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คำ�นำ�นักเขียน

ความผิดพลาดล้วนแต่จะทำาให้เกิดส่ิงที่ไม่ดี...แล้วหาก 

สิ่งที่ไม่ดนีั้นคอืชวีติที่แสนบรสิทุธิ์อกีหนึ่งชวีติเล่า มนัจะยงัเป็นสิ่งไม่ดี

อยู่หรอืเปล่า ทกุคนต่างมคีำาตอบที่แตกต่าง แล้วคำาตอบของ เคลวนิ 

เทรเวน เล่าจะเป็นอย่างไร

เมื่อคนที่เขาตามหาเพราะความรู้สึกผิดในใจซ่อนความลับที่

แสนน่ารักเอาไว้ อย่างนี้แล้วเขาจะทำาอย่างไรเมื่อเธอคนนั้นทั้งฉลาด

และร้ายกว่าผู้หญงิทกุคนที่เขาเคยเจอมา งานใช้เล่ห์พร้อมกลเพื่อจบั

แม่สาวตวัร้ายมาไว้ในกรงจงึเริ่มขึ้น งานนี้จะเสยีเงนิเท่าไร หรอืจะต้อง

เจบ็ตวัจนอ่วมขนาดไหน เคลวนิ เทรเวน คนนี้กท็ุ่มสดุตวั!

ขอบคุณนักอ่านที่น่ารักทุกท่านที่ทำาให้นิยายเรื่อง รอยตรา

ซาตาน ได้มโีอกาสตพีมิพ์ ขอบคณุความน่ารกัและการตดิตามอย่าง

ต่อเนื่องของเหล่าทูนหัวทุกท่านค่ะ และที่ขาดไม่ได้คือ บก. สุชาดา  

ที่ให้โอกาสนยิายเรื่องนี้ได้ตพีมิพ์

ขอบคุณทูนหัวจากหัวใจดวงน้อยๆ ของเย็น

มิณรญา
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“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”
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บรุษุร่างสงูก้าวอย่างสง่าผ่าเผยลงจากรถเมอร์เซเดส-เบนซ์  

อคีลาสราคาแพง ก่อนกระชบัเสื้อสทูราคาสงูลบิลิ่วไม่ต่างจากราคารถ

ให้เข้าที่

“วนันี้มปีระชมุบอร์ดประจำาเดอืน ตรวจสอบเอกสาร แล้วออก

ไปคุยแผนการปรับปรุงโรงแรมกับคุณวิศรุษตอนบ่ายสองครับนาย” 

เลขาฯ หนุ่มเอ่ยเสียงทุ้มตามหลังเจ้านายทั้งที่ยังก้าวไม่พ้นประตู

โรงแรมดี

“นายบอกฉนัมาสองรอบตั้งแต่ออกจากบ้านแล้ว จะบอกอะไร

นักหนาพล” ดวงตาสีไพลินเหลือบมองเลขาฯ หนุ่มที่วันนี้ทำาหน้าที่ 

คนขับรถและเลขาฯ ในเวลาเดียวกัน เพราะคู่หูอีกคนไปทำางานที่ 

เจ้านายสั่ง

“ขอโทษครบันาย” เลขาฯ หนุม่กลนืนำ้าลายลงคอ ไม่ชนิกบัท่าที

และแววตาเยน็ชาของเจ้านายสกัเท่าไร แม้จะทำางานด้วยกนัมาสกัพกั

แล้วกต็าม

“เรื่องที่ให้นพไปทำาถงึไหนแล้ว” 

นพที่เจ้านายกล่าวถงึคอืเลขาฯ อกีคนที่ส่งไปทำางานชิ้นสำาคญั 

และจนถงึตอนนี้กย็งัไม่ทราบความคบืหน้า

บทนำ�
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“ยังไม่มีอะไรคืบหน้าครับ” เลขาฯ หนุ่มแทบจะกลั้นใจตาย 

เมื่อสบตากบัดวงตาสไีพลนิเยอืกเยน็ที่จ้องมองมา

“ตามนักสืบให้ฉัน เอาที่ทำางานดีและเร็วที่สุด ฉันรอมานาน 

เกนิพอแล้ว” สั่งเท่านั้นท่านประธานรูปงามกก็้าวฉบัๆ ไปยงัลฟิต์ของ

ผู้บริหาร จนเลขาฯ หนุ่มผู้ซีดแล้วซีดอีกเพราะท่าทางโหดๆ ของ 

เจ้านายวิ่งตามแทบไม่ทนั

คาร์ล เคลวนิ เซบาสเตยีน เทรเวน วยั 36 ปี ลกูครึ่งไทย-อเมรกินั

เจ้าของดวงตาสไีพลนิชวนขนลกุเมื่อสบตา ผมสดีำาสนทิได้จากมารดา

ชาวไทย และผวิขาวจดัตามแบบฉบบัชาวตะวนัตก เขาคอืซอีโีอหนุ่ม

เจ้าของโรงแรมและรสีอร์ตในเครอื ‘เทรเวนแกรนด์’ ที่มสีาขาอยูท่ั่วโลก 

ด้วยความที่อายนุ้อยแต่บรหิารงานได้อย่างดเียี่ยม จงึทำาให้เขาเป็นที่

จบัตามองอย่างมากในแวดวงธรุกจิโรงแรมขณะนี้ แม้เจ้าตวัจะขึ้นชื่อ

ว่าเงยีบ หยิ่ง และหาตวัยากเป็นที่สดุ แต่บรรดาเซเลบรติแีละนางแบบ

ต่างก็อยากกระโดดขึ้นเตียงกับเขาทั้งนั้น ด้วยเหตุผลที่เขาหล่อและ

รวยมหาศาลนั่นเอง
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“วันนี้ไม่เข้าร้านหรือคะ” สาวร่างเล็กเอ่ยถามทั้งที่ยัง 

ไม่เงยหน้าจากกระดานเขยีนแบบแผ่นใหญ่

“ไม่ละ หรอือาจจะเข้าบ่ายๆ แกจะมาเอาแน่เอานอนอะไรกบั

ฉนัยะนงัณชิา” ฌานนิตวาดแหวด้วยเสยีงที่ดดัให้เลก็ลงอย่างเคยชนิ

“กค็นเขาเป็นห่วง ไม่เข้าร้านระวงัลกูน้องโกงเงนินะฌาน” ณชิา 

เงยหน้าขึ้นจากแบบที่เขยีนอยูแ่ล้วยิ้มล้อพี่ชายที่ตอนนี้กลายเป็นพี่สาว

เรยีบร้อยแล้วอย่างนกึสนกุ

“ฌานินย่ะ นังณิชาปากมอม ใครเขาให้เอาเรื่องเงินๆ ทองๆ  

มาพดูเล่นกนัฮะ” ชายร่างอ้อนแอ้นที่ได้จากการรกัษาหุน่อย่างดทีะลึ่ง

พรวดจากโซฟาเนื้อนิ่มแทบจะทนัททีี่น้องสาวพูดจบ

“เรื่องแบบนี้ใครเขาพูดเล่นกันคะ เงินน่ะมันเข้าใครออกใคร 

เสยีที่ไหน เสื้อผ้าร้านฌานยิ่งราคาแพงๆ อยู่ ขโมยไปขายสกัชดุสอง

ชุดก็มีเงินจ่ายค่าเช่าคอนโดฯ ไปทั้งเดือน” ณิชาบ่นงึมงำาก่อนหันไป

ทำางานต่อ

“ทำามาเป็นปากดี แกก็ไปเฝ้าร้านให้ฉันสิ เดี๋ยวฉันออกแบบ 

ชดุให้คอลเลก็ชนัหนึ่งเลยเอ้า” คนเป็นพี่เอ่ยอย่างใจป�้า

หากเป็นคนอื่นคงรีบตะครุบข้อเสนอที่แสนล่อตาล่อใจของ 

1
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ดีไซเนอร์คนดัง เจ้าของห้องเสื้อขนาดใหญ่ที่กำาลังติดตลาดอยู่ใน 

ขณะนี้ทันที โดยแทบไม่ต้องคิดอะไร แต่น้องสาวอย่างณิชาเพียงทำา 

หน้าเบ้แล้วส่ายหวั

“ไม่เอาหรอกค่ะ ต้องแลกกับการไปเจอลูกค้าวีไอพีที่แสนจะ

เรื่องมากทั้งร้อยคนของพี่น่ะหรอื เฮอะ สู้เป็นหนูทดลองให้พี่ตดัชดุอยู่

ที่บ้านดกีว่าเป็นไหนๆ”

“บ้า ลูกค้าฉันเรื่องมากแค่ไม่กี่คนเท่านั้นแหละย่ะ” ฌานิน 

แหวใส่

“กน็ั่นแหละ ไม่เอาหรอก อยู่บ้านกบัแสนดนีี่กด็อียู่แล้ว” ณชิา

ว่า

“ใช่ซี้...แม่มณัฑนากรคนเก่ง ทำางานอยู่บ้านกไ็ด้เงนิเดอืนอู้ฟู่นี่ 

ไม่ต้องไปยนืขายเสื้อผ้าอย่างฉนัน”ิ ฌานนิประชด

“พูดซะเหมือนขายอยู่ในตลาดนัด ไม่ใช่ในห้องเสื้อยักษ์ใหญ่

นามว่า Sandee Brand’s งั้นแหละ” ณชิาเงยหน้าขึ้นเถยีง

“มันก็ร้านขายเสื้อเหมือนกันนั่นแหละ” ฌานินว่าแล้วลุกขึ้น

หยบิมอืถอืราคาแพงที่วางอยู่บนโต๊ะ “คยุกบัแกกเ็สยีเวลา ไปอาบนำ้า

แต่งสวยออกไปขายของดกีว่า เดี๋ยวจะไม่มเีงนิเลี้ยงน้อง มนัยิ่งขี้เกยีจๆ 

อยู่” ว่าแล้วกเ็ดนินวยนาดไม่ต่างจากผู้หญงิเข้าห้องไป

“กลวัลูกน้องขโมยเสื้อไปขายแล้วหรอืคะ” ณชิาตะโกนตามหลงั

“นังน้องปากมอม!” ฌานินบริภาษเสียงแหลมปรี๊ดลอดประตู

ออกมาแทบจะทนัที

ฌานินกับ ณิชา อัครภาคิน สองศรีพี่น้องมีพรสวรรค์ใน

การขีดเขียนมาตั้งแต่จำาความได้ และไม่เคยคิดจะทิ้งพรสวรรค์นี้ไป  

แม้พ่อแม่ของทั้งสองจะประสบอุบัติเหตุทางเครื่องบินเสียชีวิตทั้งคู่ 

เมื่อหลายปีก่อน ทำาให้สองพี่น้องมชีวีติไม่สวยหรูนกั 
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ฌานนิต้องออกจากมหาวทิยาลยัตั้งแต่ปีสองเพื่อทำางานหาเงนิ

ส่งน้องสาวเรยีนให้จบ ในขณะเดยีวกนักพ็ยายามเรยีนรู้การออกแบบ

และการตัดเสื้อผ้าของดีไซเนอร์ชื่อดังด้วยตัวเอง จนวันนี้เขาสร้าง

แบรนด์ของตนเองจนโด่งดงั และกลายเป็นเซเลบรติทีี่มคีนจบัตามอง 

ส่วนณชิากห็วัด ีรบัจ๊อบออกแบบตกแต่งคอนโดฯ ให้ลกูผูด้มีเีงนิตั้งแต่

ยังเรียนไม่จบ พยายามสร้างงานและเงินไม่ต่างจากคนเป็นพี่ แต ่

ชื่อเสยีงกเ็ป็นเพยีงแค่ผลพลอยได้ที่เธอไม่ได้คาดฝันว่าจะมเีท่าไรนกั

“ณชิาวนันี้ไปเอากระเป๋าที่ร้านพี่พมิพ์ด้วยล่ะ ฉนัสั่งไว้ให้แล้ว” 

ฌานินบอกผู้เป็นน้องที่ก้มหน้าก้มตาเขียนแบบ ขณะที่ตัวเองเซตผม

ให้เข้าที่เข้าทาง

“กระเป๋าใบละครึ่งล้านอกีแล้วหรอื จะซื้ออะไรนกัหนา ที่มอียู่ 

กส็ะพายไม่ครบแล้วนะ” ณชิาบ่น ไม่ชอบใจที่พี่ของตนใช้เงนิสิ้นเปลอืง

โดยใช่เหตุ

“ฉันไม่ได้จะใช้เองซะหน่อย แกจะมาบ่นอะไรเนี่ย” ฌานิน 

เท้าสะเอวถามน้องสาวอย่างเอาเรื่อง

“ไม่ใช้เองแล้วจะซื้อให้ใคร อย่าบอกนะว่าจะซื้อให้เดก็น่ะ” ณชิา 

หรี่ตามองผู้เป็นพี่อย่างจบัผดิ

“นั่นปากแกหรอืฮะ” ฌานนิชี้หน้าด่าน้องสาวอย่างเหลอือด

“อ้าว...ไม่ได้ซื้อให้เดก็แล้วจะซื้อให้ใครล่ะ”

“ซื้อให้แกน่ะสนิงัน้องโง่” ฌานนิเฉลย

“ไม่เอา...” ณชิาปฏเิสธ “ใบเดมิยงัไม่ได้ใช้เลยนะ” 

“ไม่เอาไม่ได้ ฉนัจ่ายเงนิไปแล้ว จะให้ฉนัไปบอกว่าไม่เอาแล้ว

ค่ะ งี้หรอื” ฌานนิเท้าสะเอวถามอย่างไม่สบอารมณ์

“ใช่ไง แบบนั้นเลย พี่ทำาได้อยู่แล้ว” ณชิาพยกัหน้ายนืยนั

“ได้กะผีน่ะสิ พวกแมงเมาท์ได้เมาท์ว่าฉันถังแตกกันพอดี”  

ฌานนิก้าวฉบัๆ มาผลกัหวัน้องสาวแทบหงายหลงั
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“ฌาน...” ณิชาเอ่ยเสียงเนือย ฌานินชอบใช้ข้ออ้างนี้ในการ 

ซื้อของราคาแพงให้เธอเสมอ และเธอกท็ำาอะไรไม่ได้ด้วย

“นี่...ไม่ต้องมาเสียงอ่อนเสียงหวาน แกอยากรู้วิธีแก้ปัญหา

ทั้งหมดทั้งมวลนี่มั้ย” ฌานนิดกัทาง

“ยงัไง” ณชิาเลกิคิ้ว นกึอยากรู้ขึ้นมาทนัควนั

“แกก็...ใช้ของที่ฉันซื้อให้ซะ เพราะต่อไปฉันจะซื้อให้แกอีก

เหมอืนเดมิ” ว่าแล้วกเ็ดนิสะบดัก้นไปที่ตู้รองเท้าหน้าประตู

“ใช้เงนิยงักะใบไม้” ณชิาแขวะ

“เพราะฉนัสวยและรวยมากไงล่ะยะ” ฌานนิชะโงกหน้ามาตอบ 

“ฉนัเอารถแกไปนะ ถ้าจะเอากแ็วะไปที่ร้านละกนั”

“เชื่อเขาเลย” ณชิาถอนหายใจแล้วหนัมาก้มหน้าก้มตาทำางาน

ต่อ ไม่อยากใส่ใจกบัความเจ้ากี้เจ้าการของพี่ชาย หรอืพี่สาวนะ ช่าง

มนัเถอะ เพราะรู้ดวี่าฌานนินั้นหวงัดกีบัเธอที่สดุ แม้การที่เขาซื้อของ

แบรนด์เนมนั้นจะไม่ใช่วิธีที่เธอชอบใจก็ตาม แต่นั่นก็เป็นวิธีแสดง 

ความรกัในแบบของฌานนิ ณชิาคดิในใจอย่างปลงตก

“มามี้”

เสยีงใสๆ ของเดก็หญงิตวัเลก็เรยีกความสนใจจากณชิาได้ชะงดั 

ทันทีที่เงยหน้าก็เห็นเด็กหญิงตัวกลมยืนเกาะขอบประตู ผมยุ่งเหยิง

ราวกบัคนที่เพิ่งตื่นนอน

“หมำ่าๆ” 

“เพิ่งตื่นก็จะกินอีกแล้วหรือลูก” ณิชาวางปากกาแล้วเดินมา 

อุ้มนางฟ้าตวัน้อยที่อ้าแขนรออย่างรู้งาน 

“หมำ่าๆ” นางฟ้าตวัน้อยยงัไม่ยอมแพ้

“ลูกใครนี่ ขยับเป็นกินเชียว” ณิชาบ่นอย่างไม่จริงจังก่อนจะ

หอมแก้มยุ้ยๆ อย่างมนัเขี้ยว

“ฉวย ฉวย” เดก็หญงิสอดส่ายสายตามองหาใครอกีคน
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“สวยไปทำางานจ้ะ ถ้าแสนดีอยากเจอเดี๋ยวแม่พาไปเนอะ”  

คนเป็นแม่ว่าแล้วกอ็ดกดจมูกเข้ากบัแก้มสชีมพูจดันั้นไม่ได้

“ฉวย ฉวยไปทามงาน” เดก็หญงิแสนดเีอยีงคอมองใบหน้างาม

ของมารดาราวกบัจะถาม

“จ้ะ สวยไปทำางานแล้ว ถ้าอยากไปหาสวยต้องไปอาบนำ้าแต่งตวั 

ก่อนเนอะ” 

“ไปหาฉวย...ไปหาฉวย...” เด็กหญิงตัวน้อยพยักหน้ารับแล้ว 

กอดคอแม่แน่น ไม่ยอมปล่อยแม้ตอนที่แม่ก้มเปิดนำ้าใส่อ่าง

ประธานหนุ่มร่างสงูใหญ่น่ังเอนหลงัพงิพนกัเก้าอีผู้บ้รหิาร

ตัวโต ขณะเดียวกันก็เคาะปากกากับโต๊ะทำางาน รอคอยใครบางคน

อย่างใช้ความคดิ ไม่นานเลขาฯ หน้าตาคุน้เคยกเ็ปิดประตเูข้ามาพร้อม

ใครอกีคนที่รูปร่างสนัทดั ก่อนที่พลจะหลบฉากออกไป

“สวัสดีครับคุณเคลวิน ผมอรรนพ” ชายวัยกลางคนท่าทาง

ทะมดัทะแมงเอ่ยทกัทาย

“สวัสดีครับ คุณคงรู้จักผมแล้ว ยินดีที่ได้พบครับ” ชายหนุ่ม

ทกัทายกลบั ทว่าไร้รอยยิ้มเฉกเช่นเดมิ “เชญินั่งก่อนเถอะครบั”

“ขอบคุณครับ” อรรนพยิ้มรับ แอบหวั่นใจเล็กน้อยเมื่อเห็น

ท่าทางเยน็ชาของคนตรงหน้า แม้ทำาใจมาก่อนพอควรแล้วกต็าม พอ

มาเจอเขาเข้าจริงๆ แล้วไม่อยากบอกเลยว่าตอนนี้ขาของเขายังสั่น 

ไม่หยดุ

“หวงัว่าผมคงไม่รบกวนเวลางานคณุนะครบั แล้วกต้็องขอโทษ

ที่ผมพูดภาษาไทยไม่ได้” คาร์ลออกตวัตามมารยาท ด้วยความที่เขา

ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศจึงทำาให้เขาแทบจะลืมเลือนภาษา

ไทยไป ผดิกบัน้องสาวที่พูดภาษาไทยได้คล่องปรื๋อ หรอือาจจะเพราะ

เขาไม่ได้ให้ความสนใจที่จะใช้มนักไ็ม่ผดินกั เพราะทั้งแม่และน้องสาว
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เขาต่างกพู็ดภาษาองักฤษกบัเขาแทบจะตลอดเวลา แม้ในสถานการณ์

ที่มผีู้อื่นอยู่ด้วย ทกุคนกจ็ะพูดภาษาองักฤษเพื่อให้เขาเข้าใจด้วย เขา

จงึไม่เหน็ความสำาคญัที่จะต้องมาเสยีเวลาเรยีนภาษาที่แสนจะยากนี้ 

“ไม่เป็นไรครบั ไม่ได้กวนอะไร ช่วงนี้ผมกว็่างงานอยู่พอด ีแล้ว

ผมกพ็อใช้ภาษาองักฤษได้ครบั”

“ดคีรบั งั้นเรามาเข้าเรื่องกนัเลยดกีว่าครบั” คาร์ลรวบรดั เขา

ไม่อยากเสยีเวลาอกีต่อไป เพราะเขาปล่อยให้เรื่องนี้คาราคาซงัมานาน

เกนิไปแล้ว

“ดคีรบั” 

“ผมอยากให้คุณตามหาผู้หญิงคนนี้” คาร์ลบอกพร้อมเลื่อน

เอกสารแผ่นหนึ่งให้คนตรงหน้า

“ตามหา? คณุจะให้ผมตามหาเธอทำาไมครบั ในใบสมคัรงานนี้

มทีี่อยูบ่อกอย่างชดัเจนอยูแ่ล้วนี่ครบั” อรรนพขมวดคิ้วมองรูปเดก็สาว

สวมชดุนกัศกึษาที่แปะอยูบ่นมมุขวาของเอกสาร ดจูากหน้าตาเกลี้ยง

เกลานั้นกบ็อกได้ว่าเป็นผู้หญงิที่สวยจดัคนหนึ่งเลยทเีดยีว

“ข้อมูลทั้งหมดที่คุณเห็นอยู่นี่เป็นข้อมูลปลอม แม้แต่ชื่อและ

นามสกุล” คาร์ลอธิบายเสียงเรียบ “ผมพยายามตามหาตัวเธอมา 

สามปีแล้ว แต่คุณก็รู้ว่าผมไม่ได้มีเวลาอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานๆ มันเลย 

ค่อนข้างจะยุ่งยาก คณุเข้าใจใช่มั้ย”

“ผมเข้าใจครบั แต่คณุเคลวนิครบั คณุมแีค่รูปถ่ายแบบนี้ งาน

ของผมจะหนักและยากมากเลยนะครับ” อรรนพอธิบาย เดิมทีนั้น 

มรีูป ชื่อ ที่อยู่เดมิ เขากต็้องทำางานแทบตายกว่าจะสำาเรจ็

“ผมจ่ายไม่อั้น เท่าไหร่ไม่เกี่ยง คณุเรยีกมาเลย” คาร์ลเอ่ยอย่าง

คนเข้าใจธรุกจิ

“ผมรู้ครับว่าคุณจ่ายได้ แต่การที่คุณมีแค่รูปใบเดียว แล้ว 

ก็เป็นรูปเมื่อสามปีก่อนแบบนี้ ความหวังแทบจะไม่มีเลยนะครับ”  
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อรรนพบอกอย่างตรงไปตรงมา ก่อนจะสะดุ้งเพราะสายตากรุ่นโกรธ 

ของคนตรงหน้า

“ถ้าคณุไม่ทำางานนี้กบ็อกชื่อนกัสบืที่เก่งกว่าคณุมา” คาร์ลเอ่ย

เสยีงเข้ม เขาไม่ชอบโดนปฏเิสธ ยิ่งเป็นเรื่องสำาคญัเช่นนี้เขายิ่งไม่ชอบใจ

“ผมไม่รู้จกัคนมากหรอกครบั” อรรนพพมึพำา

ปัง! คาร์ลตบโต๊ะทำางานดังสนั่น แสดงให้เห็นถึงอารมณ์กรุ่น

โกรธอย่างไม่ปิดบงั

“งั้นกร็บังานนี้ซะ! คณุจะเรยีกกี่แสนกี่ล้านผมกจ็ะจ่าย แต่ผม

ต้องเจอเธอ!” ชายหนุ่มเอ่ยเสียงเข้มอย่างชัดถ้อยชัดคำา ตาคมเริ่ม 

มปีระกายไฟโทสะที่พร้อมโหมไหม้

“จะ...ใจเยน็ก่อนครบั” อรรนพหายใจสะดดุ “ผมยนิดจีะรบังาน

นี้ครับ แต่คุณต้องบอกข้อมูลของเธอให้มากกว่านี้” ก่อนตอบตกลง

อย่างตะกกุตะกกั

“เธอตวัเลก็ ตวัเลก็มากๆ แล้วกเ็ป็นมณัฑนากร” คาร์ลพมึพำา 

ขมวดคิ้วขณะคดิทบทวนเรื่องของคนในรูป

“แล้วรู้ได้ไงครบัว่าเธอเป็นมณัฑนากรจรงิ”

“เธอตกแต่งล็อบบีโรงแรมให้ผมเมื่อสามปีก่อน และงานก็ 

ออกมาดมีาก นั่นแสดงว่าเธอเป็นมณัฑนากรจรงิ”

“ล็อบบีด้านล่างนี่หรือครับ” อรรนพเลิกคิ้วถามอย่างไม่อยาก

เชื่อ เพราะล็อบบีด้านล่างนั้นถือว่าตกแต่งได้หรูหราและลงตัว ยาก 

ที่จะเชื่อว่าเป็นฝีมอืของนกัศกึษาตวัเลก็ๆ อย่างคนในภาพ “นั่นแต่ง

ได้เยี่ยมมากเลยนะครบั”

“ผมกค็ดิอย่างนั้น” คาร์ลพมึพำา

“แล้วเธอมาทำางานกบัคณุได้ยงัไงครบั นกัศกึษาอายนุ้อยขนาดนี้ 

ผมว่าต้องมีเส้นสาย ถึงฝีมือจะดีขนาดไหน แต่ไม่มีทางที่จะได้งาน

ใหญ่อย่างตกแต่งลอ็บบโีรงแรมของเทรเวนแกรนด์ง่ายๆ แน่ เธอต้อง
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มคีนช่วย เราต้องเริ่มจากตรงนั้น” อรรนพวเิคราะห์

คาร์ลคดิตามแล้วขมวดคิ้ว “ผมจะไปเจอเขาบ่ายนี้ บางทคีณุ

อาจคยุกบัเขาได้” 

“ดีครับ งั้นผมขอตัวไปเตรียมตัวก่อน จะรออยู่ด้านล่างเลย 

นะครบั”

“ครับ นี่ค่าใช้จ่ายในการทำางาน ส่วนค่าจ้างผมจะจ่ายทันท ี

ที่งานเรยีบร้อย ถ้าเกดิคบืหน้ายงัไงหรอืว่าค่าใช้จ่ายไม่พอ นี่นามบตัร

ผมครบั” คาร์ลก้มลงเซน็เชค็ก่อนส่งให้อรรนพพร้อมนามบตัร 

“ดีใจที่ได้ร่วมงานกับคุณครับ คุณเคลวิน” อรรนพยื่นมือไป 

เชก็แฮนด์

“เช่นกนัครบั คณุอรรนพ”

เมื่อนายจ้างพูดจบ อรรนพก็ลุกเดินออกมาจากห้องผู้บริหาร

สูงสดุของเทรเวนแกรนด์ ก่อนก้มมองตวัเลขในเชค็แล้วถอนหายใจ

“ไปทำาอะไรเขาไว้ล่ะนังหนู เขาถึงได้ทุ่มเงินเป็นล้านไว้ให้ฉัน 

เตมินำ้ามนัเล่นน่ะ” อรรนพพมึพำากบัรูปถ่ายราวกบัจะถามความเหน็

“สีเขียว...สีเขียว” เด็กหญิงตัวน้อยสวมกระโปรงฟูฟ่องที่

ออกแบบโดยคุณป้าคนสวยชี้มือไปที่สัญญาณไฟจราจร ซึ่งตอนนี้

เปลี่ยนเป็นสญัญาณให้รถเคลื่อนตวัได้

“จ้ะ...ไฟเขยีวแล้ว” ณชิาสวมเสื้อยดืสขีาวสบายตวั นุ่งกางเกง

ยนีเข่าขาดตามสมยันยิม รบัหน้าที่เป็นสารถใีห้นางฟ้าตวัน้อยที่ตอนนี้ 

ยงัจ้อไม่หยดุปาก

“ไปหาฉวย...ไปหาฉวย” เดก็หญงิแสนดเีงยหน้าคอตั้งเพื่อมอง

การสญัจรภายนอกรถ “รถเยอะ...รถเยอะจงั...มามี้” เดก็น้อยเอยีงหน้า

มาถามเพยีงครู่เดยีวก่อนหนัไปมองนอกรถต่อ

“จ้ะ รถเยอะมากๆ เลยเนาะลูก” ณชิาฉกียิ้มกว้าง นกึพอใจ 
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กบัพฒันาการของลูกสาวในวยัเกอืบสองขวบ

“ฉวยไม่ชอบ...ฉวยไม่ชอบ...ร้อน”

ณชิาอมยิ้ม ที่ลูกสาวของเธอมพีฒันาการดแีบบนี้ส่วนหนึ่งต้อง

ยกความดีความชอบให้พี่ของเธอด้วยเหมือนกัน เพราะหากวันไหน 

ที่เธอไม่ว่างหรือมีนัดแก้แบบให้ลูกค้า ฌานินก็จะรับหน้าที่พี่เลี้ยง

เฉพาะกจิ เอาลูกสาวตวัน้อยของเธอตดิสอยห้อยตามไปด้วย ลูกสาว

เธอจงึได้ความช่างพูดมาจากป้าสวยนั่นเอง

“หวิหรอืเปล่าลูก” ณชิาหนัไปถามลูกสาว แม้ก่อนออกมาเธอ

จะให้สาวน้อยกินนมไปแล้วหนึ่งขวด แต่ก็ไม่อาจจะรับประกันว่า

ลูกสาวเธอจะไม่หวิก่อนเจอป้าสวยได้

“ไม่หวิค่ะ” แสนดตีอบเสยีงใส

คนเป็นแม่ได้แต่ยิ้มรบัด้วยความรกัใคร่

“กนิพร้อมฉวย...” เดก็น้อยงมึงำาก่อนหนัไปคว้าตุก๊ตาหมข้ีางตวั

มาเล่น

คุณแม่ยังสาวแต่งตัวเข้าสมัยเดินจูงมือเด็กผู้หญิงหน้าตา

น่ารักเข้ามา เรียกความสนใจจากคนที่เดินจับจ่ายซื้อของในห้างได้ 

เป็นอย่างมาก ยิ่งไร้ซึ่งวี่แววของคนเป็นพ่อ หนุม่ๆ ทั้งหลายกม็องตาม

แทบเหลยีวหลงั

“ฉวย...ตรงโน้น” แสนดีฉุดข้อมือเรียวบางของคนเป็นแม่  

ขณะที่มอืเลก็ๆ ยงัชี้โบ๊ชี้เบ๊ไปยงัร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดงั

“แม่รูจ้้ะลูก เดนิช้าๆ ก่อนนะ เดี๋ยวหกล้มจะเจบ็นะคะ” คนเป็น

แม่บอกเสยีงหวานพร้อมยิ้มละไม รั้งแม่นางฟ้าตวัน้อยที่เริ่มแผลงฤทธิ์

“ช้าๆ...” เดก็น้อยพดูตามก่อนทำาท่าเดนิช้าๆ อย่างที่คนเป็นแม่

บอก

“จ้ะ ช้าๆ นะลูก” ณิชาจูงมือเล็กของลูกสาวเดินในจังหวะ 
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พอดีๆ  ตรงไปยงัร้านของฌานนิที่ตั้งอยู่ไม่ไกล

“อ้าว...คณุณชิา สวสัดคี่ะ สวสัดจี้ะน้องแสนด”ี พนกังานที่ว่าง

จากการต้อนรับลูกค้ายกมือไหว้ณิชา ก่อนจะยิ้มสดใสให้นางฟ้า 

ตวัน้อยๆ ประจำาร้าน ที่หายหน้าหายตาไปหลายวนั

“ซา...หวัด...ดี...ค่ะ” แสนดียกมือไหว้พี่สาวตรงหน้าตามที่ 

คณุแม่เคยสอนไว้อย่างน่ารกัน่าเอน็ดู

“สวสัดค่ีะ พี่ฌานนิว่างหรอืเปล่าคะ แสนดจีะชวนไปกนิข้าวน่ะ” 

ณชิาถามพนกังานหลงัจากที่ลูกสาวพูดจบ

“มลีกูค้าด่วนน่ะค่ะ แต่กเ็ข้าไปคยุนานแล้วเหมอืนกนั น่าจะใกล้

ออกมาแล้วค่ะ” พนกังานสาวตอบ

“ขอบคณุนะคะ เดี๋ยวณชิากบัแสนดจีะนั่งรอข้างนอกกแ็ล้วกนั” 

ณชิาบอกแล้วเอื้อมมอืไปจูงให้ลูกสาวเดนิตาม

“ฉวย...” แสนดชีะเง้อมองหาป้าคนสวยที่ตั้งแต่เข้ามายงัไม่เหน็

ตวั

“ป้าสวยทำางานจ้ะ แสนดีมานั่งรอกับมามี้ก่อนนะคะ” ณิชา 

บอกเสยีงหวาน

“นั่งรอๆ...” แสนดเีดนิตามคณุแมไ่ปยงัโซฟาที่ทางร้านจดัไว้ให้

ลูกค้าผู้ชายนั่งรอเวลาพาแฟนหรอืภรรยามาซื้อของ

“คณุณชิาจะรบัของว่างอะไรก่อนมั้ยคะ” พนกังานคนเดมิถาม

“ขนม! ขนม!” แสนดีตาโตเมื่อได้ยินว่ามีของกิน “มามี้...กิน

ขนม”

“เอามานิดเดียวก็พอค่ะ เดี๋ยวต้องกินข้าวกันแล้ว” ณิชามอง

ลูกสาวที่กระตกุมอืเธอเร่าๆ อย่างอ่อนใจ “ขยบัเป็นกนิอย่างนี้จะพ้น

เป็นลูกหมูหรอืเปล่าลูก”

พนักงานฟังผู้เป็นแม่แซวลูกสาวตัวน้อยแล้วอดอมยิ้มจนแก้ม

ตุ่ยไม่ได้ กเ็หน็จะจรงิอย่างที่ณชิาว่า เพราะตอนนี้หนูแสนดแีก้มย้วย
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เอาการเลยทเีดยีว

“แสนดคีะ...ค่อยๆ กนิลูก เดี๋ยวตดิคอนะคะ” ณชิาหนัมามอง

ลูกหลังเก็บหนังสือเด็กเล็กลงในกระเป๋า เพราะเมื่อพนักงานยกขนม

มาให้ นางฟ้าตัวน้อยของเธอก็แทบจะเขวี้ยงหนังสือที่คุณแม่ให้อ่าน

ทิ้งทนัท ีก่อนตั้งหน้าตั้งตากนิขนมในจานจนคนเป็นแม่อดเตอืนไม่ได้

“อาหร่อยค่ะมามี้” แสนดบีอกแม้จะมขีนมคำาโตเตม็ปากกต็าม

“จ้ะ...แม่เหน็หนูกนิ แม่กร็ู้แล้วลูกว่าอร่อย” ณชิาบอกนำา้เสยีง

ขบขันก่อนคว้าทิชชูมาเช็ดปากให้ลูกสาว แล้วจึงหันไปเห็นคนเป็นพี่

เดนิออกมาพรอ้มกบัสตรตีา่งวยัสองคนที่ใบหน้าละม้ายคล้ายคลงึกนั 

เดาได้ไม่ยากว่าน่าจะเกี่ยวข้องทางสายเลือด และเธอเดาว่าเป็นแม่ 

ลูกกนั

“อ้าวณชิา...แสนด ีมาถงึกนันานแล้วหรอื” ฌานนิยิ้มแป้นก่อน

สาวเท้าเข้ามาหาหลานสาวตวัน้อย

“ฉวย!” แสนดรี้องวี้ดๆ อย่างดใีจเหมอืนทกุครั้งที่เจอผู้เป็นป้า 

แม้จะได้เจอกนัแทบทกุวนักต็าม แล้วกระโดดลงจากโซฟาวิ่งตงึๆ ไป

หาป้าสวยของเธอ

“กินอะไรอีกแล้วลูก ไหนว่าจะไปกินข้าวไง” ฌานินถามขณะ

ใช้นิ้วยาวๆ เขี่ยเศษขนมข้างแก้มหลานสาวออก

“ขะ...หนม...อาหร่อย” แสนดยีิ้มแก้มตุ่ย

“มาหาแม่ก่อนนะลูก ให้ป้าสวยคุยกับลูกค้าก่อน” ณิชากาง

แขนรับลูกสาวที่กอดคอพี่ชายใจสาวไม่ยอมปล่อย นึกเกรงใจสตรี 

สองคนที่มองมาอย่างสงสยั

“ไม่เป็นไรจ้ะหนู ฉนัจะกลบัแล้วละ ลูกสาวหรอืจ๊ะ” สตรสีูงวยั

ถาม มองมาที่สาวน้อยในอ้อมแขนของฌานนิอย่างเอื้อเอน็ดู

“ค่ะคณุน้า”

“อายเุท่าไรคะพี่ น่ารกัเชยีว” คราวนี้เป็นสตรอีายนุ้อยกว่าถาม
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“จะสองขวบอีกไม่กี่เดือนนี่แล้วละเชอลีน” ฌานินตอบพร้อม

เรยีกชื่อเล่นของอกีฝ่ายอย่างสนทิสนม

“มีลูกแล้วก็ไม่ยอมบอกกันเลยนะเฌอร์” คุณหนูเชอลีนพูด 

อย่างแง่งอน

“อร๊าย...! บ้าหรอืเปล่า นี่หลานสาวฉนัย่ะ แล้วนี่กน้็องสาวฉนั...

ณิชา” ฌานินทำาท่าจะคว้าผมยาวๆ ของเชอลีนแต่กลับได้ลมได้ฝุ่น

แทน

“ณชิา นี่คณุหญงิเพญ็แขกบัเชอลนี” ฌานนิแนะนำา

“สวสัดคี่ะ” ณชิายกมอืไหว้

“ไหว้พระเถอะลูก แล้วนี่ลูกสาวชื่ออะไรจ๊ะ”

“ชื่อ...แซน...ดี...ค่ะ” แสนดีบอกชื่อตัวเองเมื่อหันไปมองหน้า 

คณุแม่แล้วคณุแม่พยกัหน้าอนญุาต

“แสนดีน่ะค่ะ” ณิชาแก้ เพราะลูกสาวของเธอยังออกเสียง 

ไม่ชดั

“ชื่อเพราะจงั หน้าตากน็่าเอน็ดู มาถ่ายรูปกบัน้าหน่อยนะลูก

นะ” เชอลนีสรปุอย่างเอาแต่ใจตามแบบคณุหนูในละคร ก่อนจะแย่ง

แสนดอีอกจากอ้อมแขนของคนเป็นป้า แล้วยดัมอืถอืราคาแพงให้เพื่อน

รุ่นพี่ “อ้ะ...ถ่ายให้ฉนัหน่อย”

“ถ้าแกไม่ได้มากับคุณน้า ฉันตบแกไปแล้วนะ นังเชอลีน”  

ฌานนิเข่นเขี้ยวอย่างหมั่นไส้เพื่อนสาว ขณะที่ณชิากบัคณุหญงิเพญ็แข 

มองแล้วยิ้มขำา

“ดูเอาเถอะวยัรุ่น” คณุหญงิเพญ็แขยิ้ม

“ค่ะ สนกุกนัใหญ่เลย” ณชิามองภาพการถกเถยีงของเชอลนี 

กบัฌานนิแล้วยิ้ม

“แสนดเีลี้ยงยากหรอืเปล่าลูก” คณุหญงิเพญ็แขถาม 

ณชิาเข้าใจว่าท่านคงอยากรู้ตามประสาคนเป็นแม่
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“ไม่เลยค่ะ กนิแล้วกน็อน ไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ แต่จะมาเริ่ม

หนักหน่อยตอนเริ่มเดินเริ่มคลานนี่แหละค่ะ” ณิชาตอบยิ้มๆ พลาง

นกึถงึตอนเลี้ยงเดก็หญงิแสนดี

“อนันี้ใครๆ กเ็ป็นจ้ะ น้ากเ็หนื่อยเหมอืนกนั ยิ่งเชอลนีแล้วต้อง

จ้างพี่เลี้ยงเลยละ อยู่ไม่เป็นสุขสักนาที ไม่เหมือนพี่เขา” คุณหญิง 

เพญ็แขบอกกลั้วหวัเราะ

“แสนดีพี่เขาก็เกือบจ้างเหมือนกันค่ะ แต่มีข่าวพี่เลี้ยงทำาร้าย

เดก็บ่อยๆ พี่เขาเลยไม่กล้าให้ใครมาดแูลแทน” ณชิาเล่าส่วนของตวัเอง 

บ้าง

“นี่แบ่งกนัเลี้ยงยงัไงล่ะจ๊ะสองพี่น้อง”

“ส่วนใหญ่ณชิาเลี้ยงแสนดค่ีะ ไม่อยากกวนพี่เขา แต่ถ้าวนัไหน

ณิชามีนัดแก้แบบให้ลูกค้าหรือติดธุระ พี่เขาก็จะเอาแสนดีติดสอย 

ห้อยตามมาเป็นนางกวกัที่ร้านนี่ละค่ะ”

“เซ่นด้วยขนมแล้วกน็ำ้าส้มคั้นใช่หรอืเปล่าลูก” คณุหญงิเพญ็แข

รบัมกุ

“ค่ะคุณน้า” ณิชาตาโตกับการรับมุกของคุณหญิงเพ็ญแข 

พลางนกึขำา กเ็ธอเป็นคนปล่อยมกุใส่ท่านก่อนนี่นา
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