท่ี 

บดันีค้วามเจ็บปวดสิน้สดุลงแล้ว ไม่มีความทกุข์ ไม่มีความสขุ และไม่

มีอะไรหลงเหลือ 
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ตอนที  ๑๕ 

จดุสิ นสุดของสินคา้มีต าหนิ 

ดวงตาคมเข้มแดงก ่าด้วยความทุกข์ระทมเหม่อมองไปยัง

ด้านหน้าห้องฉกุเฉินของโรงพยาบาลท่ีดีท่ีสดุในปารีสด้วยหวัใจท่ีร้อน

ระทึก เพราะหวัใจของเขาอยู่ในนัน้ หวัใจท่ีหากแม้ไม่กลบัคืนมาเขาก็

ยงัไม่รู้ว่าชีวิตท่ีเหลืออยู่นีจ้ะอยู่ได้ยงัไง  

ความรู้สึกในยามท่ีมองเห็นเธอก าลงัจะถกูข่มเหงมนัยงัชดัเจน

อยู่ในความคิด ร่างโชกเลือดและเต็มไปด้วยบาดแผลนัน้แม้ยังหายใจ

แต่ก็แผ่วเหลือเกิน  

ชาร์คก้มหน้าซบลงกับฝ่ามือภาพความทรงจ าเหมือนจะฉาย

ชดัให้เขานึกโทษตวัเอง แผนซ้อนแผนท่ีวางเอาไว้ใช่มีเพียงเขาท่ีคิดได้ 
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แต่คนร้ายกาจอย่างแกเบรียลและลกูไม้ใต้ต้นอย่างเอลล่าก็คิดแผนชัว่

ร้ายได้แยบยลไม่แพ้กนั  

เขาเกือบจะตกเป็นเหย่ือแก้แค้นของเอลล่า โชคดีท่ีท่าน

ประธานาธิบดีไหวตัวทนั ทุกการเคล่ือนไหวของเอลล่าและเอซิลีนจึง

อยู่ในสายตา แกเบรียลวางแผนส่งเอซิลีนและเอลล่าออกนอกประเทศ

ในทนัทีท่ีมีข่าวเพ่ือความไม่ประมาท  

เอลล่าไม่ท าตามแผนแต่ย้อนกลบัมาเล่นงานเขาโดยคิดว่าสิ่งท่ี

เธอท าจะช่วยให้พอ่ของเธอรอดพ้นไปได้ แต่เธอคิดผิด เพราะแม้เขาจะ

เล่นตามเกมของเธอแต่ท่านประธานาธิบดีไม่ใช่  

ข้อแลกเปล่ียนท่ีเอลล่าต้องการจึงถูกฝังกลบเพราะคนของ

รัฐบาลเข้าชาร์ตและควบคมุตวั ส่วนเอซิลีนก็ถกูพบท่ีสนามบินขณะท่ี

เธอก าลังจะเดินทางออกนอกประเทศ แม้เซาะทรายจะไม่ได้ใส่ชุด

ชัน้ในท่ีเขาติดตัง้ระบบติดตามตวัเอาไว้ เขาก็หาเธอพบเพราะเอซิลีน

ให้ความร่วมมือเพ่ือความผิดของเธอจะได้เบาบางลง แต่ถึงเขาจะตาม

เซาะทรายจนพบก็อยู่ในสภาพท่ีบอบช า้จนเกินจะเยียวยา  
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ฝ่ามือบีบเข้าหากันแน่นด้วยความแค้นเขาอยากจะฝังกระสุน

ลงท่ีหวัของแกเบรียลหลงัจากจดัการกบัลกูน้องของมนัจนไม่เหลือซาก 

แต่เพราะความตายจะเป็นสิ่งท่ีปรานีเกินไปส าหรับมนั เขาจึงต้องยอม

ปล่อยให้มนัยงัมีลมหายใจต่อไป เพ่ือมนัจะได้พบกบัความโหดร้ายใน

ฐานะนกัโทษอกุฉกรรจ์เพราะทกุคดีความท่ีมนัท าไว้นัน้ต่อให้ตายแล้ว

เกิดใหม่อีกชาติระยะเวลาจองจ าก็ยงัไม่สิน้สดุ 

“เธอจะปลอดภยั”  

ฝ่ามือวางลงบนบ่าแกร่งพยายามถ่ายทอดก าลงัใจให้ซมึซบัไป

ในความปวดร้าวนีใ้ห้มากท่ีสุด ในเวลานีก้ าลงัใจเป็นสิ่งส าคญัท่ีสุดท่ี

เขาจะท าได้ในฐานะ “พอ่” แม้จะเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถเปิดเผยได้ก็ตาม 

“ครับ เธอจะต้องปลอดภยั เซาะทรายไม่ใช่ผู้หญิงอ่อนแอ ผม

มัน่ใจว่าเธอจะสู้  สู้จนถึงท่ีสดุ”  

เขาเช่ือมัน่อย่างนัน้เพราะร่องรอยบาดแผลทัว่ทัง้เนือ้ตวัเป็นสิ่ง

ยืนยนัได้ว่าเธอสู้อย่างถึงท่ีสดุจริงๆ 

“ชาร์ค... พอ่...” 

“เอ่อ... กรุณาพดูอย่างเคยเถอะครับ ถ้าใครมาได้ยิน” 
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“ขอเถอะชาร์ค แกจะไม่ยอมรับพ่อเป็นพ่อก็ได้ แต่ขอให้พ่อได้

พดูกบัแกในฐานะพอ่กบัลกูบ้าง ไม่ใช่เจ้านายกบัลกูน้อง”  

ฟิลิปกล า้กลืนค าพูด เม่ือใบหน้าคมสันหล่อเหลานัน้ยังคง

ทอดสายตาไปยังหน้าห้องฉุกเฉิน เขาภาวนาให้เธอในนัน้ปลอดภัย 

เพราะเขาไม่อยากให้ชาร์คได้รับความสญูเสียอีก  

เม่ือครัง้ชาร์ลีนจากไปเขาไม่เคยได้อยู่ใกล้ได้ปลอบใจ แต่ใน

เวลานีเ้ขาอยากร่วมแชร์ความทกุข์ อยากให้ลกูชายของเขากบัผู้หญิงท่ี

เขารักมากท่ีสุด ได้รับรู้ว่าตรงนีย้ังมีพ่ออยู่ ชาร์คไม่ได้อยู่คนเดียวใน

โลกใบนี ้

“ท่านท าดีท่ีสุดแล้วครับ และการท่ีผมไม่รับว่าท่านเป็นพ่อ

เพราะผมเลือกเส้นทางนีเ้อง ไม่ใช่ว่าท่านไม่ดี แค่ท่านตามหาหัวใจ

ของผมเจอ ผมก็ถือว่าท่านชดเชยทุกสิ่งทกุอย่างให้ผมแล้ว ผมรู้... ว่า

พอ่รักแม่มากแค่ไหน แม่ก็รู้ครับ” 

“อืม...” ฟิลิปกระชบัฝ่ามือบนบ่าแกร่งอย่างเข้าใจ ดวงตาเรือง

อ านาจวาวไปด้วยหยาดน า้มองสบกบัดวงตาคมเข้มท่ีเครือคลอไปด้วย

ความซาบซึง้ใจไม่แพ้กัน ต่างคนต่างรู้เหตุผลหลกั เพราะหากเขาและ
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ชาร์คยอมรับสถานะทางสายเลือดระหว่างกัน นัน่ก็เท่ากับว่าเส้นทาง

อาชีพสายลับของชาร์คจะจบลงทันที เพราะใบหน้าของลูกชายท่าน

ประธานาธิบดีคงจะเป็นท่ีจดจ าไปทัว่โลก 

แกร๊ก... 

ชาร์คถลาไปท่ีประตูในทันทีท่ีคณะแพทย์เดินออกมา ดวงตา

คมเข้มเต็มไปด้วยความหวังและค าถาม คุณหมอผู้ มีใบหน้าอิดโรย

เพราะการผ่าตดัใช้เวลานานกว่าท่ีควรจะเป็นส่งยิม้เนือยๆ มาให้ก่อน

จะบอกอาการพ้นขีดอันตรายของเธอท่ีเปรียบเสมือนหัวใจของเขา 

ชาร์คโผเข้ากอดคณุหมอพลางพร ่าขอบคณุก่อนจะโผไปกอดฟิลิปด้วย

ความดีใจจนระงบัไม่อยู่  

 

แกเบรียลถกูพพิากษาจ าคุกตลอดชีวิตเพราะความผิดในฐานะ

เป็นฆาตกรต่อเน่ืองและความผิดในฐานะคอรัปชัน่ ฉ้อโกง กกัขงัหน่วง

เหน่ียว ปลอมแปลงเอกสาร จ้างวานฆ่าและอ่ืนๆ อีกมากมายหลายคดี

จนถูกพิพากษาสูงสุดให้จ าคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธ์ิได้รับการอภัย

โทษใดๆ ทัง้สิน้  
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แม้แกเบรียลจะพยายามสู้คดีโดยเอาเหตุผลการป่วยทางจิตท่ี

ชอบมีความสมัพนัธ์กับศพมาอ้างแต่ศาลก็ไม่รับฟังเพราะพิสจูน์ได้ว่า

แกเบรียลมีสติสมบูรณ์ดีทุกอย่าง พฤติกรรมท่ีท าเป็นความชอบไม่ได้

เป็นโรค เพราะเขายังสามารถคิดวิธีการโกงได้ทุกรูปแบบ ความคิด

ยอกย้อนมีเหตมีุผลชนิดท่ีคนป่วยทางจิตคงไม่สามารถท าได้  

เอลล่าถูกพิพากษาจ าคกุ ๒๐ ปี เพราะเป็นคนวางแผนท าร้าย

เซาะทรายและมีส่วนขดัขวางการสืบค้นของเจ้าหน้าท่ี ส่วนเอซิลีนถูก

กนัไว้เป็นพยานเพราะเธอรับสารภาพและท าให้เจ้าหน้าท่ีสามารถตาม

ไปช่วยเซาะทรายได้ทนั แต่ก็ต้องริบทรัพย์สินในส่วนท่ีเกิดขึน้นบัจาก

เธอแต่งงานกับแกเบรียลเพราะถือว่าเงินนัน้ได้มาโดยไม่สุจริต 

คณะรัฐมนตรีคนอ่ืนๆ ท่ีมีส่วนรู้เห็นถูกพิพากษาจ าคุกตามความผิด

รวมทัง้ถกูยดึทรัพย์สินด้วย 

ชุดชัน้ในแบรนด์ Sai ได้รับความเสียหายเพราะถูกมองว่ามี

ส่วนเก่ียวพนักับคดีทุจริตของแกเบรียล ลูกค้าทัง้หมดขอยกเลิกออร์

เดอร์ท าให้ Sai ประสบปัญหาจนเดฟแก้ไม่ตก  
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ท่านประธานาธิบดีจึงออกแถลงการณ์ขอบคณุเซาะทรายและ 

Sai เพราะท าให้สามารถส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าไปแฝงกายสืบค้นข้อมลูของ

แกเบรียลและคณะรัฐมนตรีจนท าให้สามารถจบักุมได้ทัง้หมดและท า

ให้เซาะทรายได้รับบาดเจ็บสาหสั Sai จึงกลบัมาหยดัยืนอีกครัง้พร้อม

กบัออร์เดอร์มหาศาลจนไม่สามารถผลิตได้ทนั  

เดฟจึงต้องรับสมัครทัง้ดีไซด์เนอร์ ทัง้คนตัดเย็บ และทัง้

พนกังานจดัส่งอีกหลายต าแหน่งด้วยกนั ทัง้ยงัได้รับการสนบัสนนุจาก

รัฐบาลจัดหาพืน้ท่ีในย่าน “ฌอง เซลิเซ่” เพ่ือเปิดแบรนด์ให้ลูกค้าได้

เข้าถึงมากยิ่งขึน้ในฐานะชดุชัน้ในคอนเซปต์ “by sai for you” ซึง่เป็น

ชดุชัน้ในท่ีผลิตขึน้มาส าหรับคณุคนเดียวเท่านัน้  

 

เสียงคล่ืนซดัสาดเข้าหาชายฝ่ังและเสียงนกบินร้องเรียกหาฝูง

เพ่ือกลบัรังกบัลมทะเลพดัเอ่ือยหอบเอาความเย็นของท้องน า้ขึน้สู่ผืน

แผ่นดิน ท าให้คนท่ีนอนคว ่าหน้ากบัเก้าอีไ้ม้ริมทะเลต้องแหงนหน้าขึน้

เพ่ือมองดบูรรยากาศรายรอบ  
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แสงสีส้มจดัท่ีเห็นอยู่ ณ ขอบฟ้าส่งผลให้เจ้าของริมฝีปากอวบ

อิ่มต้องยิม้ออกมาอย่างมีความสุขกับธรรมชาติท่ีนานแล้วไม่มีโอกาส

ได้พบเห็น ทว่าเสียงรบกวนแห่งเทคโนโลยีก็ท าให้ดวงตาสวยหวาน

ต้องปลายมองอย่างไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไรแต่ก็ต้องรีบจดัการด่วน

เพ่ือไม่ให้เสียงนัน้ดงัรบกวนธรรมชาติท่ีแสนจะบริสทุธ์ินานมากไปกว่า

นี ้

“ว่าไงจ๊ะท่ีรัก คิดถึงเขาเหรอ”  

เสียงหวานกรอกใส่โทรศัพท์ก่อนจะรีบย้ายออกให้ไกลจากหู

เพราะเสียงแปดหลอดของคนต้นสายท าเอาเธอหูแทบแตก นิว้มือกด

เคร่ืองหมายกระจายเสียงทัง้ท่ีไม่ได้อยากท าให้เกิดมลภาวะแถวนีส้กั

นิดแต่หากไม่ท ามีหวงัหเูธอต้องอกัเสบแน่วนันี ้

“น่ีหล่อน! จะท าไหมงาน! น่ีกะจะเอากันจนได้ลูกครบโหล

เลยมัง้ถึงจะกลบัมาท างานท าการได้ แกคิดยงัไงของแกถึงได้ปล่อยให้

ฉันผจญเวรผจญกรรมอยู่คนเดียวฮะ ! ไหนแกลองบอกให้ฉันช่ืนใจ

หน่อยสิ” 

“น่ี! ฉนัจะบอกความลบั” 
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“ความลบัอะไรของแก” 

“ฉนัเปิดล าโพงอยู่” 

“ว้าย! นงัทราย! นงับ้า! ปิดเด๋ียวนีเ้ลยนะแก ว้าย! ฉันบอกให้

แกปิด” 

เซาะทรายลุกขึน้นั่งแหงนหน้าขึน้หัวเราะร่าเพราะข ากับเสียง

แปล๊นของเดฟ ท่ีถึงขนาดเธอหนีมาอยู่เมืองไทยได้เกือบเดือน เดฟก็ยงั

ขยนัโทรมาจิกกดัให้เธอรีบกลบัอยู่ทกุวนั 

“เอาน่า... แกก็ขยนันบัแบงก์เอาหน่อยละกนั ฉันอตุส่าห์แต่งตัง้

แกเป็นผู้ จัดการฝ่ายบัญชี แถมยังจะเปิดคอลเล็กชั่นใหม่ส าหรับแก

โดยเฉพาะนะ แกยงัจะเอาอะไรกบัฉนัอีก”  

เซาะทรายพดูไปยิม้ไปพลางหยิบสมดุสเกตช์ภาพท่ีหย่อนไว้ใน

กระเป๋าย่ามผ้าพืน้เมืองของไทยท่ีวางอยู่บนโต๊ะด้านข้างขึน้มาเปิดด ู

ซึ่งแต่ละภาพนัน้เป็นภาพสเกตช์ชุดชัน้ในผู้ ชายในรูปแบบต่างๆ ทัง้จี

สตริง บิกินี บ๊อกเซอร์ ซูทรี หรือแม้แต่แบบแทงก้าท่ีก าลังได้รับความ

นิยมในหมู่ชายรักชาย เพราะว่ากันว่าเร้าอารมณ์อย่างแรง เพราะ
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แทงก้านัน้มีเพียงเนือ้ผ้าปกปิดบริเวณน้องชายและบัน้ท้ายนิดหน่อย

เท่านัน้ 

“แกว่าอะไรนะทราย... แกหมายความว่ายงัไง”  

เดฟเอามือป้องริมฝีปากไม่กล้าแม้แต่จะอุทานออกมาตรงๆ 

เพราะสิ่งท่ีเซาะทรายท ามนัเหนือความคาดหมาย ทัง้ท่ีเซาะทรายก็รู้ว่า

เขาไม่กล้าเปิดตวัเพราะเขาแคร์ครอบครัว ไม่อยากท าให้พ่อกับแม่ต้อง

เสียใจท่ีมีลกูชายคนเดียวก็ดนัเป็นเกย์เสียอีก 

“ฉันจะเปิดตวัชดุชัน้ใน Sai ส าหรับผู้ชายท่ีต้องการความเซ็กซี่

โดยเฉพาะ โดยมีช่ือคอลเล็กชัน่ว่า “Sexy def by Sai” แกอย่าเพิ่งพดู

ให้ฉนัพดูให้จบก่อน” เสียงอ า้อึง้จากต้นสายท าให้เธอต้องห้ามไว้ก่อน  

“เดฟ... ฉันมองแล้วว่าตลาดในส่วนนีน้่าจะขายได้ทั่วโลก 

เพราะไม่จ าเป็นต้องตดัเย็บตามคอลเล็กชัน่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่

ขอเพียงเป็นคอลเล็กชัน่ส าหรับคนท่ีมีรสนิยมเดียวกนัเท่านัน้และแกก็

ท าได้แน่ เดฟแกเป็นนกัการตลาดแกน่าจะมองตลาดออกว่ามนัมีแต่จะ

โตขึน้”  
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น า้เสียงจริงจงัขณะดวงตามองตรงไปยงัเส้นขอบฟ้าท่ีก าลงัจะ

ลาลบัก่อนจะยกนาฬกิาข้อมือขึน้ดบู่อยครัง้ 

“แกก็รู้ว่าฉันไม่พร้อม” ริมฝีปากเม้มเข้าหากันจนแทบจะเป็น

เส้นตรงก่อนจะทอดถอนหายใจออกมาดงัๆ 

“แต่แม่จิ๋มกบัคณุพอ่เดวิดพร้อม” 

 “แกพดูอะไรทราย น่ีแกบอกอะไรพ่อแม่ฉัน” เดฟส่งเสียงแหว

มาจากฝร่ังเศส หวัใจเต้นรัวเร็วจนแทบจะหลดุออกมาจากอก  

 “ฉนัไม่ได้พดูอะไร แต่เป็นท่านทัง้สองคนท่ีพดูกบัฉนั”  

 เซาะทรายเล่าให้เดฟฟังถึงพ่อแม่ของเขาท่ีกรุณามาเย่ียมเธอ

ครัง้นอนพักรักษาตัวอยู่ท่ีโรงพยาบาลเม่ือสองเดือนก่อน สภาพของ

เธอถึงกับท าให้แม่จิ๋มร้องไห้โฮ เพราะบาดแผลฉกรรจ์หลายแห่งบน

ร่างกายรวมทัง้รอยเย็บอีกนบัไม่ถ้วนทัว่ทัง้แผ่นหลงั  

 อาการของเธอท่ีได้รับฟังจากคุณหมอคือบอบช า้และหยุด

หายใจไปชัว่ขณะหนึ่ง แต่โชคดีท่ีเธอได้มีโอกาสกลบัคืนมาอีกครัง้ พ่อ

กับแม่ของเขาจึงเปิดใจพูดคุยในเร่ืองท่ีรู้ว่าเดฟเป็นเกย์และอยากให้

เซาะทรายช่วยท าให้เดฟเปิดเผยตวัเองเพราะท่านทัง้สองคนอยากให้
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เดฟมีความสขุ เพราะชีวิตเป็นสิ่งท่ีไม่มีวนัเรียกคืนและคงไม่มีใครจะมี

ปาฏิหาริย์ได้แบบเธอ  

 ท่านจึงอยากให้เดฟมีความสุขในปัจจุบนั อย่าไปแคร์อะไรให้

มาก และถ้าเดฟพร้อมท่ีจะเปิดตวั พอ่กบัแม่ก็พร้อมจะเดินอยู่เคียงข้าง

เขา 

 “ทราย... ฉันขอบใจแกมาก ขอบใจแกจริงๆ แกเป็นทัง้เพ่ือนท่ี

แสนดีและเป็นน้องสาวท่ีฉันรักมากท่ีสุด” เดฟยิม้พลางปาดน า้ตาท่ี

ไหลนองใบหน้า  

 “ก็นัน่น่ะพ่อแม่ของฉันเหมือนกันน่ี ส่วนแกก็เป็นทัง้เพ่ือนสาว

และเป็น... พ่ีสาวท่ีฉันรักมากเหมือนกัน” น า้ตารืน้ขึน้มาจนท าให้

น า้เสียงสัน่คลอ 

 “เออ... นงัชะนี ฉันจะรอแกกลบัมาปัน้คอลเล็กชัน่ใหม่เพ่ือฉัน 

แต่ว่าเม่ือไรล่ะ เม่ือไรท่ีผวัแกจะเบ่ือเมืองไทย ไหนแกลองบอกให้ฉันช่ืน

ใจหน่อยสิ หรือว่าแกจะรอจนคลอดลกูท่ีนัน่ซะเลย” 

 “นงับ้า! ฉันยงัไม่ได้...” ความร้อนวบูวาบวิ่งริว้ไปมาทัว่ทัง้สอง

แก้มเม่ือนกึถึงสิ่งท่ีเธอจะท าคืนนี ้
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 “แก... อย่าบอกนะว่า ตัง้เดือนท่ีแกไปอยู่เมืองไทย แกยงัไม่ได้ 

จึ๊กๆๆ สกัครัง้น่ะ ว้าย! ตายแล้ว อย่างนีสุ้ดหล่อของฉันคงจะเฉาตาย

แล้วมัง้ ขืนช้าแล้วใช้การไม่ได้ขึน้มาแกจะมาร้องโอดครวญไม่ได้นะ” 

ค าตอบของเซาะทรายท าให้เดฟอทุานก่อนจะเหน็บแกมหยอก  

 “เดฟ... แกก็รู้” เสียงสัน่ไหวเพราะความทรงจ าโหดร้ายในครัง้

นัน้มนัท าให้เธอกลวัทกุครัง้ท่ีเขาสมัผสั 

 “ทราย... แกบอกให้ฉันกล้าท่ีจะเปิดตวั แล้วแกล่ะ แกกล้าไหม 

เขารักแก แกคิดไว้แค่นัน้ เร่ืองอ่ืนปล่อยให้มนัเป็นไปตามธรรมชาติ แก

เข้าใจท่ีฉนับอกไหม”  

เดฟพยายามบงัคบัตวัเองไม่ให้ร้องไห้ออกมา เพราะเหตกุารณ์

ในวนันัน้ท าให้เซาะทรายหวาดกลัวท่ีจะให้ผู้ชายคนไหนแตะต้องเนือ้

ตวั แม้แต่ผู้ชายท่ีเธอบอกว่ารักเขา เธอก็ยงัคงกลวั และเพราะอาการ

ดงักล่าวคุณหมอจึงแนะน าให้เธอเดินทางไปพกัผ่อนท่ีไหนสกัแห่งให้

บาดแผลทางกายทเุลาและบาดแผลทางใจเจือจางลง บางทีความรักท่ี

คนสองคนมีให้กนัอาจท าให้เธอมีความกล้ามากขึน้ 
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“ฉนักล้าสิเดฟ และก็กล้ามากด้วย วนันีแ้หละท่ีฉนัจะพิสจูน์ แก

คอยดลูะกนั ว้าย!”  

เซาะทรายร้องเสียงหลงเม่ือจู่ๆ โทรศพัท์มือถือก็ถกูกระชากไป

จากมือ ตามมาด้วยร่างของเธอถกูช้อนขึน้ไปโอบอุ้มแนบชิดกบัแผงอก

แกร่งของใครบางคนท่ีเธอไม่กล้าสบสายตาเขาตรงๆ เพราะดวงตาคม

เข้มคู่นัน้มนัฉายชดัถึงแรงปรารถนาท่ีถกูสะกดเก็บมานานวนั 

 “ทราย! แกเป็นอะไร! ทราย! ทราย! ใครท าอะไรแก! ทราย!”  

 เดฟทะลึ่งตัวลุกจากเก้าอีเ้ม่ือได้ยินเสียงร้องอย่างตกใจของ

เซาะทราย แต่เม่ือคนปลายสายตอบกลบัมา เดฟก็กลบัท าท่าทางอาย

ม้วนต้วนไปซะอย่างนัน้ 

 “ทรายไม่เป็นอะไรหรอกครับ เพียงแต่ทรายก าลงัจะหลอมรวม

กับทะเล และผมจะให้ทรายเขาโทรไปเล่าให้ฟังนะครับว่าเวลาคล่ืน

ทะเลซดัหาฝ่ังมนัรุนแรง หนกัแน่นและรัวเร็วขนาดไหน” เสียงทุ้มเอ่ย

ตอบ 



 

362  

 “กร๊ีดดดดด... คณุชาร์คขา... เดฟอยากรู้ค่ะ อยากรู้จริงๆ อิอิ... 

อย่าลืมโทรมานะคะ ค่ะ บาย... เดฟฝากดูแลน้องสาวของเดฟด้วยนะ

คะ และจะให้ดี เดฟขอหลานชายมาฝากเดฟสกัคนนะคะ”  

เดฟกดปิดสัญญาณโทรศัพท์ด้วยรอยยิม้ ดวงตาแวววาวเป็น

ประกายความสุข สุขเพราะ Sai เจริญก้าวหน้าและดูท่าจะไปได้ดี

มากๆ สุขเพราะเซาะทรายมีความสุขกับคนท่ีเธอรัก สุขเพราะตัวตน

ของเขาได้รับการยอมรับจากครอบครัว และความสุขนีเ้ขาไม่ควรจะ

เก็บไว้คนเดียว เขาควรต้องหาคนมาร่วมแชร์ความสขุ มือกดเบอร์คนท่ี

เมมไว้บนสดุ คนส าคญัของเขากบัเซาะทราย 

 “แม่จ๋า... เย็นนีเ้ดฟจะไปทานอาหารด้วยนะจ๊ะ” 

 
 ช่วงขาแข็งแกร่งเต็มไปด้วยกล้ามเนือ้ของเขาก าลงัพาเธอเดิน

ตรงไปยงัห้องพกัด้านในสดุขณะเธอยงัคงอิงหน้าแนบซบอยู่กบัแผงอก

กว้างตงึแน่นของเขา ดวงตาคมเข้มช าเลืองมองเธอเป็นระยะพร้อมกบั

รอยยิม้ท่ีเธอคิดว่ามนัน่ามองอย่างท่ีสดุ  
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 เตียงนอนสีขาวสะอาดตาถกูจดัเตรียมไว้จนเรียบตึง บนหมอน

สองใบเคียงกนัประดบัไว้ด้วยดอกลีลาวดีสีชมพอู่อนและกลิ่นหอมนัน้

ก็กรุ่นอยู่ท่ีปลายจมูกเม่ือร่างของเธอถูกวางลงบนท่ีนอนอย่างทะนุ

ถนอม 

 “ชาร์คคะ... ยังไม่มืดเลยนะคะ” เธอเอียงหน้าหลบจมูกโด่งท่ี

ตามลงมาสมัผสัท่ีแก้มในทนัทีท่ีเขาวางเธอลง 

 “เด๋ียวก็มืดครับ ผมสญัญาว่าทนัมืดแน่นอน”  

 จมูกโด่งตรงเข้าซุกไซร้ข้างแก้ม ใบหู ไรผมและต้นคอ ท าให้

เซาะทรายถึงกบัหายใจติดขดัเม่ือเขาจู่โจมเธอเร็วๆ 

 “เด๋ียวค่ะชาร์ค! เด๋ียว!” 

 “ผม.. ผมขอโทษ ผมไมค่วรเร่งเร้าคณุ”  

 เซาะทรายท่ีร้องประท้วงท าให้เขาหยุดในทนัที กว่า ๒ เดือนท่ี

เขาไม่ไ ด้ ในสิ่ ง ท่ีปรารถนา เพราะเป็นช่วง ท่ี เธอพัก รักษาตัว ท่ี

โรงพยาบาลจนเขาพาเธอมาพกัผ่อนท่ีเมืองไทย ทุกครัง้ท่ีเขาเข้าใกล้

เซาะทรายจะร้องประท้วงด้วยความหวาดกลวั แต่สิ่งท่ีเขาได้ยินเธอคยุ
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โทรศพัท์กบัเดฟเม่ือครู่ มนัคือเธอพร้อมท่ีจะก้าวข้ามความหวาดกลวันี ้

ไปพร้อมๆ กบัเขา  

 ใบหน้างดงามท่ีหันหนีเจือไปด้วยสีแดงระเร่ือ ทั่วทัง้เนือ้ตัว

เหมือนจะซบัไปด้วยสีชมพกูระจายไปทัง้ร่าง ชาร์คทอดสายตาคมเข้ม

มองดูเธอด้วยความรักและความผิดท่ียังติดค้างอยู่ในหัวใจ ผิวบอบ

บางภายใต้เสือ้ยืดสีชมพอู่อนสกรีนลวดลายดอกลีลาวดีสีขาวน่ารักไว้

ตรงช่วงอกกับกระโปรงผ้าไทยสัน้เหนือเข่ายิ่งท าให้เธอดูงดงามและ

อ่อนหวานมากกว่าแบรนด์ชัน้น าใดๆ ในโลก  

 บาดแผลท่ีหายสนิทแต่ก็ยงัทิง้ร่องรอยท าให้เซาะทรายไม่กล้า

จะเปิดเผยเนือ้ตวันีก้ับใครโดยเฉพาะแผ่นหลังท่ีมีบาดแผลฉกรรจ์อยู่

หลายแห่ง แต่ในวนันีเ้ขาจะลบมนัไม่ให้เหลือ เขาจะปลดล็อกเธอออก

จากความกลวัใดๆ ท่ีไม่มีผลต่อหวัใจของเขาเลยสกันิด 

 “ชาร์คคะ... ช่วยกรุณาท ากบัฉนัแบบ... นุ่มนวลได้ไหมคะ”  

 ฝ่ามือคล้องรอบล าคอแกร่ง ค าพูดแสนหวานและรอยยิม้คือ

รางวลัท่ีเธอมอบให้กบัเขาคนเดียวเท่านัน้  

 “ได้สิครับ ได้ครับทนูหวัของผม”  
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 เสียงทุ้ มเอ่ยตอบพร้อมรอยยิม้ก่อนจะมอบจุมพิตท่ีแสนจะ

อ่อนหวานให้เธอเป็นรางวลัแห่งความน่ารักเช่นเดียวกนั 

 ริมฝีปากอบอุ่นประทบัลงบนกลีบปากบอบบางด้วยความทะนุ

ถนอมก่อนจะละเลียดปลายลิน้เข้าชอนชิมความหอมหวานจากด้านใน 

ความหวานท่ีไม่ใช่ใครๆ จะได้ลิม้รส แต่คนๆ นัน้ต้องเป็นคนท่ีมีหวัใจ

ดวงเดียวกนั คนท่ีมีพืน้ฐานความรักเป็นท่ีตัง้และเป็นคนท่ีพร้อมจะรับ

ในอีกตวัตนของกนัและกนัได้ 

 “ไม่เป็นไรนะครับ ผมจะค่อยๆ ไป”  

ชาร์คถอนจูบออกเม่ือรับรู้ได้ถึงอาการแข็งขืนของคนใต้ร่าง 

ก่อนจะค่อยๆ จรดจมุพิตไปท่ีริมฝีปากบอบบางทว่าอวบอิ่มนัน้อีกครัง้ 

เรียวลิน้แลบออกมาเลียไล้บนริมฝีปากไม่ต่างจากเขาก าลงับรรจงทา

ลิปสติกสีความรักให้กับเธอก่อนจะค่อยๆ ชอนไชกลีบปากบางให้อ้า

ออกทีละนิดๆ  

ลิน้ชืน้อ่อนโยนค่อยๆ แตะซับด้านในไปมา ค่อยๆ สัมผัสกับ

ความอ่อนชืน้ของเธอพลางตวัดรัดเบาๆ ให้ต่ืนตัวให้เธอพร้อมท่ีจะ
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ยอมรับการรุกเร้าจากเขา และเม่ือปลายลิน้เล็กๆ นัน้ตวดัวนตาม เขาก็

แทบครางด้วยความสขุท่ีค่อยๆ สบูฉีดไปทัง้ร่าง  

ริมฝีปากดูดด่ืมผลัดกันดึงดันผลัดกันกอดรัดตวัดเหว่ียง 

อ่อนโยนอ่อนหวานราวกับผีเสือ้ตัวน้อยก าลังโบยบินตามแสงนวล

ละมนุตาไปสู่จดุหมายแห่งความสขุท่ีรอคอยอยู่ไม่ไกล และเม่ือฝ่ามือ

อุ่นจดันัน้กอบกระชบัความอวบอิ่ม เซาะทรายก็ต้องครางอยู่ในล าคอ

เพราะเขาไม่ปล่อยให้ริมฝีปากเธอว่าง 

ปลายลิน้แตะสมัผสักันและกนัภายในอุ้งปากหวานไม่ต่างจาก

สถานท่ีก่อก าเนิดความสุขท่ีพุ่งตรงไปสู่หัวใจก่อนจะกระจายไปทั่ว

ร่างกายคล้ายมีกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ไหลเวียนไม่มีวนัสิน้สดุ  

เซาะทรายครางเสียงกระเส่าเม่ือฝ่ามือร้อนๆ ของชาร์คแตะซบั

ไปทกุตารางนิว้บนร่างกายเธอ ทัง้อ่อนหวานทัง้ร้อนรนจนหวัใจต่ืนกลวั

นีย้อมรับสัมผัสของเขาแล้ว อกอวบแอ่นขึน้หาเม่ือนิว้ร้อนแตะสัมผัส

ปลายยอดท่ีต่ืนตวัเต็มท่ีอยู่ภายใต้เสือ้ผ้าท่ีดคูล้ายจะเกะกะอย่างไม่น่า

เช่ือในเวลานี ้ 



 

367  

ทรวงอกอวบอิ่มถูกโอบอุ้มไปด้วยบราเซียร์ตวัสวยท่ีประดบัไว้

ด้วยดอกเดซี่ดอกเล็กดอกน้อยกระจายกนัอยู่เหนือเต้าอวบเม่ือเสือ้ยืด

ตวัสวยถกูถอดออกไปให้พ้นสายตา  

เซาะทรายก้มหน้าซ่อนความอายก่อนจะช้อนสายตาขึน้มองดู

เขาท่ีจ้องมองเธออยู่เหมือนกนั แววความรักของเขาท่ีแสดงมาออกท า

ให้เธอยิม้ ไม่มีอะไรท่ีจะต้องอายเพราะตลอด ๒ เดือนท่ีผ่านมานีเ้ขาก็

เห็นจนหมดสิน้แล้ว เธอรู้ว่าเขาไม่ได้รังเกียจเป็นตัวเธอเองเท่านัน้ท่ี

รังเกียจบาดแผลบนร่างกายของตนเอง  

เรือนผมยาวสยายถูกรวบไว้ข้างหนึ่งก่อนท่ีริมฝีปากอบอุ่นจะ

ก้มลงจมุพิตแผ่นหลงัขาวอมชมพท่ีูบดันีมี้ริว้รอยอนัไม่เป็นท่ีปรารถนา 

แต่ในสายตาของเขาไม่ว่าบาดแผลจะมากมายหรือจะน่าเกลียดกว่านี ้

อีกสกัเท่าไร ก็ไม่มีผลต่อหวัใจของเขา เพราะความรักท่ีเกิดขึน้มนัคือ

ความรู้สกึไม่ใช่เนือ้กายท่ีมีริว้รอย  

ริมฝีปากอุ่นกดจมุพติไปบริเวณริว้รอยบนแผ่นหลงัไม่เว้นแม้แต่

รอยเดียวให้เดียวดาย ความรักของเขาแทรกซมึบอกผ่านลงไป จดุไหน
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ท่ีเด่นชดัจะได้รับการปลอบประโลมมากหน่อย จุดไหนเจือจางจะได้รับ

การปลอบโยนบางเบา 

“ชาร์ค... อืม...”  

เซาะทรายสั่นสยิวไปกับสัมผัสจากเขา ชาร์คก าลังท าให้เธอ

รู้สกึว่าสิ่งท่ีปรากฏอยู่บนแผ่นหลงัของเธอนัน้มนัคือความสวยงามท่ีท า

ให้เขาละจากไม่ได้เลยสกัตารางนิว้ ทุกสมัผสัจากเขาแทรกซึมสู่หวัใจ

เธอ เขาท าให้เธอเช่ือว่าทัง้หมดนัน้สวยงามจริง 

“ผมรักคณุ ทราย... ได้ยินไหมครับว่าผมรักคณุ ผมรักทกุสิ่งทกุ

อย่างท่ีเป็นคณุ รักตวัตนของคุณ ตัง้แต่ครัง้แรกท่ีเจอคณุ ในหวัใจของ

ผมไม่เคยไม่มีคุณอยู่สักวินาทีเดียว คุณเข้ามาก่อกวนเข้ามาป่ันป่วน

ให้ผมมองเห็นคณุทัง้ยามหลบัและยามต่ืน คณุอยู่กบัผมทกุลมหายใจ

เข้าออก ผมรักคณุ... มง เกอร์ ของผม ทราย... คณุพร้อมจะไปกบัผม” 

“ค่ะ” เซาะทรายแทรกนิว้มือขึน้ไปบริเวณเรือนผมของเขาท่ีซ้อน

กายอยู่เบือ้งหลงัก่อนจะรัง้ใบหน้าหล่อเหลาปานเทพบตุรให้ก้มลงรับ

จมุพติจากเธอ 

“อืม...” 
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ชาร์คส่งเสียงครางในล าคออย่างพอใจ ท่อนแขนแข็งแกร่งช้อน

ร่างเธอให้หนัมาทัง้ตัวก่อนจะประคองใบหน้าแสนหวานท่ีเขาหลงรัก

เธอในครัง้แรกท่ีเห็นขึน้รับจบูร้อนๆ จากเขา  

เซาะทรายครวญครางด้วยความหฤหรรษ์เม่ือความพิเศษสุด

นัน้ถกูเติมเต็มไปทกุสดัส่วน ไม่ว่าจะเป็นริมฝีปากอวบอิ่มท่ีสัน่ระริกรอ

คอย ยอดอกสีหวานท่ีชูชันร้องเรียก หน้าท้องคอดก่ิวท่ีพร้อมจะเต้น

ระบ าส่ายไปมาตามท่ีเขาชอบ และดอกเดซี่ฉ ่าน า้ท่ีบานออกรอคอยให้

เขาเข้ามาชอนชิมน า้หวานแห่งความรัก 

ชาร์คค ารามต ่าในทุกครัง้ท่ีความแข็งแกร่งจาบจ้วงเข้าใส่เดซี่

กลีบบาง เสียงครวญครางราวกบัก าลงัพบเจอสิ่งมหศัจรรย์ของโลกท า

ให้เขาต้องฝืนดึงดนัเอาไว้ไม่ให้ล่วงหน้าไปก่อน เพราะเขาต้องการให้

เธอสขุจนล้นสขุ กายแกร่งจงึถอนออกท่ามกลางความเสียดายของเธอ 

แต่เขาก็ไม่ปล่อยให้เธอต้องงนุงงอยู่นานเม่ือปลายลิน้ถกูใช้ท าหน้าท่ี  

เซาะทรายดิน้พล่านเม่ือเขาไม่ปล่อยให้เธอตัง้ตวั ก่ีครัง้แล้วท่ีไป

เยือนสวรรค์ ก่ีครัง้แล้วท่ีเหน่ือยหอบราวกบัก าลงัเล่นกีฬาไตรเกม และ

ก่ีครัง้แล้วท่ีกรีดร้องอย่างบ้าคลัง่ แต่เขาก็ยงัท า  
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กลีบดอกไม้บอบบางถกูดดูกลืนและหยอกเย้าด้วยปลายลิน้ชืน้ 

และก็ไม่ปล่อยให้ปลายยอดชูชันด้านบนต้องหงอยเหงา ชาร์คคีบ

ปลายยอดด้วยนิว้มือทัง้สองทัง้บดขยีห้ยอกเย้าทัง้เคล้นคลึงจนเธอสัน่

ไปทัง้กาย 

“อา... ชาร์คขา... โอวววว... อือ้... ชาร์ค...”  

ริมฝีปากอวบอิ่มสัน่ระริกและเปล่งเสียงเร้าอารมณ์ตนเองและ

เขา ยิ่งเธอร้อนรนความรัวเร็วด้านล่างยิ่งมากขึน้ จนเซาะทรายทนไม่

ไหวต้องปล่อยให้หยาดน า้แห่งความรักพงัทลายลงอีกครัง้ท่ามกลาง

เสียงกรีดร้องและเสียงหอบหายใจระรัวเร็ว 

“ชาร์ค! ชาร์ค! กร๊ีดดดดด...” 

“ครับ... ท่ีรักของผม... มง นามูร์ ผมรักคุณเซาะทราย รักคุณ

ท่ีสดุ”  

เสียงทุ้ มสั่นของเขาดังอยู่เหนือริมฝีปากก่อนท่ีเขาจะจูบซับ

เสียงกรีดร้องและเหน่ือยหอบนัน้ให้หายเข้าไปในกายเขาจนจงัหวะลม

หายใจของเธอกลบัคืนสู่ปกติ  
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นิว้มือแกร่งเกล่ียซบัเหง่ือท่ีซมึออกมาบริเวณไรผมของเธอก่อน

จะก้มลงจุมพิตหน้าผากโหนกนูนสลับกับจุมพิตฝ่ามือบอบบางด้วย

แสนรักนกัหนา ดวงตาคมเข้มของเขาส่งความรู้สึกท่วมท้นหวัใจไปยงั

เธอ ความทรมานท่ีจะต้องสูญเสียเธอไปมันคือสิ่งท่ีเขาไม่อยากให้

เกิดขึน้อีกครัง้ ไม่ว่าจะเป็นวนันีห้รือว่าวนัไหนๆ 

“ทราย... สญัญากบัผม คุณจะไม่จากผมไปก่อน หากวนันัน้

มาถึงขอเป็นผมทีไ่ป อย่าใหผ้มต้องทรมานกบัความรู้สึกว่าไม่มีคณุอยู่

บนโลกใบนีอี้กเลย”  

“แลว้ฉนัล่ะคะ หากไม่มีคณุบนโลกใบนี ้ฉนัจะอยู่ไดย้งัไง” 

เสียงสัน่พร่าของเขาท่ีพร ่าบอกในยามท่ีเธอลืมตาต่ืนจากความ

โหดร้ายนัน้ยงัจ าฝังใจจนถึงขณะนี ้เซาะทรายแตะกระชบับ่าแกร่งและ

ขืนกายเขาให้มองดเูธอ  

ดวงตาคมเข้มของเขาคู่นีท่ี้เธอเคยคิดว่ามันเป็นแววตาของ

ผู้ ชายท่ีร้ายกาจนัก เป็นแววตาของนักรักผู้ ยิ่งใหญ่ แต่ในเวลานีเ้ธอ

กลบัรู้สึกว่าดวงตาคู่นีช้่างมีความอ่อนหวานและความรักมากมายเจือ

อยู่ในนัน้ และเขาท าให้เธอรู้สกึเป็นสขุอย่างมากมายจริงๆ 
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“ฉนัรักคณุ” เสียงหวานเปล่งออกไปด้วยรอยยิม้และน า้ตา  

“มง เกอร์”  

“ค่ะ... มง เกอร์” เซาะทรายยิม้พร้อมพยกัหน้ารับ “มง เกอร์ – 

หวัใจของฉนั” เป็นค าบอกรักท่ีหวานท่ีสดุเท่าท่ีเธอเคยได้ยินมา 

“ทราย... ความสุขของผมจะเป็นของคุณคนเดียวตลอดไป ” 

ดวงตาคมเข้มจ้องลึกไปสู่ดวงตาคู่หวาน ค าพูดส่ือความหมาย แต่

ความรู้สกึส่ือลกึถึงหวัใจ 

“สามีพรีเมียมไม่มีให้ใครแล้วนะคะ ของมีต าหนิแบบนีท้รายคง

ต้องเก็บไว้ใช้ส่วนตวัเท่านัน้ค่ะ” เธอยิม้พร้อมรอคอยค าตอบ 

“ครับ ผมจะเป็นสามีพรีเมียมให้คุณคนเดียวตลอดไป และ

รับรองว่ามนัจะพเิศษสดุในทกุๆ ครัง้ สญัญา...”  

ชาร์คยกนิว้สญัญา ก่อนจะแตะซับปลายนิว้ไปบนกลีบปากท่ี

คลี่ยิม้ด้วยความสขุของเธอ  

“ฉนัพร้อมแล้วค่ะ”  

ชาร์คไม่รอให้เซาะทรายต้องเอ่ยซ า้เพราะแค่สายตาร้อนแรง

ของเธอท่ีมองสบมาก็ท าให้เขาแทบจะร้อนเป็นไฟ แรงกระแทกกระทัน้
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ท่ีมีถูกส่งผ่านไปยงัความอ่อนหวานท่ีรองรับตวัตนของเขาได้จนหมด 

ไม่ว่าเขาจะน าทางเธอไปในหนแห่งใดเซาะทรายก็พร้อมจะรับความ

ร้อนแรงท่ีโหมกระหน ่าสู่กายเธอ  

ไม่ต่างจากผืนทรายท่ีทอดตวัยาวไกลอยู่ด้านนอกหน้าต่างนัน่ท่ี

เฝ้ารองรับแรงซดัสาดแห่งคล่ืนทะเลได้ครัง้แล้วครัง้เล่าไม่มีหยดุยัง้  

เซาะทรายกรีดร้องสลบักับครวญครางไม่ได้ศพัท์ ส่วนชาร์คนัน้

ก็ค ารามต ่าสลบักบัซูดปากราวก าลงักินอาหารเผ็ดร้อน ความหอม จดั

จ้าน ทว่ากลมกล่อมสร้างความเอร็ดอร่อยให้กับเขามากกว่าอาหาร

จานใดๆ ในโลกท่ีเคยได้ลิม้ลองมา และรสนิยมการทานอาหารโดยต้อง

ละเลียดทัง้รูป รส กลิ่น เสียงของเขา จะถกูน ามาใช้ในการชอนชิมและ

กลืนกินเธอในทกุครัง้อย่างไม่รู้จกัอิ่มจกัพอในทกุค ่าคืน 

 

Sai เปิดคอลเล็กชัน่ใหม่เป็นชุดชัน้ในส าหรับผู้ชายท่ีต้องการ

ความเซ็กซี่เป็นพิเศษโดยมีเดฟขึน้แท่นเป็นผู้บริหาร และท่ีพิเศษมาก

ไปกว่านัน้ก็คือ เดฟประกาศรับสมัครพนักงานจัดส่งท่ียังคงสโลแกน

หล่อล ่าเหมือนเดิม  
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ทว่าครัง้นีส้ินค้าพรีเมียมของ Sai ไม่ใช่อะไรท่ีแข็งแรงบึกบึนอีก

แล้ว แต่เป็นกระเป๋าใส่ชดุชัน้ในสดุหรูส าหรับเดินทาง  

ส่วนสินค้าพรีเมียมท่ีรู้จักกันในแวดวงไฮโซก่อนหน้านี คื้อ 

“สามีพรีเมียม” นัน้ เซาะทรายก็เก็บไว้ใช้ส าหรับเธอคนเดียวเท่านัน้ ซึง่

ชาร์คก็เต็มใจมากอย่างมากท่ีสดุ เพราะเขาพร้อมท่ีจะบริการสาวสวย

จดัจ้านและละเลียดลิน้ด่ืมด ่ากบัอาหารร้อนแรงท่ีท าให้เขาต้องซูดปาก

เพราะความอร่อยสดุยอดทกุครัง้ท่ีได้ทานเพียงคนเดียวตลอดไป 

 

จบบรบิูรณ ์

 

ติ-ชม ผลงานได้ที เฟสบุ๊ค และ แฟนเพจ  

ของ ‘ชนิตร์นันท์’ นะคะ 

เพราะเรามคีวามรกั เราจงึมจีนิตนาการ 
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