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คำ�น่ำ�บรรณ�ธิิก�ร

 โชคชะต่าเล่่นี้ต่ล่กหรืัอพิรัหมีลิ่ขิีต่ชักนี้ำาก็หารูั�ได�หากแต่่ความี
บังเอิญกล่บัทำาให� “เขีา” แล่ะ “เธิอ” ได�มีาพิบเจอกันี้ แต่่ทว่าสืถานี้การัณ์ 
กลั่บพิล่ิกผัันี้ เมีื�อเธิอกลั่บพิบว่า คนี้ท้�เธิอเจอ กลั่บเป็นี้หมีอสืูติ่ฯ  
ขีองเธิอเอง 
 เรืั�องรัาวจะล่งเอยเช่นี้ไรัให�กำาลั่งใจสืาวนี้�อยนัี้กเข้ียนี้      
“วุ�นี้หวานี้” ว่าจะรัอดจากเงื�อมีมืีอขีอง “มีาเฟีียหนุ่ี้มีไปได�หรืัอไม่ีจะเกิด 
อะไรัขี้�นี้ รัะหว่างทั�งสือง เชิญนัี้กอ่านี้ทุกท่านี้ต่ามีลุ่�นี้ไปกับเรัื�องรัาว      
ในี้เทศกาล่ความีรััก เต่ิมีเต็่มีหัวใจให�กล่ายเป็นี้ส้ืชมีพูิไปกับ 
 Call Me Baby รักน้�ม้แต่ความ Romance 
 ขีอให�ทุกท่านี้พิบเจอกับความีรัักท้�สืวยงามีในี้ทุกๆวันี้นี้ะ

 
    วารุัณ้ วิรุัฬห์กรั(ครูัแนี้นี้)
  บรัรัณาธิิการัสืำานัี้กพิิมีพ์ิข้ีดเข้ียนี้อะคาเดม้ี
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คำ�น่ำ�นั่กเขีียน่

จริังหรืัอไม่ีท้�ว่า ‘ความีรััก’ กับ ‘เซ็กส์ื’ เป็นี้ขีองคู่กันี้ แล่�วมัีนี้ 
จะเกิดอะไรัข้ี�นี้กบั ‘วุ�นี้หวานี้’ หญิงสืาวผูั�ม้ีโรัครัังเก้ยจการัม้ีเซ็กส์ืเนืี้�อง  
จากผั่านี้ปรัะสืบการัณ์ท้�แสืนี้เล่วรั�ายในี้อด้ต่มีาก่อนี้เธิอจ้งถือต่นี้ไมี่     
ยอมีเขี�าใกล่�เพิศต่รังขี�ามีหากไม่ีจำาเป็นี้ ทว่าโชคชะต่ากลั่บเล่่นี้ต่ล่กรั�าย 
กับเธิอส่ืงให�เธิอมีาพิานี้พิบกบั ‘ธิามีไท’ มีาเฟีียหนุ่ี้มีในี้ครัาบคุณหมีอ
สูืติ่นี้ร้ัแพิทย์

‘Call me baby รัักน้ี้�ม้ีแต่่ความี Romance’ บอกเล่่าเรืั�อง 
รัาวเก้�ยวกับหญิงสืาวท้�มี้ปมีเรัื�องการัมี้เซ็กสื์กับชายหนีุ้่มีท้�ทำาธิุรักิจสื ้
เทา ‘ปรัะมีูล่พิรัหมีจรัรัย์’ แมี�ว่าจุดเริั�มีต่�นี้ขีองคนี้ทั�งคู่ดูคล่�ายจะไมี่มี้   
ทางมีาบรัรัจบกันี้ได�แต่่สืุดท�ายแล่�วก็มี้เหตุ่ให�คนี้ทั�งคู่เว้ยนี้กลั่บมีาพิบ 
กันี้อ้กครัั�ง 

นิี้ยายเรืั�องน้ี้�เป็นี้นี้ยิายแนี้วอ้โรัต่กิเรืั�องแรักขีองนี้กัเข้ียนี้เล่ยค่ะ
เรั้ยกได�ว่าเนี้ื�อหาภายในี้เรัื�องนี้้�เหมีาะสืำาหรัับผัู�ท้�มี้อายุ 18 ปีขี้�นี้ไป 
ครับรัสืไปด�วยดรัามี่าเบา ๆ แต่่ความีฟีีล่กู�ดขีองพิรัะเอกแล่ะพิรัะรัอง 
ในี้เรืั�อง เรัาจัดเต็่มีมีากค่ะ
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 สิื�งท้�นัี้กเขี้ยนี้วาดหวังเป็นี้อย่างยิ�งจากการัเขี้ยนี้นิี้ยายเรัื�องนี้้�  
นี้อกจากจะเก้�ยวเนี้ื�องจากโรัคท้�ในี้ปัจจุบันี้เกิดขี้�นี้อย่างมีากในี้สืุภาพิ     
สืต่รั้แล่�วอาจถือได�ว่าเป็นี้การัเปิดโล่กใหมี่ขีองนัี้กอ่านี้เก้�ยวกับธิุรักิจท้� 
พิรัะเอกขีองเรัาได�ดูแล่อยู่ สืำาหรัับปรัะเทศขีองเรัาอาจจะยังไมี่เป็นี้ท้� 
ยอมีรัับมีากนัี้ก แต่่ในี้หล่าย ๆ ปรัะเทศทั�วโล่กก็ม้ีการัยอมีรัับ แล่ะเป็นี้ 
อาช้พิท้�ถูกต่�องต่ามีกฎหมีายไม่ีถอืเป็นี้ธุิรักิจส้ืเทาแล่�ว 

อ้กหนี้้�งสิื�งท้�นัี้กเขี้ยนี้คาดหวังคืออยากให�ผัู�หญิงทุกคนี้อย่า 
‘ด�อยค่า’ ตั่วเอง แล่ะอยากให�ทุกคนี้เลิ่ก ‘ล่ดทอนี้’ ความีเป็นี้มีนุี้ษย์ขีอง 
คนี้อื�นี้แค่เพิ้ยงเพิรัาะเขีาแค่อยากใช�ช้วิต่ในี้แบบท้�เขีาต่�องการัทุกคนี้ 
สิืทธิิ�เลื่อกใช�ช้วิต่ค่ะ

 นิี้ยายเรัื�องนี้้�โดยสื่วนี้ใหญ่มี้ขี�อมีูล่จริังอยู่ แต่่ในี้บางสื่วนี้ก็เกิด
จากจินี้ต่นี้าการัขีองผูั�เข้ียนี้ อาจจะสืมีจริังบ�าง หรืัอเพิ�อฝันัี้บ�าง แต่่ทุก 
อย่างก็เกิดข้ี�นี้ด�วยความีตั่�งใจจริัง ๆ

แล่ะท้�สืำาคัญนัี้กเขี้ยนี้อยากให�หนัี้งสืือเล่่มีนี้้�เป็นี้หนี้ังสืืออ้กเล่่มี
ท้�ทำาให�ทุกคนี้มี้ความีสืุขีจ้งพิยายามีดำาเนิี้นี้เรัื�องไมี่ซับซ�อนี้เนี้�นี้ความี 
คล่าสืสิืคธิรัรัมีดา ทว่า อบอุ่นี้หัวใจ 

 ในี้รัะหว่างท้�เข้ียนี้ต่�นี้ฉบับเรืั�องน้ี้�คือช่วงเวล่าเด้ยวกับท้�นัี้ก
เขี้ยนี้มี้ปัญหามีากมีายเขี�ามีารัุมีเรั�าแต่่ก็สืามีารัถผั่านี้มีาได�เพิรัาะคนี้ 
รัอบขี�างท้�หวังด้กับเรัาเสืมีอ รัวมีไปถ้ง ครูัแนี้นี้ บรัรัณาธิิการัแล่ะ     
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เจ�าขีองสืำานัี้กพิิมีพิ์ขี้ดเขี้ยนี้อะคาเดมี้ ท้�ยังคอยมีอบโอกาสืด้ ๆ แล่ะ   
ความีไว�วางใจให�ลู่กสืาวคนี้น้ี้�อยู่เสืมีอ ขีอบคุณจากใจจริัง ๆ ค่ะ

สุืดท�ายน้ี้�ท้�ยังคงซ้�งคำาขีอบคุณ ขีอบคุณนัี้กอ่านี้ทุกท่านี้ท้�สืนัี้บ 
สืนีุ้นี้ แล่ะเล่ือกหยิบหนัี้งสืือเล่่มีนี้้ � นัี้กเขี้ยนี้หวังว่าหนัี้งสืือเล่่มีนี้้ �               
จะสืามีารัถทำาให�ทุกคนี้รัักแล่ะมี้ความีสืุขีไปกับเรัื�องรัาวความีรัักท้�อ้โรั
ติ่ก เอ�ย! โรัแมีนี้ติ่กขีองคนี้ทั�งคู่ดั�งเช่นี้นัี้กเข้ียนี้นี้ะคะ

ด�วยรัักแล่ะขีอบคุณ
ฑานี้ต่ะวันี้
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*Got me looking so crazy right now, your love’s 
Got me looking so crazy right now. 

Got me lookin so crazy right now your touch 
Got me looking so crazy right now 

Got me hoping you’ll page me right now, your kiss’s
Got me hoping you’ll save me right now

Looking so crazy, your love’s
Got me looking, got me looking so crazy in love

I’m looking so crazy in love’s
Got me looking so crazy in love.

- Woonwaan - 
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**I’m so used to being used 
So I love when you call unexpected 

Cause I hate when the moment’s expected 
So I’m a care for you, you, you 

I’m a care for you, you, you, you!
Cause girl you’re perfect. You’re always worth it 

And you deserve it. The way you work it 
Cause girl you earned it! Girl you earned it!

- Timethai - 

*Song : Crazy in love _-_ Beyonce

**Song : Earned it _-_ The weeknd
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Chapter 0
‘เม้�อผมได้พิบคุณอีกครั�ง’

 “โอ�ย!!”
 หญิงสืาวรั่างบางสืบถรั�องออกมีาหลั่งจากท้�ถูกจับโยนี้เขี�าไป 
ในี้ห�องห�องหน้ี้�ง ซ้�งภายในี้ห�องต่กแต่่งหรูัหรัาดูม้ีรัะดับ แต่่บรัรัยากาศ
ชวนี้สืยองเมืี�อเธิอสัืมีผััสืได�ถ้งความีเย็นี้ยะเยือกภายในี้ห�อง
         “พิวกคุณจับฉันี้มีาทำาอะไรั ฉันี้บอกแล่�วไงว่าฉันี้เป็นี้นัี้กเข้ียนี้...”

“...”
ไมี่ม้ีเสื้ยงใด ๆ เล่็ดล่อดออกมีาจากชายสืวมีสืูทชุดดำาทั�งสือง 

คนี้หญิงสืาวจ้งได�แต่่กวาดสืายต่ามีองไปรัอบ ๆ ท้�นี้้�ก็ไมี่ได�ต่่างจาก 
เพินี้ท์เฮ�าสื์สืุดหรัูทั�วไป แต่่ท้�นี้่าแปล่กใจก็คือ ต่อนี้ท้�เธิอได�เดินี้ทาง 
มีาถ้งท้�นี้้�เป็นี้ครัั�งแรัก เธิอแทบไม่ีอยากจะเชื�อว่าจะม้ีเพินี้ท์เฮ�าสื์สืุดหรัู 
ขีนี้าดน้ี้�ตั่�งอยู่บริัเวณน้ี้�

เพิรัาะบรัรัยากาศโดยรัอบเป็นี้พืิ�นี้ท้�กว�างแล่ะม้ีเพ้ิยงหญ�าท้�ข้ี�นี้
มีาสืูงจนี้มิีดหัวเธิออยู ่แล่�วไหนี้จะปรัะตู่เหล่็กด�านี้หนี้�าท้ �เป็นี้ทาง 
เขี�านัี้�นี้อ้ก สืนิี้มีเกาะเกรัอะกรัังไปหมีด ยังไม่ีรัวมีกับด�านี้หนี้�าก่อนี้เขี�ามีา 
ในี้งานี้ ‘ปรัะมูีล่พิรัหมีจรัรัย’์ ท้�ม้ีสืนี้ามีรั�างรัอบ ๆ  แล่ะทางเขี�ารัาวกับท้�
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น้ี้�เป็นี้ต้่กเก่ารักรั�างนัี้�นี้อ้ก
ใครัจะไปคิดว่า ‘ผั�าขี้�ริั�วห่อทอง’ ในี้ทางรัูปธิรัรัมีจะมี้หนี้�าต่า 

เป็นี้เช่นี้น้ี้� เพิรัาะด�านี้ในี้ม้ีแต่่ความีหรูัหรัา เขี�ามีารัาวกับโดนี้มีนี้ต์่สืะกดให� 
ลื่มีทางเขี�าท้�แสืนี้ครัำ�าคร้ันัี้�นี้ไปเล่ย

หญิงสืาวมี้นี้ามีว่า วัล่ดา หรัือ วุ�นี้หวานี้ เธิอมี้อาช้พิหล่ัก 
เป็นี้นัี้กเขี้ยนี้ แล่ะสัืงกัดสืำานัี้กพิิมีพิ์ชื�อดังแห่งหนี้้�ง ล่่าสืุดทางบรัรัณา     
ธิิการัได�ส่ืงเธิอมีาเก็บขี�อมูีล่เก้�ยวกับธุิรักิจส้ืเทาท้�ทำาเป็นี้กิจจะลั่กษณะท้�
พิบได�ยากในี้ปรัะเทศน้ี้� เพืิ�อนี้ำาไปปรัะกอบในี้นิี้ยายเรืั�องใหม่ีขีองเธิอ

แมี�จะเป็นี้สืถานี้ท้�นี้่ากล่ัวแต่่เพิื�องานี้ท้�ด้ แล่ะมี้ปรัะสิืทธิิภาพิ 
เธิอจำาเป็นี้ต่�องมีา อ้กทั�งยงัแอบถ่ายรูัปเก็บไว�ซ้�งเป็นี้สิื�งต่�องห�ามีสืำาหรัับ 
ท้�นี้้� แล่ะเธิอยังเผัล่อกดโทรัศัพิท์เพิื�อบันี้ท้กขี�อมีูล่ต่รังหนี้�าให�มีากท้�สืุด 
แต่่เธิอไม่ีทันี้รัะวังว่าท้�น้ี้�ม้ีหตู่าสัืบปะรัด ทำาให�การ์ัดท้�คอยดูแล่สือดส่ือง
ภายในี้งานี้เกิดความีรัะแวงว่าหญิงสืาวอาจจะเป็นี้สืายให�ต่ำารัวจนี้ำ�าด้ก็
เป็นี้ได� เธิอจ้งโดนี้จับตั่วมีาไว�ท้�ห�องหรูัห�องหน้ี้�งในี้ต่อนี้น้ี้�นัี้�นี้แหล่ะ

วัล่ดายังคงนัี้�งนิี้�ง ๆ ไม่ีกล่�าขียับเขียื�อนี้ไปไหนี้ อยู่ภายในี้ห�อง
ส้ื�เหล้่�ยมีเง้ยบเช้ยบท้�บัดน้ี้�ให�ความีรูั�ส้ืกเหมืีอนี้ห�องเชือดก็ไม่ีปานี้ 

“นี้ายสัื�งให�พิวกแกออกไปให�หมีดทุกคนี้”
ไมี่นี้านี้นัี้กชายหนีุ้่มีท้�ดูจากท่าทางแล่�วนี้่าจะเป็นี้หัวหนี้�าขีอง    

เหล่่ามีนีุ้ษย์หุ่นี้ยนี้ต่์ทั�งหล่ายก็เดินี้เขี�ามีาสัื�ง วัล่ดามีองชายหนีุ้่มีคนี้นัี้�นี้
อย่างสืงสัืย เหนืี้อจากผัู�ชายคนี้น้ี้�ยังม้ีนี้ายใหญ่อ้กหรืัอน้ี้�?

ชายหนุ่ี้มีเหลื่อบมีองใบหนี้�าหญิงสืาวเล็่กนี้�อยก่อนี้ทำาท่าจะเดนิี้ 
ออกไปแต่่หญิงสืาวกลั่บเรั้ยกเขีาไว�เสื้ยก่อนี้ ฝั่าเท�าท้�กำาลั่งจะก�าวออก 
ไปจ้งหยุดชะงักล่ง เส้ื�ยวหนี้�าคมีสัืนี้หันี้มีาช�า ๆ

ตัว
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“คือว่าฉนัี้ต่�องรัอต่รังน้ี้�อ้กนี้านี้แค่ไหนี้คะ?” แววต่าคาดหวังรัอ
คอยคำาต่อบจากใครัสัืกคนี้ฉายออกมีา ทว่าเธิอกลั่บต่�องผัิดหวังเพิรัาะ
ชายหนุ่ี้มีคนี้นัี้�นี้ได�หันี้หลั่งเดินี้กลั่บไปโดยไรั�คำาต่อบ

วัล่ดาท้�เอ่ยถามีพิรั�อมีรัอยยิ�มีได�แต่่ยิ�มีแขี็งค�างอยู่อย่างนัี้�นี้ 
แล่ะด�วยความีเป็นี้นี้ักเขี้ยนี้ วัล่ดาจ้งมี้จินี้ต่นี้าการัท้�เหนี้ือจากคนี้ปกติ่ 
ทั�วไป เธิอเริั�มีหวาดหวั�นี้เมีื�อท้�นี้้�ให�ความีรัู�สื้กเหมีือนี้นิี้ยายมีาเฟีียสื่วนี้ 
ใหญ่ท้�เธิอเคยอ่านี้ แล่ะเธิอก็กำาลั่งจะเข้ียนี้มัีนี้

แต่่หญิงสืาวรัู�ด้ว่ามีาเฟีียในี้ซ้รั้สื์หรัือนี้ิยายมัีนี้ไมี่มี้ทางท้�จะ 
เหมีือนี้มีาเฟีียในี้ความีเป็นี้จรัิง เพิรัาะความีจรัิง ‘การัฆ่่า’ นัี้�นี้มีาก่อนี้ 
ความีรััก หรืัอ ความีเสืน่ี้หาแน่ี้นี้อนี้ แล่ะเธิอก็ไม่ีได�ม้ีเสืน่ี้ห์ด้งดูดขีนี้าด
นัี้�นี้เส้ืยด�วย

เรัาจะโดนี้ฆ่่าต่ายอยู่ท้�น้ี้�มัี�ยนี้ะ?

ในี้ขีณะท้�หญิงสืาวจมีอยู่กบัความีคิด พิล่างกวาดสืายต่าหาทาง 
หน้ี้ท้ไล่่อ้กครัั�ง เส้ืยงเปิดปรัะตู่ก็ดังข้ี�นี้โดยท้�ต่อนี้น้ี้�ร่ัางบางเล็่กกำาลั่งปีนี้
หาทางออกอยู่แต่่สิื�งท้�สืะกดสืายต่าแล่ะทำาให�เธิอต่กต่ะล้่งมีากกว่าก็คือ 
ชายหนีุ้่มีต่รังหนี้�า มี้ใบหนี้�าคล่�ายใครัคนี้หนี้้�งท้�เธิอเพิิ�งพิบไปเมีื�อไมี่     
นี้านี้มีาน้ี้�เอง

“ทำาอะไรัน่ี้ะ” 
เสื้ยงเย็นี้เย้ยบ ทรังอำานี้าจ แอบแฝังความีอันี้ต่รัายกรัุ่นี้ ๆ       

เอ่ยถามีข้ี�นี้ในี้ห�องโดยท้�อ้กฝั่ายยังไม่ีทันี้ตั่�งตั่ว ชายหนุ่ี้มีผูั�นัี้�นี้พิยักหนี้�า
ให�กับลู่กนี้�องคนี้สืนิี้ทไปล่ากต่วัหญิงสืาวท้�กำาลั่งปีนี้หนี้�าต่่างเพืิ�อหาทาง
หน้ี้ท้ไล่่ล่งมีาทันี้ท้

ตัว
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เมีื�อรั่างบางโดนี้พิาตั่วมีาต่รังหนี้�า ชายหนีุ้่มีก็นัี้�งล่งพิล่างมีอง 
ดวงหนี้�าขีองหญิงสืาวอย่างพิินิี้จพิิจารัณา แต่่ไมี่ใช่แค่เขีาหรัอกหญิง  
สืาวต่รังหนี้�าก็มีองต่รังมีาท้�ใบหนี้�าขีองชายหนีุ้่มีรัาวกับโดนี้มีนี้ต่์สืะกด 
เช่นี้กันี้

“คุณ...”
เขีาเป็นี้ผัู�ชายท้�รัูปรั่างสัืนี้ทัด สืูงรัาว ๆ หนี้้�งรั�อยแปดสิืบ 

เซนี้ต่ิเมีต่รั ไหล่่กว�าง ช่วงขีายาว แผั่นี้อกแนี้่นี้หนัี้�นี้ไปด�วยมัีดกล่�ามี 
แบบพิอดิบพิอด้ เธิอสัืงเกต่จากเสื�นี้เลื่อด แล่ะเสื�นี้เอ็นี้จากฝั่ามีือใหญ่ 
ขีองชายหนุ่ี้มี ท้�ใส่ืสูืทแล่�วดูด้รัาวกบัรูัปปั�นี้เช้ยวล่่ะ

สื่วนี้เครัื�องหนี้�าขีองเขีาก็ล่งตั่วไรั�ท้�ติ่ เรัือนี้ผัมีสื้ดำาสืนิี้ทถูกต่ัด 
แต่่งรัับกับรัูปหนี้�าคมีคาย จมีูกโด่งเป็นี้สัืนี้แบบพิอด้ไมี่โด่งจนี้เกินี้ไป 
เร้ัยวคิ�วดกดำาเร้ัยงตั่วสืวย ริัมีฝัีปากหยักได�รูัปส้ืแดงสืดออกคล่ำ�าเพิรัาะ
ผั่านี้การัสูืบบุหร้ั�มีาอย่างยาวนี้านี้แต่่ก็ยังดูเซ็กซ้�รั�อนี้แรังอยู่ด้

สิื�งท้�ทำาให�เขีาน่ี้ามีองกว่าผูั�ชายทั�วไปก็คือดวงต่าส้ืนิี้ล่ท้� คมีกริับ 
มี้อำานี้าจ แล่ะมี้เสืนี้่ห์ล่้กลั่บเหมีือนี้กับมี้มีนี้ต่์แมี่มีดสืะกดผัู�หญิงใดก็ 
ต่ามีท้�เผัล่อสืบสืายต่ากับเขีา เอกลั่กษณ์ท้�สืำาคัญบนี้เครืั�องหนี้�าขีองเขีา
อ้กอย่างหน้ี้�งก็คงจะเป็นี้ไฝัใต่�ต่าด�านี้ซ�ายนัี้�นี้ ยิ�งส่ืงผัล่ให�เขีาดูหล่่อรั�าย 
ไม่ีเบาเล่ย

สื่วนี้เขีาท้�เพิ่งมีองใบหนี้�าหญิงสืาวก็ได�ขี�อสืรัุปชัดเจนี้ว่าดวง 
ต่าขีองเธิอกำาลั่งปรัะหมี่า แล่ะจ�องกลั่บมีาท้�เขีา ดวงต่ากล่มีโต่สื้สืนี้ิมี 
อยู่ภายใต่�กรัอบขีนี้ต่าเป็นี้แพิหนี้าท้�ม้ีทั�งความีอ่อนี้หวานี้ เย�ายวนี้อยู่ในี้ท้ 
ทว่าไรั�เล่่ห์เหล่้�ยมี จมีูกไมี่ได�โด่งเหมีือนี้ชาวต่ะวันี้ต่กแต่่กล่ับรัับกับ 
ใบหนี้�าได�เป็นี้อย่างด้

ตัว
อย
่าง



- 7 -

Call Me Baby รักนี้มีแต่ความ Romance

ใบหนี้�าเรั้ยวเล่็กอันี้แสืนี้หวานี้รัับกับเรัือนี้ผัมีสื้นี้ำ�าต่าล่เขี�มีขีล่ับ
ยาวเล่ยบ่าล่งมีาเล่็กนี้�อย เธิอเป็นี้ผัู �หญิงต่ัวเล่็กท้ �นี้่าจะสืูงรัาว ๆ 
หน้ี้�งรั�อยหกสิืบเซนี้ติ่เมีต่รั แต่่เธิอม้ีรูัปร่ัางท้�ได�สัืดส่ืวนี้พิอดิบพิอด้

ท้�สืำาคัญริัมีฝัีปากขีองเธิอได�รัูปอวบอิ�มีนี้่าสืัมีผััสื แล่ะต่อนี้นี้้�  
หญิงสืาวเผัล่อกัดริัมีฝีัปากล่่างนัี้�นี้จนี้ชายหนุ่ี้มีไม่ีอาจล่ะสืายต่าจากปาก 
ท้�แสืนี้เชิญชวนี้ขีองเธิอได�เล่ย 

เวรัเอ�ย! หยุดเด้�ยวน้ี้�ไอ�ธิามี!

ชายหนุ่ี้มีสืบถด่าตั่วเองในี้ใจก่อนี้จะพิยายามีล่ะสืายต่าจากดวง 
หนี้�าแสืนี้เชิญชวนี้ขีองหญิงสืาวไป ทำาไมีก่อนี้หนี้�าน้ี้�ท้�เจอกันี้ เขีาไม่ีทันี้
สัืงเกต่ว่าเธิอมี้เสืนี้่ห์ด้งดูดอะไรับางอย่างมีากขีนี้าดนี้้� อาจเป็นี้เพิรัาะ 
ต่อนี้นัี้�นี้ความีเหน้ี้ยมีอาย รัวมีถ้งคำาถามีท้�ชวนี้ขีำาขีองเธิอมีากกว่าท้�ด้ง
ความีสืนี้ใจจากเขีาไปทั�งหมีด

ใช่! ทั�งสืองคนี้เคยเจอกันี้มีาแล่�ว แล่ะเขีาใช�เวล่าสืำารัวจกล่้บ 
ดอกไมี�ขีองเธิอมีากกว่าการัสืำารัวจใบหนี้�าขีองเธิอในี้ต่อนี้นี้้�เสื้ยอ้ก 
เพิรัาะในี้ต่อนี้นัี้�นี้...

เขีาเป็นี้คนี้ท้�ต่รัวจภายในี้ให�เธิอเองแหล่ะ!
ตัว
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Chapter 1
‘แรกพิบสำบติ�’

สืองอาทิต่ย์ก่อนี้

“คุณวัล่ดาคะ พิอด้ว่าต่อนี้นี้้�คุณหมีอท้�อยู่เวรัมี้แค่อาจารัย์     
หมีอธิรัรัมีฤทธิิ�เท่านัี้�นี้ ไม่ีทรัาบว่าสืะดวกมัี�ยคะ?” 

พิยาบาล่สืาวเดินี้เขี�ามีาแจ�งรัายล่ะเอ้ยดหญิงสืาวร่ัางบางท้�ต่�อง 
การัมีาต่รัวจภายในี้ แต่่เธิอเพิิ�มีคำาขีอพิิเศษคือขีอต่รัวจกับแพิทย์หญิง 
ทว่าวันี้น้ี้�เหลื่อเพ้ิยงนี้ายแพิทย์เท่านัี้�นี้ ซ้�งการัท้�เธิอ จะหาวันี้ว่างมีาใหม่ี
ก็แทบไม่ีได�แล่�วด�วย

“แปล่ว่าหากต่�องการัหมีอผูั�หญิง ดิฉันี้ต่�องมีาใหม่ีอ้กรัอบเหรัอ 
คะ?”  พิยาบาล่สืาวพิยักหนี้�าอย่างเห็นี้ใจ เธิอเขี�าใจด้ว่าเป็นี้เรืั�องธิรัรัมี
ดาขีองคนี้ไขี�สืาว ยิ�งถ�าไม่ีเคยต่รัวจภายในี้เล่ยก็คงทำาใจล่ำาบากเหมืีอนี้ 
กันี้ แล่ะในี้ท้�สุืด

“ต่กล่งค่ะ”
“งั�นี้เด้�ยวนัี้�งรัอสัืกครู่ันี้ะคะ”

ตัว
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หลั่งจากท้�พิยาบาล่สืาวเดินี้จากไปแล่�ว วัล่ดาหญิงสืาวร่ัางบาง
นัี้�งสูืดหายใจเขี�าปอดล้่ก ๆ น้ี้�เธิอต่�องไปเปิดจุดซ่อนี้เรั�นี้ท้�ไม่ีน่ี้าดูชมีให� 
ชายแปล่กหนี้�าเห็นี้หรืัอน้ี้� แค่คิดก็ทำาใจแทบไม่ีได�เส้ืยแล่�ว

ในี้ขีณะท้�เธิอกำาลั่งทั�งปรัะหม่ีา แล่ะกงัวล่อยู่นัี้�นี้ เธิอไม่ีรูั�ตั่วเล่ย 
ว่าเธิอต่กเป็นี้เป้าสืายต่าขีองใครับางคนี้ท้�มีองล่อดทางช่องแคบขีอง 
ปรัะตู่อย่างสืนี้ใจ 

“คุณวัล่ดาคะ เชิญพิบคุณหมีอได�เล่ยค่ะ”
หญิงสืาวค่อย ๆ ลุ่กขี้�นี้เพิรัาะไม่ีแนี้่ใจเล่ยว่าเธิอจะทำาใจกล่�า 

เปิดส่ืวนี้นัี้�นี้ให�หมีอต่่างเพิศเห็นี้หรืัอไม่ี ท่าทางปรัะหม่ีาแล่ะเขิีนี้อายขีอง 
หญิงสืาวทำาให�เธิอไมี่ทันี้รัะวังทำาให�เธิอเผัล่อสืะดุดขีาต่ัวเองเขี�าจนี้ล่�มี
ล่ง

เส้ืยงโครัมีครัามีต่รังปรัะตู่ทำาให�คุณหมีอหนุ่ี้มีลุ่กข้ี�นี้ยืนี้เพืิ�อดูว่า 
คนี้ไขี�ขีองเขีาเป็นี้อะไรัมีากหรืัอไม่ี ดวงต่าปรัะหม่ีาใสืกลั่บจ�องมีาท้�หนี้�า 
ขีองหมีอหนุ่ี้มีอย่างขีวยเขิีนี้ ทำาให�เขีาชะงักไปเล็่กนี้�อย

“ขีอโทษค่ะ ดิฉันี้ซุ่มีซ่ามีไปหน่ี้อย” พิยาบาล่สืาวร้ับเดนิี้มีาปรัะ 
คองวลั่ดาเพืิ�อไปนัี้�งต่รังหนี้�าคุณหมีอ แล่ะเพิรัาะความีปรัะหม่ีาขีองเธิอ 
ทำาให�หมีอหนีุ้่มีต่ัดสิืนี้ใจพิูดขี้�นี้โดยไมี่มีองหนี้�าแต่่สืายต่าขีองเขีากลั่บ  
จับจ�องไปท้�ปรัะวัติ่ขีองหญิงสืาวแทนี้

“ทำาตั่วสืบาย ๆ ครัับ สืำาหรัับหมีออวัยวะทุกส่ืวนี้ในี้ร่ัางกายก็ 
ไม่ีต่่างจากแขีนี้ ขีา หรืัอ ใบหนี้�าหรัอกครัับ” แทนี้ท้�คำาพูิดนัี้�นี้จะช่วยปล่อบ 
ปรัะโล่มีเธิอ แต่่กลั่บส่ืงผัล่ต่รังกนัี้ขี�ามี เพิรัาะต่อนี้น้ี้�ใบหนี้�าขีองเธิอเป็นี้
ส้ืชมีพูิเหมืีอนี้ส้ืกุหล่าบอ่อนี้จางบริัสุืทธิิ�เส้ืยได�

“อืมี อายุ 29 ปีแล่�วแต่่เพิิ�งเคยมีาต่รัวจภายในี้...ครัั�งแรัก”      

ตัว
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ชายหนีุ้่มีกวาดสืายต่าอ่านี้ปรัะวัติ่หญิงสืาวก่อนี้จะพิยักหนี้�าเบา ๆ        
“ท้�ตั่ดสิืนี้ใจมีาต่รัวจเพิรัาะอยากต่รัวจหรัือว่ามี้ความีผิัดปกต่ิทางรั่าง 
กายอะไรัหรืัอเปล่่าครัับ?”

“ก็...ปรัะจำาเดือนี้ขีองดิฉนัี้มีาไม่ีปกติ่ค่ะ หากหยุดทานี้ยาคุมีไป 
ก็ใช�เวล่า 2 ถ้ง 3 เดอืนี้กว่าปรัะจำาเดือนี้จะมีาท้ค่ะ เอ่อ แล่�วก็ดิฉันี้อ่านี้ 
เจอว่าหากปรัะจำาเดือนี้มี้สื้นี้ำ�าต่าล่เขี�มีก็จะเสื้�ยงต่่อการัเป็นี้มีะเรั็งปาก  
มีดลู่กได�ง่ายก็เล่ย...”

“โอเค หมีอเขี�าใจแล่�ว...พิยาบาล่ครัับ เด้�ยวพิาคุณผัู�หญิงไป 
เปล่้�ยนี้ชุด แล่ะเต่รั้ยมีห�องต่รัวจได�เล่ยครัับ แล่�วผัมีจะต่ามีไป” สิื�นี้ 
ปรัะโยคขีองคุณหมีอ หญงิสืาวก็ได�แต่่ยิ�มีแห�ง ๆ  ก่อนี้จะเดนิี้ต่ามีพิยาบาล่ 
สืาวไป

“ไมี่ต่�องเขิีนี้หรัอกนี้ะคะ พิวกเรัาเห็นี้กันี้เป็นี้ปรัะจำาอยู่แล่�ว”   
พิยาบาล่สืาวพิูดจบก็จัดแจงยื�นี้เสืื�อผั�าให�วัล่ดาเปล่้�ยนี้ หญิงสืาวรัับมีา 
พิล่างมีองผั�าสืำาหรัับการัเต่รั้ยมีความีพิรั�อมีเพิื�อต่รัวจภายในี้อย่างรัู�สื้ก
บอกไมี่ถูก เพิรัาะล่ักษณะคล่�ายกางเกงเล่แต่่มี้รัูต่รังกล่างไว�สืำาหรัับ      
สือดเครืั�องมืีอ

วัล่ดาได�แต่่ทำาต่าปริับ ๆ ก่อนี้จะสืูดล่มีหายใจเขี�าปอดล่้กสืุด 
เพืิ�อเร้ัยกกำาลั่งใจ ก่อนี้จะเดินี้เขี�าไปเปล้่�ยนี้เสืื�อผั�า

หลั่งจากท้�วัล่ดาจัดการัทำาทุกอย่างต่ามีท้�พิยาบาล่บอกเสืรั็จ  
แล่�วเธิอก็ขี้ �นี้มีานัี้�งท้ �เต่้ยงต่รัวจภายในี้โดยเต่้ยงนี้้ �จะแบ่งออกเป็นี้           
3 ส่ืวนี้ด�วยกันี้ก็คือ ส่ืวนี้พัิกขีา ส่ืวนี้ท้�นัี้�ง แล่ะส่ืวนี้หลั่ง สืามีารัถปรัับ 
รัะดบัได�ทั�งสืามีส่ืวนี้เล่ย
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“สืบาย ๆ  ไม่ีต่�องเกร็ังนี้ะคะ เอาขีาพิาดต่รังท้�วางขีาได�เล่ยค่ะ... 
แบบนัี้�นี้แหล่ะค่ะ” วัล่ดาข้ี�นี้ขีาหยั�ง แล่ะอยู่ในี้สืภาพิพิรั�อมีต่รัวจแล่�ว ไม่ี
นี้านี้คุณหมีอหนุ่ี้มีกเ็ดินี้เขี�ามีาพิรั�อมีส้ืหนี้�าเร้ัยบเฉย แต่่ใครัอ้กคนี้กลั่บ
ใจเต่�นี้ไม่ีเป็นี้สืำ�า 

ท้�สืำาคัญพิยาบาล่แจ�งหมีอว่าทุกอย่างพิรั�อมีต่รัวจแล่�ว ทว่า      
วัล่ดาดูจะยังไม่ีพิรั�อมีสืำาหรัับคุณหมีอ เขีาจ้งค่อย ๆ  อ�าท้�วางขีาทั�งสือง
ขี�างขีองหญิงสืาวให�แยกออกมีากข้ี�นี้ 

“อย่าเกร็ังครัับ ทำาตั่วสืบาย ๆ  ไม่ีงั�นี้หมีอจะต่รัวจล่ำาบากนี้ะครัับ”
“เอ่อ...ขีอผั�าปิดต่าให�ดิฉนัี้หน่ี้อยได�มัี�ยคะ?” ในี้ท้�สุืดหญิงสืาวก็ 

ยิ�มีแห�งใส่ืพิยาบาล่สืาวจนี้เธิออดขีำาไม่ีได� ทว่าหมีอหนุ่ี้มีกลั่บไม่ียอมี
“ทางเรัาไมี่มี้ผั�าปิดต่าให�หรัอกนี้ะครัับ ท้�สืำาคัญคุณต่�องต่รัวจ 

อัล่ต่รั�าซาวด์มีดลู่ก แล่ะรัังไข่ี คุณต่�องมีองจอต่ามีท้�หมีออธิิบายด�วย...”
“...” คำาต่อบขีองหมีอทำาให�วัล่ดาได�แต่่เง้ยบไป บางท้คุณหมีอ

อาจจะรัำาคาญเธิอแล่�วก็ได� เธิอจ้งพิยักหนี้�าอย่างจำายอมี
“หมีอจะเริั�มีต่รัวจแล่�วนี้ะครัับ เพิรัาะฉะนัี้�นี้อย่าเกร็ังล่่ะ” 

ในี้ขีณะท้�หมีอกำาลั่งต่รัวจสืภาพิอวัยวะเพิศขีองเธิอด�วยต่า 
เปล่่าอยู่นัี้�นี้ หญงิสืาวได�แต่่หลั่บต่าปี�เพิรัาะยงัทำาใจไม่ีได� เธิอแค่พิยายามี 
ทำาใจต่่างหากล่่ะ เพิรัาะเธิอไมี่ได�เต่รั้ยมีใจมีาให�หมีอผัู�ชายต่รัวจภาย 
ในี้ให�เธิอเส้ืยหน่ี้อย

“อวัยวะเพิศปกติ่ด้ไมี่พิบรั่องรัอย ความีบวมี หรัือ บาดแผัล่ 
อะไรั นี้ะครัับ...หมีอจะใช�เครืั�องมืีอเพืิ�อขียายช่องคล่อดแล่�ว อาจจะเจ็บ 
นิี้ดน้ี้งนี้ะครัับ”
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เอากเ็อาวะ สมมติว่าห้มอค้อห้มอผู้้้ห้ญิงไปสิยัยวุ้น! 
หญิงสืาวให�กำาลั่งใจตั่วเองภายในี้ใจ ในี้ขีณะท้�ช่วงล่่างขีองเธิอ

โดนี้ง�างออก สื่งผัล่ให�เธิอมี้สื้หนี้�าเหยเกขี้�นี้เล่็กนี้�อยเพิรัาะความีเจ็บ     
หากเป็นี้หญิงสืาวท้�มี้เพิศสัืมีพัินี้ธิ์บ่อย ๆ อาจจะไมี่ทรัมีานี้หนัี้กเท่า 
เธิอกไ็ด�

เมืี�อหมีอหนุ่ี้มีจัดการักับอุปกรัณ์เร้ัยบรั�อยแล่�ว ในี้ใจหญิงสืาว 
คิดว่าเสืร็ัจสัืกท้ แต่่ผัิดคาด หมีอหนุ่ี้มีกลั่บพูิดออกมีาว่า

“หมีอจะสือดนิี้�วเขี�าไป 2 นิี้�ว หากรัู�สื้กเจ็บให�บอกได�ทันี้ท้นี้ะ 
ครัับ” พูิดจบหมีอก็ใช�มืีอขี�างหน้ี้�งสือดเขี�าไปท้�ช่องคล่อดหญิงสืาว แล่ะ
ใช�มืีออ้กขี�างหน้ี้�งคล่ำาบริัเวณหนี้�าท�อง เพืิ�อต่รัวจดูว่าม้ีความีผัดิปกติ่ขีอง 
มีดลู่กหรืัอไม่ี

“มีดลู่กไมี่บวมี ไมี่มี้ความีผัิดปกติ่หรัือนี้่าเป็นี้ห่วงอะไรั เด้�ยว 
เต่ร้ัยมีตั่วอัล่ต่รั�าซาวด์เล่ยนี้ะครัับ”

เมีื�อต่รัวจทุกขัี�นี้ต่อนี้เรั้ยบรั�อย วัล่ดาก็เปล่้�ยนี้ชุดแล่ะกลั่บมีา  
นัี้�งฟีังผัล่การัต่รัวจภายในี้จากปากขีองหมีอ เมีื�อหมีอถอดหนี้�ากาก 
อนี้ามัียออกมีา เขีาดูหล่่อรั�ายไม่ีเบาเล่ย 

คนไข้ห้ญิงต้องต่อคิวมาให้้ห้มอคนน้�ตรวจกันแน่นอน
หญิงสืาวพูิดเองเออเองอยู่ในี้ใจคนี้เด้ยว อ้กทั�งยงัเผัล่อมีองหนี้�า 

หมีอหนุ่ี้มีท้�ก่อนี้หนี้�าน้ี้�เธิอยังม้ีท่าท้เขิีนี้อายกับเขีาอยู่เล่ย
“ม้ีอะไรัร้ัเปล่่าครัับ” หมีอหนุ่ี้มีถามีเธิอยิ�มี ๆ 
“อ๋อ เปล่่าค่ะ” วัล่ดาร้ับปฏิิเสืธิก่อนี้จะก�มีหนี้�างุดด�วยความีเขิีนี้ 

หมีอควรัใส่ืหนี้�ากากอนี้ามัียเหมืีอนี้เดิมี เพิรัาะต่อนี้น้ี้�เธิอเขิีนี้จนี้ทำาอะไรั 
ไม่ีถูกแล่�ว
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“ผัล่ต่รัวจมีะเร็ังปากมีดลู่กต่�องรัอปรัะมีาณ 1 สัืปดาห์ เด้�ยวทาง 
โรังพิยาบาล่จะแจ�งผัล่ผ่ัานี้ E-mail หรืัอ SMS ต่ามีท้�คุณได�ต่กล่งไว�ตั่�ง 
แต่่แรักนี้ะครัับ....”

“ในี้ส่ืวนี้ขีองมีดลู่กคุณนัี้�นี้ มีดลู่กขีองคุณม้ีลั่กษณะท้�ควำ�า...”
“แล่�วผัิดปกติ่มัี�ยคะ?” หญิงสืาวถามีข้ี�นี้อย่างต่กใจ
“ปกติ่ครัับ มีดลู่กคนี้เรัาไม่ีเหมืีอนี้กันี้ บางคนี้ก็หงาย บางคนี้ก็ 

ควำ�า... อย่าบอกว่าคุณไปอ่านี้เจออะไรัมีาอ้กนี้ะครัับ” หมีอหนีุ้่มีถามี 
อย่างรูั�ทันี้

“ก็ใช่ค่ะ ในี้บทความีเขีาเขี้ยนี้ไว�ว่า คนี้ท้�มี้ปากมีดลู่กควำ�า 
จะมี้ลู่กยาก แถมีเวล่ามี้เพิศสัืมีพัินี้ธ์ิก็จะ...เจ็บทุกครัั�ง” เสื้ยงหญิงสืาว 
เริั�มีแผัว่เบาล่งทุกท้ เพิรัาะเธิอไม่ีแน่ี้ใจว่าควรัพูิดไหมี

“อืมี ไม่ีเก้�ยวนี้ะ ส่ืวนี้ใหญ่ผัู�หญิงท้�ปากมีดลู่กควำ�าลู่กจะดกนี้ะ
ครัับ” ยิ�งพิูดเหมีือนี้ยิ�งทำาให�หญิงสืาวต่รังหนี้�าเขิีนี้อายหนี้ักเขี�าไปอ้ก   
เธิอไม่ีรูั�เล่ยว่าต่อนี้น้ี้�ใครับางคนี้กลั่บมีองเธิอด�วยรัอยยิ�มีท้�แสืนี้เอ็นี้ดู

“อะ ต่่อนี้ะครัับ เพิรัาะฮอรั์โมีนี้ขีองคุณมี้รัะดับเอสืโต่รัเจนี้ท้�   
ต่ำ�ากว่าปกต่ิจ้งทำาให�ปรัะจำาเดือนี้มีาไมี่ปกติ่ แต่่ไมี่เป็นี้ปัญหาอะไรั 
คุณสืามีารัถทานี้ยาคุมีได�ต่ามีปกต่ิ หรัือ หากไมี่อยากทานี้ยามีาก 
หมีอแนี้ะนี้ำาให�กินี้ 3 เดือนี้เว�นี้ 2 เดือนี้ดูนี้ะครัับ”

“ค่ะ”
“อ�อ แล่�วหมีอจะบอกอ้กอย่างนี้ะครัับ อันี้ท้�จรัิงแล่�วท้�ปรัะจำา  

เดือนี้ขีองคุณเป็นี้สื้นี้ำ�าต่าล่เขี�มีไมี่ได�หมีายความีว่าคุณเสื้�ยงจะเป็นี้       
มีะเร็ังนี้ะ จริัง ๆ แล่�วปรัะจำาเดือนี้ก็คือเลื่อดเส้ืยท้�ถูกขัีบออกมีา ยิ�งคุณ
ไม่ีได�มีาทุกเดือนี้ก็เป็นี้เรืั�องปกติ่เล่ย เพิรัาะฉะนัี้�นี้ไม่ีต่�องกังวล่นี้ะครัับ” 
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หญิงสืาวพิยักหนี้�าต่อบรัับ แต่่ภายในี้แววต่าขีองเธิอกลั่บดู     
เหมีือนี้ว่าเธิอจะมี้คำาถามีอยู่แต่่ไมี่กล่�าถามีออกมีา จ้งทำาให�หมีอต่�อง 
เป็นี้ฝั่ายถามีข้ี�นี้

“ม้ีอะไรัจะถามีหมีอเพิิ�มีเติ่มีมัี�ย?”
หญิงสืาวมีองหนี้�าหมีอสุืดหล่่ออยา่งไม่ีแน่ี้ใจ เธิอลั่งเล่ว่าหมีอ

สืูต่ินี้รั้เวชจะให�คำาปรั้กษาเธิอได�ไหมี หรัือเธิอควรัไปปรั้กษานัี้กบำาบัด 
ทางเพิศด้

“ทำาไมีเวล่าดฉัินี้ม้ีเพิศสืมัีพัินี้ธ์ิถ้งเจ็บทุกครัั�งเล่ยล่่ะคะ? ผัดิปกติ่ 
ต่รังไหนี้ร้ัเปล่่า” ในี้ท้�สุืดหญิงสืาวก็ถามีออกมีาอยา่งช่วยไม่ีได� เมืี�อคิด
ว่าเธิอคงไมี่มี้เวล่าไปหานัี้กบำาบัดอ้กแล่�ว จ้งล่องเสื้�ยงถามีออกไป        
คำาถามีขีองเธิอทำาเอาใครับางคนี้แอบเอ็นี้ดูเธิออยู่ในี้ใจ น่ี้าแปล่กท้�อายุ 
อานี้ามีเธิอก็ไม่ีใช่สืาวไรั�เด้ยงสืาแล่�วแต่่ทำาไมีถ้งได�ถามีคำาถามีแบบน้ี้�กนัี้

แต่่แนี้่นี้อนี้ว่าในี้รัะหว่างการัต่รัวจภายในี้ขีองเธิอ เขีาก็สืัมีผััสื 
ได�ว่าทางผ่ัานี้ช่องคล่อดขีองเธิอก็ม้ีขีนี้าดเล็่กมีากเร้ัยกได�ว่าแทบจะเป็นี้ 
สืาวบริัสืุทธิิ�เล่ยก็ว่าได� หากปกติ่แล่�วการัมี้เพิศสืัมีพัินี้ธิ์จะเว�นี้รัะยะ 3 
เดือนี้ช่องแคบกจ็ะหดตั่วล่งแล่�ว แต่่...ก็ไม่ีน่ี้าจะแคบได�ขีนี้าดน้ี้�

บางท้หญิงสืาวอาจจะม้ีปัญหาด�านี้น้ี้�จริัง ๆ เธิอจ้งตั่ดสิืนี้ใจมีา
ต่รัวจว่าภายในี้ขีองเธิอม้ีปัญหาอะไรับ�างไหมี ดูจากการัพิยายามีร้ัเสิืร์ัช 
ขี�อมูีล่มีามีากมีาย แล่ะส่ืวนี้ใหญ่ขี�อมูีล่ในี้อินี้เทอร์ัเน็ี้ต่แทบจะผัิดเกือบ
ทั�งหมีด การัตั่ดสิืนี้ใจมีาพิบแพิทย์กเ็ป็นี้สิื�งท้�ถูกต่�องแล่�ว

“ถ�าถามีจากการัต่รัวจทั�งหมีด หมีอว่ารั่างกายขีองคุณปกติ่ด้ 
แต่่อาจจะเป็นี้ท้�ตั่วคุณเองท้�นี้่าจะยังไมี่พิรั�อมี หรัือได�พิบเจอปรัะสืบ 
การัณ์แย ่ๆ จากการัม้ีเพิศสัืมีพัินี้ธ์ิมีา อันี้ท้�จริังอาจจะต่�องเร้ัยนี้รูั�หรืัอ 
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คุยกับแฟีนี้คุณว่าคุณชอบแบบไหนี้ หรัือคุณอาจจะต่�องใช�ต่ัวช่วยเพิิ�มี 
เช่นี้ เจล่หล่่อลื่�นี้...”

“โอเคค่ะ แค่ไม่ีผัิดปกติ่ดิฉันี้ก็สืบายใจแล่�ว”
หญิงสืาวท้�นี้อกจากจะต่�องอายในี้ขีณะท้�ถามีคำาถามีออกไป 

แล่�ว คำาต่อบขีองคุณหมีอก็ยิ�งทำาให�เธิอไม่ีกล่�าสืบต่ามีากข้ี�นี้ไปอ้ก ทั�งยงั 
ก�มีหนี้�าก�มีต่าพูิดไม่ีสืบต่าคุณหมีอโดยต่รังอ้ก

“ครัับ งั�นี้เด้�ยวหมีอให�พิยาบาล่จัดการัต่่อเล่ยนี้ะครัับ”
“ขีอบคุณค่ะ”
เมีื�อรัู�ตั่วว่าการัต่รัวจภายในี้ แล่ะวินี้ิจฉัยเสืรั็จสิื�นี้ล่งรั่างบางก็   

รั้บยกมีือไหว�ก่อนี้จะคว�ากรัะเป๋าเดินี้ต่ามีพิยาบาล่ออกไปด�วยความี 
รัวดเรั็ว ปรัะหนี้้�งว่าหากช�ากว่านี้้�เธิออาจจะล่ะล่ายไปพิรั�อมีกับความี 
รั�อนี้บนี้ใบหนี้�าเธิอก็เป็นี้ได�

หลั่งจากหญิงสืาวเสืรั็จภารักิจต่รัวจภายในี้ วัล่ดาก็ได�ยินี้เสืย้ง 
โทรัศัพิท์ดังข้ี�นี้รัาวกับว่าม้ีต่าทิพิย์ท้�รูั�ว่าเธิอต่รัวจเสืร็ัจพิอด้

“ฮัล่โหล่เจ� ม้ีญาณทิพิย์ร้ัไง วุ�นี้เพิิ�งต่รัวจเสืร็ัจเล่ยเน้ี้�ย” 
“แน่ี้นี้อนี้สิืยะ แล่�วผัล่ต่รัวจเป็นี้ยังไงบ�าง”
“ก็ไมี่มี้อะไรัผัิดปกติ่นี้ะเจ� สื่วนี้ผัล่มีะเรั็งปากมีดลู่กเห็นี้ว่า    

จะส่ืง SMS มีาแจ�งอ้กปรัะมีาณ 1 อาทิต่ย์น่ี้ะค่ะ...ว่าแต่่เจ�โทรัมีาม้ีอะไรั 
เหรัอคะ”

“เออ ฉันี้จะโทรัมีาบอกความีซวยล่่วงหนี้�าขีองแกก่อนี้นี้ะ...เมืี�อ
ก้�ฉันี้ได�ยินี้พิ้�เพิ้ยงเสืนี้อโปรัเจกต่์มีาเฟีีย แล่ะเล่ือกแกเป็นี้หนี้้�งในี้โปรั 
เจกต์่นัี้�นี้ด�วย...” 
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ปล่ายสืายต่อบกล่บัมีายาวเหย้ยด เจ�รุั�งหรืัอรุั�งพิรัายเป็นี้เพืิ�อนี้
สืนิี้ทท้�สืุดในี้สืำานัี้กพิิมีพิ์ขีองวัล่ดาแล่�วก็ว่าได� แล่ะมัีกจะชอบคาบขี่าว 
มีาบอกหญิงสืาวให�เธิอตั่�งรัับไว�ก่อนี้

“แล่�วมัีนี้ซวยยังไง วุ�นี้ไม่ี...”
“เพิรัาะพิ้ �เพิ้ยงตั่�งใจจะให�แกไปสืัมีผััสืบรัรัยากาศจรัิง ๆ 

เล่ยน่ี้ะสิื...”
“หะ” วัล่ดาต่กใจรั�องเส้ืยงหล่งออกมีาจนี้บรัรัดาผูั�คนี้รัอบขี�าง

มีองเธิอเป็นี้ต่าเด้ยว แล่ะเธิอก็ได�แต่่ขีอโทษขีอโพิยก่อนี้จะล่ดรัะดับ 
เส้ืยงล่งให�เป็นี้ปกติ่ “สัืมีผััสืบรัรัยากาศอะไรั”

“ขีองยัยนี้านี้าได�ไปท้�บ่อนี้ เพิรัาะมีาเฟีียนี้างทำาธิุรักิจในี้บ่อนี้ 
แต่่ขีองหล่่อนี้น่ี้ะ...ธุิรักิจการัปรัะมูีล่พิรัหมีจรัรัย”์

“อ้�ย เจ� ม้ีธุิรักิจแบบน้ี้�ด�วยเหรัอในี้ปรัะเทศเรัา”
“หล่่อนี้จะ 30 แล่�วนี้ะยะ แถมีเป็นี้นัี้กเขี้ยนี้อ้ก หนัี้งก็มี้ให�ด ู

เยอะแยะ ต่กใจอะไรัขีนี้าดนัี้�นี้”
“แต่่ปรัะมูีล่พิรัหมีจรัรัย์มัีนี้ม้ีแต่่ต่่างปรัะเทศไม่ีใช่เหรัอเจ�”
“ทำาไมีปรัะเทศเรัาถ้งมี้ไมี่ได� นี้อกจากปรัะเทศเรัาจะขี้�นี้ชื�อว่า 

เป็นี้อันี้ดับหนี้้�งขีองโล่กในี้การัค�าปรัะเวณ้ แล่�วมัีนี้นี้่าแปล่กใจต่รังไหนี้ 
กบัธุิรักิจแบบน้ี้� เด็ก ๆ  ท้�เพิิ�งโต่แล่�วอยากม้ีช้วติ่ท้�ด้ แล่ะไม่ีอยากใช�ช้วติ่ 
อย่างปากกัดต่้นี้ถ้บก็เพิิ�มีมีากขี้�นี้ การัขีายพิรัหมีจรัรัย์ก็เป็นี้อ้กทางท้�  
เป็นี้บันี้ไดให�ก�าวกรัะโดดไปม้ีช้วิต่ท้�ด้ได�นี้ะ”

“แต่่เจ�....”
“จะมีาเถ้ยงกับฉันี้เพิื�ออะไรั เต่รั้ยมีตั่วไว�ล่ะกันี้ อ้กไมี่นี้านี้ 

พ้ิ�เพ้ิยงไล่น์ี้หาแกแน่ี้”
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“โอเค ขีอบคุณมีากนี้ะเจ�รุั�ง” ทันี้ท้ท้�หญิงสืาววางสืายเธิอก็คอ
ต่กทันี้ท้ ให�ไปสัืมีผััสืบรัรัยากาศจริัง ๆ เธิอเป็นี้ผูั�หญิงเพ้ิยงคนี้เด้ยวจะ
ให�ไปในี้สืถานี้ท้�แบบนัี้�นี้ได�อยา่งไรักันี้

ติ่�ง!
กลุ่�มีใจได�เพ้ิยงเส้ื�ยววินี้าท้ เส้ืยงสืวรัรัค์จากไล่น์ี้ก็เด�งข้ี�นี้มีาทันี้

ท้พิรั�อมีกับขี�อความีจากเพ้ิยงขีวัญ บรัรัณาธิิการัอันี้เป็นี้ท้�รัักขีองทุกคนี้
ในี้สืำานัี้กพิิมีพิ์ แล่ะแนี้่นี้อนี้ว่าต่อนี้นี้้�วัล่ดาไมี่มี้อารัมีณ์จะรัักบรัรัณาธิิ 
การัขีองเธิอเอาเส้ืยเล่ย!

‘วุ�นี้หวานี้จ๋า พิรุ่ังน้ี้�ม้ีปรัะชุมีนี้กัเข้ียนี้ในี้โปรัเจกต์่มีาเฟีีย เขี�ามีา 
เจอกันี้ท้�สืำานัี้กพิิมีพ์ิด�วยนี้ะจ�ะ แล่�วพิบกันี้ท้�รััก’

หญิงสืาวปิดไล่น์ี้ทิ�งด�วยความีเบื�อหน่ี้าย เธิอเขี�าใจในี้ความีหวัง 
ด้ขีองบรัรัณาธิิการัท้�ว่าหากตั่วนัี้กเข้ียนี้ม้ีโอกาสืได�ไปสัืมีผััสืบรัรัยากาศ
จริัง ก็อาจจะเขี้ยนี้ แล่ะสืื�อสืารัออกมีาได�ด้กว่าการันัี้�งอยู่หนี้�าคอมีพิิว 
เต่อร์ัแล่�วร้ัเสิืร์ัชขี�อมูีล่เป็นี้ไหนี้ ๆ 

ก็เหมีือนี้การัท้�เธิอรั้เสิืรั์ชขี�อมีูล่เก้�ยวกับรั่างกายขีองเธิอในี้     
อินี้เทอร์ัเน็ี้ต่แล่�วมีาเจอคุณหมีอจรังิ ๆ  ย่อมีให�ขี�อมูีล่ท้�ถูกต่�องครับถ�วนี้ 
แล่ะด้กว่าแน่ี้นี้อนี้

ถ้งกรัะนัี้�นี้ สืำาหรัับเธิอแล่�วการัต่�องไปอยู่ท่ามีกล่างชายฉกรัรัจ์
ในี้สืถานี้ท้�ท้�ม้ีแต่่ตั่ณหา รัาคะ ชอบเปิดพิรัหมีจรัรัย์ขีองหญงิสืาว มีนัี้น่ี้า 
กลั่ว แล่ะไม่ีปล่อดภัยสืำาหรัับเธิอเอาเส้ืยเล่ย

เธิอเคารัพิการัตั่ดสิืนี้ใจในี้เด็กสืาวท้�ต่�องการัจะขีายเรัือนี้รั่าง 
ขีองตั่วเองเพืิ�อเล้่�ยงช้พิ ซ้�งเอาเขี�าจริัง หากการัค�าปรัะเวณ้ไม่ีได�ทำาให� 
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ใครัเดือดรั�อนี้ กค็วรัม้ีกฎหมีายออกมีาคุ�มีครัองหญิงสืาวหรืัอชายหนุ่ี้มี
ท้�เต็่มีใจจะทำาอาช้พิน้ี้�ดั�งเช่นี้อาช้พิอื�นี้ ๆ ได�แล่�ว

หากทำาแบบนัี้�นี้ก็นี้่าจะปล่อดภัยทั�งสืำาหรัับผัู�บรัิการัแล่ะผัู�ใช� 
บริัการัมีากกว่าอยู่แล่�ว วัล่ดาคิดว่าไม่ีว่าคนี้เรัาจะปรัะกอบอาช้พิใดในี้
การัหากินี้ ขีอเพิ้ยงแค่เป็นี้อาช้พิสืุจริัต่ก็พิอ หากไมี่ใช่การัเบ้ยดเบ้ยนี้ 
หรัือทำาให�ใครัเดือดรั�อนี้ ก็ไมี่สืมีควรัถูกล่ดทอนี้คุณค่าหรัือโดนี้ดูถูก      
เหย้ยดหยามีเหมืีอนี้ดั�งเช่นี้คนี้ทุกวันี้น้ี้�สืว่นี้ใหญ่ยงัทำากันี้อยู่รัาวกบัการั
ด่าคนี้ท้�ทำาอาช้พิเหล่่าน้ี้�จะทำาให�ตั่วคนี้ด่ารูั�ส้ืกสูืงข้ี�นี้อย่างไรัอย่างนัี้�นี้

คืนี้นัี้�นี้ วัล่ดาก็พิยายามีร้ัเสิืร์ัชขี�อมูีล่เก้�ยวกบัธุิรักิจการัปรัะมูีล่
พิรัหมีจรัรัย์ภายในี้ปรัะเทศนี้้�อย่างขีะมัีกเขีมี�นี้เผัื�อเธิอจะหาทางหล่้ก 
เล้่�ยงไม่ีไปสัืมีผััสืสืถานี้ท้�จริังได�

แต่่ทว่า...
ขี�อมีูล่ท้�มี้อยู่นี้อกจากจะมี้แต่่ขีองต่่างปรัะเทศแล่�ว ทั�งหมีดยัง 

ไม่ีเพ้ิยงพิอท้�จะไปต่่อกรัหรืัอหาขี�ออ�างกับบรัรัณาธิิการัขีองเธิอได�เล่ย
“เฮ�อ อ้วุ�นี้เอ�ย! สืงสัืยต่�องทำาใจ แล่�วก็ไปเก็บขี�อมูีล่ให�จบแล่�วล่่ะ”

ติ่�ง!
‘เก็บคิวอาร์ัโค�ดน้ี้�ไว� สืแกนี้ต่อนี้เขี�างานี้นี้ะจ�ะ’
เมีื�อเห็นี้คิวอารั์โค�ดหญิงสืาวได�แต่่กลิ่�งต่ัวบนี้ท้�นี้อนี้แล่ะด้ดดิ�นี้

ไปมีาอย่างเบื�อหน่ี้ายแต่่ทำาอะไรัไม่ีได� ก็เธิอย้ดอาช้พินัี้กเข้ียนี้เป็นี้หลั่ก  
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นี้อกจากการัอ่านี้ การัฟัีง การัดู การัร้ัเสิืร์ัชขี�อมูีล่แล่�วอ้กหน้ี้�ง 
สิื�งท้�ทำาให�การัเขี้ยนี้สืมีจริัง แล่ะด้งดูดใจนัี้กอ่านี้ได�ก็คือการัไปสัืมีผััสื 
บรัรัยากาศจริัง ๆ นัี้�นี้แหล่ะ!
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Chapter 2
‘หมอ หร้อ ม�เฟีีย?’

วันี้ท้�จัดงานี้ปรัะมูีล่
วัล่ดาถูกบรัรัณาธิิการับร้ัฟีมีาว่าพิยายามีเก็บเก้�ยวบรัรัยากาศ

รัอบขี�างแล่ะเก็บรัายล่ะเอ้ยดมีาให�มีากท้�สืุด อ้กทั�งยังให�สืามี้ขีองเธิอ   
ขัีบรัถมีาส่ืงวัล่ดาท้�เพินี้ท์เฮ�าส์ือ้กด�วย เมืี�อมีาถ้งท้�หมีายวัล่ดาก็แทบไม่ี
อยากเชื�อ เธิอจ้งถามี วริัศ สืามี้บรัรัณาธิิการัสืุดสืวยขีองเธิออย่างไมี่ 
แน่ี้ใจนัี้ก

“พ้ิ�วริัศว่ามัีนี้คือท้�น้ี้�จริัง ๆ เหรัอคะ?”
“อืมี ไม่ีผัดิแน่ี้ พ้ิ�มีาต่ามีแผันี้ท้�เล่ยนี้ะ นัี้�นี้ไง ม้ีรัถวิ�งเขี�าไปแล่�ว” 

วริัศช้�ไปท้�รัถหรูัหลั่กสิืบล่�านี้ไปจนี้ถ้งรั�อยล่�านี้ท้�ทยอยกันี้ขัีบเขี�าไป   
  “ให�พ้ิ�ขัีบเขี�าไปส่ืงไปมัี�ย”

“ไม่ีเป็นี้ไรัค่ะ เด้�ยววุ�นี้เขี�าไปเองด้กว่า จะได�สืำารัวจบรัรัยากาศ
โดยรัอบตั่�งแต่่ทางเขี�าเล่ย ขีอบคุณนี้ะคะ”

“ดูแล่ต่ัวเองด�วยล่่ะ เสืรั็จงานี้แล่�วบอกผั่านี้เพิ้ยงขีวัญได�เล่ย 
เด้�ยวพ้ิ�มีารัับ” 

วัล่ดาพิยักหนี้�าก่อนี้จะก�าวขีาล่งจากรัถพิรั�อมีสูืดอากาศหายใจ
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เขี�าเต็่มีปอด เพิรัาะเหตุ่ท้�บริัเวณรัอบด�านี้ม้ีแต่่ป่า แล่ะหญ�าท้�ขี้�นี้รักรั�าง 
เต็่มีไปหมีด ไหนี้จะทางเขี�าท้�เป็นี้ปรัะตู่เหล็่กข้ี�นี้สืนิี้มีอ้ก เธิอจ้งไม่ีแน่ี้ใจ 
นัี้กว่าเธิอมีาถูกท้�หรืัอไม่ี

อ้กทั�งป้อมียามีท้�เฝั้าก็เก่าจนี้จะกล่ายเป็นี้ป้อมีรั�างอยู่แล่�ว      
แต่่แปล่กท้�ภายในี้กลั่บติ่ดเครืั�องปรัับอากาศเก่า ๆ ตั่วน้ี้งอยู่

น้ี้�ยังอุต่ส่ืาห์ติ่ดแอร์ัได�อ้กเหรัอเน้ี้�ย?

“สืวัสืด้ครัับ มีาทำาอะไรัครัับคุณผัู�หญิง” รัปภ.ถามีเธิออย่าง 
สุืภาพิ วัล่ดาจ้งร้ับเปิดบัต่รัผั่านี้ปรัะตู่เขี�างานี้ให�เขีาดู แมี�จะน่ี้าสืงสัืยท้�
หญิงสืาวมีาตั่วคนี้เด้ยว แต่่เมืี�อเธิอม้ีบัต่รัผั่านี้ปรัะตู่เขีาก็ซักไซ�อะไรัมีา
กไม่ีได� “เดินี้ต่รังเขี�าไปทางเขี�านัี้�นี้ได�เล่ยครัับ เด้�ยวจะม้ีเจ�าหนี้�าท้�พิาคุณ 
ผูั�หญิงไปท้�หมีายเอง”

วัล่ดายิ�มีรัับก่อนี้จะเก็บโทรัศัพิท์เขี�ากรัะเป๋าพิล่างสือดสื่ายต่า
ดูบรัรัยากาศโดยรัอบอย่างสืงสัืย เธิอมีองไปต่รังทางเขี�าต่้กล่ักษณะ 
เหมีือนี้คล่ินิี้กรั�าง ไหนี้จะบริัเวณสืวนี้ด�านี้ในี้ท้�มี้แต่่หญ�าท้�สืูงจนี้เล่ย   
ความีสูืงเธิอไปแล่�ว

รัถท้�ขัีบเขี�ามีาไปอยู่ท้�ไหนี้ ล่่องหนี้ได�เหรัอ?
วัล่ดายังคงตั่�งคำาถามีในี้ใจ เธิอหยบิมืีอถอืข้ี�นี้มีาเพืิ�อจดรัายล่ะ

เอ้ยดท้�เห็นี้ล่งไป ก่อนี้จะเจอกบัพินัี้กงานี้ใส่ืสูืทร่ัางสูืงเดินี้เขี�ามีาหาเธิอ
ด�วยใบหนี้�าเร้ัยบเฉย แต่่เธิอสัืมีผััสืได�ว่า เขีาดูอันี้ต่รัายเหมืีอนี้ลู่กสืมุีนี้
ขีองเจ�าพ่ิอมีาเฟีียในี้นิี้ยายเล่ย

อ้กทั�งไมี่ยอมีพิูดยอมีจา กลั่บยืนี้ขีวางหญิงสืาวไว�จนี้เธิอต่�อง 
หยิบโทรัศัพิท์ข้ี�นี้มีาอ้กครัั�งพิรั�อมีกับยื�นี้บัต่รัผั่านี้เขี�างานี้ให�เขีาดู       
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 ชายหนีุ้่มีเหล่ือบมีองหนี้�าหญิงสืาวพิล่างมีองบัต่รัผั่านี้ปรัะตู่ 
สืลั่บไปมีาสืองถ้งสืามีครัั�งจนี้หญิงสืาวเริั�มีปรัะหม่ีา แต่่แค่เพ้ิยงไม่ีนี้านี้
เขีาก็เดินี้นี้ำาหญิงสืาวเขี�าไปด�านี้ในี้

รัาวกับหลุ่ดมีาอ้กมิีติ่หนี้้�ง โถงทางเดินี้ด�านี้ในี้ท้�เริั�มีต่ั�งแต่่ก�าว 
ผ่ัานี้ปรัะตู่บานี้เก่าท้�ดูคลั่บคล่�ายคลั่บคล่าคลิ่นิี้กรั�างก่อนี้หนี้�านัี้�นี้เปล้่�ยนี้
เป็นี้ความีหรูัหรัาแทนี้ ด�านี้ในี้ถกูต่กแต่่งอย่างงดงามี

ม้ีสืวนี้ท้�ถูกจัดอย่างสืวยงามีแต่กต่่างจากทางเขี�าลิ่บลั่บ สืรัะว่าย 
นี้ำ�า แล่ะพินัี้กงานี้ท้�นี้้�แต่่งตั่วดูด ้ ใช่! ดูด้ม้ีคล่าสืกว่าเธิอมีาก หญิงสืาว 
ยงัสืำารัวจอะไรัไม่ีได�มีากนัี้ก ลู่กนี้�องมีาเฟีีย (ท้�วัล่ดาแอบตั่�งฉายาไว�ในี้ใจ) 
ก็พิาเธิอเขี�าลิ่ฟีต์่ไป วัล่ดาได�แต่่ต่ามีไปเง้ยบ ๆ 

หลั่งจากท้�เขี�ามีาภายในี้ลิ่ฟีต์่หรูันัี้�นี้แล่�วยงัม้ีเรืั�องท้�น่ี้าแปล่กอ้ก
หน้ี้�งสิื�ง เมืี�อลู่กศรัภายในี้ลิ่ฟีต์่ช้�ข้ี�นี้รัาวกับว่ากำาลั่งพิาเธิอข้ี�นี้ไปด�านี้บนี้ 
แต่่วัล่ดากลั่บรูั�ส้ืกว่าเธิอถูกพิาล่งมีาด�านี้ล่่างแทนี้

“เอ่อ เรัาไม่ีได�กำาลั่งจะข้ี�นี้ไปขี�างบนี้เหรัอคะ?” 
เง้ยบ ไมี่มี้เสื้ยงต่อบรัับ วัล่ดาได�แต่่ถอนี้หายใจอย่างเซ็ง ๆ 

คนี้ท้�นี้้�เป็นี้ใบ�หรัือไงกันี้ คงมี้แต่่รัปภ.ด�านี้หนี้�าท้�ดูม้ีปฏิิสัืมีพัินี้ธ์ิกับผัู�คนี้
หน่ี้อย

วัล่ดาเดินี้ต่ามีชายใสื่สืูทดำามีาเรัื�อย ๆ ต่อนี้นี้้�เธิอต่กเป็นี้เป้า 
สืายต่าขีองคนี้ทั�งงานี้ ไมี่ใช่ว่าเธิอดูสืวยสืะดุดต่าหรัอก แต่่เพิรัาะเธิอ 
เป็นี้เพิ้ยงหญิงสืาวต่ัวเล่็กท้�มีาเพิ้ยงคนี้เด้ยว ไหนี้จะการัแต่่งต่ัวท้�แสืนี้ 
ธิรัรัมีดา ต่่างจากผัู�คนี้ท้�มีา กรัะเป๋าใบล่ะหล่ักล่�านี้ นี้้�ยังไมี่นัี้บเสืื�อผั�า 
หนี้�าผัมี
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ท้�สืำาคัญ เธิอแทบจะยังไม่ีเห็นี้ผัู�หญิงในี้งานี้น้ี้�เล่ย ภายในี้ใจได� 
แต่่ก่นี้ด่าต่ัวเอง เพิรัาะต่อนี้แรักเพิ้ยงขีวัญ บรัรัณาธิิการัท้�นี้่ารัักขีอง    
เธิอจะให�สืาม้ีมีาเป็นี้เพืิ�อนี้วัล่ดาแล่�ว แต่่หญิงสืาวเกรังใจจ้งปฏิิเสืธิไป 

รูั�ง้�ให�พ้ิ�วริัศมีาด�วยด้กว่า! 
เพิรัาะพูิดกับใครัไม่ีได� เธิอจ้งได�แต่่บ่นี้อยู่ในี้ใจล่ำาพัิง

หลั่งจากสืแกนี้ควิอาร์ัโค�ดสืำาเร็ัจ เธิอก็เขี�ามีาภายในี้ห�องสืำาหรัับ 
การัจัดปรัะมีูล่ มี้ทั�งโซฟีาหล่ายรั�อยต่ัวท้�อยู่บริัเวณรัอบเหมีือนี้ไว�สืำา 
หรัับ ผัู�คนี้ท้�เขี�ามีานัี้�งดูเช่นี้เธิอ (อันี้ท้�จริังสืำาหรัับผัู�ติ่ดต่ามีขีองลู่กค�าท้� 
มีาปรัะมีูล่) แต่่เหนี้ือขี้�นี้ไปเป็นี้ห�องกรัะจกวงกล่มี นัี้�นี้นี้่าจะเป็นี้พิื�นี้ท้� 
สืำาหรัับคนี้ท้�มีาปรัะมูีล่

สื่วนี้กรัะจกต่รังกล่างนัี้�นี้ นี้่าจะสืำาหรัับสืาวพิรัหมีจรัรัย์ได�โชว์ 
รูัปร่ัาง หนี้�าต่า แล่ะสัืดส่ืวนี้เพืิ�อรัาคาปรัะมูีล่

“ขีอเชิญท่านี้ท้�จะปรัะมีูล่เขี�ามีาห�องกรัะจกได�เล่ยครัับ” แล่�ว 
อยู่ ๆ  เส้ืยงป่าวปรัะกาศอย่างสุืภาพิก็ดังข้ี�นี้ วัล่ดามีองเหล่่าชายหนุ่ี้มีท้�ดู   
ภูมิีฐานี้เดินี้เขี�าไปห�องกรัะจกพิรั�อมีผูั�ติ่ดต่ามีหน้ี้�งคนี้อยา่งสืนี้ใจ

เหมืีอนี้ในี้หนัี้งเล่ย!
“นี้�อง ๆ จะไมี่สืามีารัถมีองเห็นี้หนี้�าขีองพิวกคุณได�นี้ะครัับ 

เพิรัาะฉะนัี้�นี้ เธิอไมี่สืามีารัถเล่ือกลู่กค�าเองได� ไมี่ต่�องกังวล่อะไรั            
สื่วนี้vท่านี้สืุภาพิบุรัุษทั�งหล่ายเต่รั้ยมีพิรั�อมีนี้ะครัับ วันี้นี้้�ทางเรัามี้สืาว    
พิรัหมีจรัรัย์ท้�ผั่านี้การัต่รัวจพิรั�อมีเอกสืารัรัับรัองจากคุณหมีอเรั้ยบ 
รั�อยแล่�ว วันี้น้ี้�ม้ีมีาให�ได�ปรัะมูีล่กันี้ถ้ง 20 คนี้เล่ยท้เด้ยว....”
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“เริั�มีท้�นี้�องคนี้แรักเล่ยนี้ะครัับ นี้�องมีาเรั้ย เป็นี้ลู่กครั้�ง ไทย-
อังกฤษ อาย ุ18 ปี....”

ในี้ขีณะท้�ผัู�ดำาเนิี้นี้การัปรัะมีูล่พิรัหมีจรัรัย์บอกขี�อมีูล่เก้�ยวกับ 
เด็กสืาวคนี้นัี้�นี้ วัล่ดาก็หยิบโทรัศัพิท์ขี้�นี้มีาเพิื�อเก็บเก้�ยวขี�อมีูล่ เพิรัาะ 
บางอย่างเธิอก็จำารัายล่ะเอ้ยดได�ไม่ีครับจริัง ๆ แต่่เธิอไม่ีรูั�เล่ยว่าต่อนี้น้ี้�
เธิอกำาลั่งถูกจับจ�องอยู่

“รัาคาปรัะมูีล่เริั�มีท้� 1 ล่�านี้บาทนี้ะครัับ...” หล่งัจากท้�ได�ยินี้รัาคา 
วัล่ดากเ็บิกต่าโพิล่งข้ี�นี้ด�วยรัาคาท้�หากอยู่ในี้ปรัะเทศน้ี้� อาช้พิแบบน้ี้�ไม่ี
ม้ีทางได�เงินี้ท้�สูืงขีนี้าดน้ี้�แน่ี้นี้อนี้

“หนี้้�งล่�านี้เล่ยเหรัอ รัู�ง้ �เก็บไว�ขีายเองบ�างด้กว่า” วัล่ดาพิูด 
กับตั่วเอง โดยไม่ีทันี้รัะวังเธิอกโ็ดนี้ชายใส่ืสูืทกรัะชากตั่วข้ี�นี้ทันี้ท้

“คุณทำาอะไรั”
“ฉันี้ทำาอะไรั ฉันี้ก็นัี้�งดูการัปรัะมูีล่อยู่น้ี้�ไง”
“คุณทำาผิัดกฎขีองท้�นี้้� ขี�อหนี้้�งห�ามีใช�โทรัศัพิท์ขีณะท้�มี้การั 

ปรัะมีูล่...” วัล่ดาต่กใจ เธิอไมี่ได�อ่านี้กฎมีาก่อนี้ อ้กทั�งยังใช�มีือถือไป 
หล่ายครัั�งเพืิ�อเก็บขี�อมูีล่อ้กด�วย แปล่ว่าคนี้พิวกน้ี้�จ�องมีองเธิอมีาสัืกพัิก
แล่�ว

“ขี�อสือง หากคุณทำาอะไรัท้�เป็นี้ภัยขีองท้�น้ี้� เรัาจะต่�องเชิญคุณ
ไปพิบกับนี้ายใหญ่ทันี้ท้โดยไมี่มี้ขี�อแมี�...” เมีื�อได�ยินี้คำาว่า ‘นี้ายใหญ่’ 
ใครั บางคนี้ก็พิยายามีขัีดขืีนี้ทแล่ะอ�อนี้วอนี้เขีาแทนี้

“ดะ เด้�ยวก่อนี้ ทำาไมีฉนัี้ต่�องไปพิบนี้ายใหญ่ ฉะ ฉนัี้ไม่ีใช�มืีอถือ 
แล่�วก็ได� โอเคมัี�ย?” 

พิร้ั�บ! 
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ไม่ีเป็นี้ผัล่เมืี�อร่ัางบางเล็่กถูกกรัะชากต่วัออกมีาอย่างแรังพิรั�อมี 
โทรัศัพิท์มืีอถอืท้�โดนี้แย่งไปอย่างถือวิสืาสืะ 

“ขี�อสืามี ถ�าคุณทำาอะไรัท้�เป็นี้การัรับกวนี้ผัู�ปรัะมีูล่แล่ะแขีก 
เหรืั�อท่านี้อื�นี้ ๆ คุณก็จะถูกส่ืงตั่วไปปรัับทัศนี้คติ่...”

“โอ�ย ท้ต่อนี้ถามีล่่ะไม่ีพูิด ท้ต่อนี้น้ี้�ล่่ะ พูิดมีากจัง”
“บอกพิวกเรัามีาตั่�งแต่่ต่อนี้น้ี้�ด้กว่า คุณอยู่หน่ี้วยไหนี้”
“หนี้่วยไหนี้อะไรั” วัล่ดาไมี่เขี�าใจคำาถามี หนี้่วยนี้้�หมีายถ้ง 

สัืงกัดใช่มัี�ย น้ี้�เขีาถามีถ้งสืำานัี้กพิิมีพ์ิท้�เธิอสัืงกัดอยู่เหรัอ?
“ฉันี้สัืงกัดอยู่สืำานัี้กพิิมีพ์ิขิี...”
“อย่ามีาเล่่นี้ลิ่�นี้...งั�นี้คุณก็รัอพูิดท้เด้ยวเล่ยล่ะกันี้”
นัี้�นี้คือเหตุ่การัณ์ท้�เกิดข้ี�นี้ทั�งหมีดก่อนี้ท้�ทั�งวัล่ดา แล่ะคุณหมีอ

ธิรัรัมีฤทธิิ�จะได�กลั่บมีาพิบกันี้อ้กครัั�ง แล่ะต่อนี้นี้้�วัล่ดาเกิดล่างสัืงหรัณ์
ผัุดวาบข้ี�นี้ในี้ใจว่าเธิอกำาลั่งจะซวยแล่�วแน่ี้ ๆ 

ดวงต่าสื้ดำาจ�องมีองรั่างเล่็กท้�ต่อนี้นี้้�เธิอกัดริัมีฝัีปากบางล่่างท้� 
แสืนี้เชิญชวนี้นัี้�นี้จนี้เกิดแผัล่แล่�ว แล่ะชายหนีุ้่มีเองก็จำาต่�องทำาอะไรัสัืก
อย่างเพืิ�อให�หลุ่ดโฟีกัสืจากริัมีฝัีปากท้�เชิญชวนี้ขีองเธิอ

“หยุดกัดปาก...แล่ะต่อบมีา” 
ยิ�งได�ยินี้เสื้ยง วัล่ดายิ�งมัี�นี้ใจว่าเขีาคือคนี้เด้ยวกับคุณหมีอท้� 

ต่รัวจภายในี้ให�เธิอ แต่่ต่อนี้นัี้�นี้เขีาอยู่ในี้ชุดกาวน์ี้ส้ืขีาวดูสืะอาดสืะอ�านี้ 
แล่ะอ่อนี้โยนี้รัาวกบัเทพิบุต่รั

ทว่า ต่อนี้นี้้�สืูทสื้ดำา พิรั�อมีกับปากคาบบุหรั้�นัี้�นี้ทำาให�เธิอรัู�สื้ก 
ว่าเขีาอาจจะเป็นี้แค่คนี้หนี้�าเหมืีอนี้ แต่่หลั่งจากได�ยินี้เส้ืยงอ้กครัั�งชัดๆ      
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           ไม่ีผัดิแน่ี้!
“คุณหมีอ?” หญิงสืาวเอ่ยถามีอย่างไมี่แนี้่ใจนี้ัก เธิออยากจะ 

ล่ดความีปรัะหม่ีาล่งเพิรัาะเธิอไม่ีคิดว่าจะได�พิบกับชายแปล่กหนี้�าท้�ได�
เห็นี้จุดสืงวนี้ขีองเธิออ้กครัั�ง แล่ะต่อนี้น้ี้�เธิอรูั�ส้ืกไม่ีด้เอาเส้ืยเล่ย

ดวงต่าดำาจ�องมีองสื้หนี้�าท้�แฝังไปด�วยความีสืงสัืยขีองเธิออ้ก 
ครัั�งอย่างดุดันี้

“ผัมีไม่ีใช่หมีอ แล่ะถ�าคุณยงัปากแข็ีงอยู่ ผัมีไม่ีรัับปรัะกันี้...”
“รัะ...รัับปรัะกันี้อะไรั”
ด�วยนี้ำ�าเสื้ยง แล่ะสืายต่าคมีกริับดุดันี้ท้�มีองเธิอเขีมี็งมีาทำาให� 

เธิอสืะดุ�งวาบในี้ใจ ก่อนี้จะผังะถอยหลั่งโดยไม่ีรูั�ตั่ว
“คุณก็รูั�น้ี้�ว่าท้�น้ี้�คือท้�ไหนี้...” เขีาไม่ีต่อบแต่่กลั่บถามีด�วยนี้ำ�าเส้ืยง 

ท้�เผัด็จการัเส้ืยจนี้ใครับางคนี้อกสัื�นี้ขีวัญแขีวนี้ 
นี้้�แหล่ะ โล่กมีาเฟีียขีองจริัง ไมี่ใช่ในี้นี้ิยาย อ้วุ�นี้ คิดสิืคิด!        

แกเป็นี้นัี้กเข้ียนี้แกต่�องหาทางออกให�ได�!
“ท้�น้ี้�คุณปรัะมูีล่พิรัหมีจรัรัย์ไม่ีใช่ร้ัไง ฉันี้ไม่ีใช่สืาวพิรัหมีจรัรัย์...” 

หญิงสืาวท้�พิยายามีหาทางเอาต่วัรัอดร้ับพูิดจนี้แทบจะไม่ีเป็นี้ภาษาคนี้
แต่่กลั่บถูกใครับางคนี้พูิดข้ี�นี้ก่อนี้

“ผัมีมัี�นี้ใจว่าถ�าเป็นี้คุณ คนี้พิวกนัี้�นี้ไม่ีรูั�หรัอก” พูิดไม่ีพูิดเปล่่า
ชายหนุ่ี้มีเหย้ยดยิ�มีรั�ายออกมีาก่อนี้จะเดินี้เขี�ามีาใกล่� ๆ วัล่ดาท้�ต่อนี้น้ี้�
ขีาขีองเธิอก�าวถอยหลั่งโดยอัต่โนี้มัีติ่ “เพิรัาะถ�าคุณไมี่ถามีคำาถามีนัี้�นี้ 
ออกมีา...ผัมีก็คงไม่ีรูั�เหมืีอนี้กันี้” ปรัะโยคหลั่งเขีากรัะซิบหญิงสืาวด�วย
นี้ำ�าเส้ืยงแหบพิร่ัาทว่าเย�ยหยันี้สุืด ๆ 

“นี้้�คุณ...” หญิงสืาวท้�ต่อนี้นี้้�โกรัธิจนี้แทบจะไมี่เป็นี้ผัู�เป็นี้คนี้    
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แต่่ใครัอ้กคนี้กลั่บมีองนี้าฬิกาขี�อมืีอพิล่างเอ่ยข้ี�นี้เพืิ�อกดดันี้เธิออ้กครัั�ง
“เอาล่่ะ ผัมีม้ีเวล่าไม่ีมีาก...”
เผ้ัยะ!
วัล่ดาไมี่รัอให�ชายหนีุ้่มีพิูดจบเธิอก็วาดฝั่ามีือท้�เรั้ยวบางต่บ    

หนี้�าเขีาจนี้ใบหนี้�าหล่่อเหล่าหันี้ต่ามีแรังต่บ แล่ะลู่กนี้�องคนี้สืนิี้ททำาท่า
จะเขี�ามีาจับต่วัวัล่ดา แต่่ธิรัรัมีฤทธิิ�ยกมืีอเป็นี้เชิงห�ามีเส้ืยก่อนี้

“ชอบความีรัุนี้แรัง?” เสื้ยงขีองเขีาขีรั้มีล่งเล่็กนี้�อยสืายต่าคมี 
กริับจ�องหนี้�าเธิอเขีม็ีง มืีอขี�างหน้ี้�งปาดเลื่อดท้�ไหล่ซิบ ๆ ออกจากปาก
ท้�แต่กจากการัโดนี้ต่บเมีื�อครัู่ ชายหนีุ้่มีใช�ลิ่�นี้เล่้ยริัมีฝัีปากท้�เล่อะเล่ือด 
อย่างชอบใจ “รัออยู่ต่รังน้ี้�ด้ ๆ ก่อนี้นี้ะ” 

ชายหนีุ้่มีจัดสืูทให�เขี�าท้�ก่อนี้จะสัื�งให�ลู่กนี้�องเฝั้าวัล่ดาไว�เสืรั็จ  
ธิุรัะ เขีาจะกลั่บมีาจัดการัเธิอต่่อ ต่อนี้นี้้�ปล่่อยให�หญิงสืาวได�ใช�เวล่า 
สืำาน้ี้กกบัสิื�งท้�ทำาล่งไปให�ได�

วัล่ดาท้�โดนี้ย้ดมีือถือไปไมี่สืามีารัถต่ิดต่่อใครัได� แล่ะเมีื�อครัู ่   
ดันี้เผัล่อต่บหนี้�าเจ�าพิ่อมีาเฟีียเหมีือนี้นี้างเอกในี้นิี้ยายไปแล่�ว เธิอคิด 
ไม่ีต่กเล่ยว่าเธิอจะโดนี้อะไรั 

ตั่ดนิี้�ว ถูกจับเขี�าเครืั�องทรัมีานี้ ถูกขัีงลื่มี หรืัออย่างท้�เขีาพูิดไว�
ว่าจะเอาเธิอไปปรัะมูีล่?

“ทำายังไงด้ยัยวุ�นี้” วัล่ดาพิ้มีพิำากับต่ัวเอง “ต่ามีหลั่กในี้นี้ิยาย   
ถ�าโดนี้ต่บเรัาก็ต่�องโดนี้กรัะชากต่วัเขี�าไปจู...ไม่ีสิื น้ี้�มัีนี้ช้วิต่จริัง นี้อกจาก 
จะไม่ีจูบแล่�วยังจะถกูขีายด�วย...”

ธิรัรัมีฤทธิิ�ปล่่อยให�หญิงสืาวใช�เวล่าฟุ้ีงซ่านี้ให�พิอ อันี้ท้�จริัง      
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 เขีาไมี่ใช่เจ�าพิ่อมีาเฟีียท้�โหดเห้�ยมีอะไรัขีนี้าดนัี้�นี้ เขีาขีู่เธิอไป 
เพืิ�อให�เธิอ ยอมีรัับสืารัภาพิแค่นัี้�นี้

ธุิรักิจส้ืเทาท้�เขีาทำาอาจจะไม่ีได�ถูกกฎหมีายเส้ืยท้เด้ยว แต่่ท้�ต่่าง 
ปรัะเทศ เช่นี้ เยอรัมัีนี้ การัปรัะมูีล่พิรัหมีจรัรัย์กเ็ป็นี้เรืั�องท้�ถกูกฎหมีาย
ไปแล่�ว หากหญิงสืาวบริัสุืทธิิ�เหล่่านัี้�นี้เธิอทำาด�วยความีสืมัีครัใจ

การัปรัะมีูล่พิรัหมีจรัรัย์ขีองปรัะเทศนี้้�อาจจะเป็นี้เรัื�องท้�ใหมี่ 
แล่ะคล่�ายกับจะผัิดศ้ล่ธิรัรัมีแล่�ว แต่่ต่ามีหล่ักสืากล่ คนี้ทุกคนี้มี้สืิทธิิ�ท้� 
จะเล่ือกใช�ช้วิต่ในี้แบบท้�ตั่วเองต่�องการัโดยท้�ไมี่เบ้ยดเบ้ยนี้หรัือทำาให� 
ใครัเดือดรั�อนี้

ครัอบครััวขีองเขีาจ้งก่อตั่�งเว็บไซต่์เพิื�อให�หญิงสืาวท้�สืนี้ใจ 
อยากจะมี้ช้วิต่ด้ ๆ ในี้แบบท้�ต่ัวเองต่�องการัได�เขีาจ้งอยากเปิดโอกาสื 
บางคนี้อยากสืบาย บางคนี้อยากเล่้�ยงครัอบครััวให�อยู่ด้มี้สืุขี รัวมีไป 
ถ้งบางคนี้ท้�อยากสื่งตั่วเองเรั้ยนี้ แล่ะมี้หนี้�าท้�การังานี้ด้ ๆ ทำาพิวก 
เธิอกไ็ม่ีผัดิ

เขีาตั่ดสิืนี้ใจรัับช่วงต่่อธิุรักิจนี้้�จากพิ่อขีองเขีาเพิรัาะอยากให�  
โอกาสืทุกคนี้ได�เล่ือกช้วิต่ท้�ตั่วเองต่�องการั แล่ะลู่กค�าสื่วนี้ใหญ่ท้�มีา     
ปรัะมีูล่ก็เป็นี้ผัู�ท้�มี้อันี้จะกินี้หรัือรัะดับเศรัษฐ้ท้�มี้คนี้นัี้บหนี้�าถือต่า พิวก 
เขีาสืามีารัถรัับรัองความีปล่อดภัยแก่หญิงสืาวท้�เสื้ยความีบริัสืุทธิิ�ให�   
เขีาโดยท้�พิวกเธิอจะไม่ีม้ีทางโดนี้เอาเปร้ัยบ ต่่างคนี้ต่่างได�ทั�งสืองฝัา่ย

“เดินี้ทางมีาถ้งคนี้สืุดท�ายขีองคำ�าคืนี้นี้้�แล่�วนี้ะครัับ นี้�องเท้ยนี้ 
หอมี สืาวไทยหนี้�าคมี ผัมียาว อายุ 22 ปี ล่ักษณะนิี้สัืย เอาใจเก่ง 
ถนัี้ดเรืั�องให�กำาลั่งใจครัับ...”
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ธิรัรัมีฤทธิิ�กลั่บมีาท้�งานี้ปรัะมีูล่เพิื�อต่รัวจดูความีเรั้ยบรั�อยในี้ 
ต่อนี้ท�าย แล่ะทันี้ได�พิบกบัเท้ยนี้หอมีอ้กครัั�ง เธิอมีาต่รัวจภายในี้กบัเขีา 
เพืิ�อให�เขีารัับรัองว่าเธิอเปน็ี้หญงิสืาวบริัสุืทธิิ�จริัง ๆ  เท้ยนี้หอมีม้ีรูัปร่ัาง
ท้ �ด ้มีากคนี้หนี้้ �ง ผัมีสื้ดำาขีล่ับดัดล่อนี้คล่ายยาวมีาถ้งกล่างหล่ัง 
ดวงต่ากล่มีโต่สื้นี้ำ�าต่าล่เขี�มี จมีูกโด่งรัั�นี้สืวยงามีได�รัูปพิอด้กับใบหนี้�า 
เร้ัยวรูัปไข่ี ดูสืวยคมีท้�สุืด 

แล่ะท้�จะด้งดูดชายหนีุ้่มีรัอบด�านี้ได�ด้ก็คือนี้ัยนี้์ต่าสืวยขีอง     
หญิงสืาวดูมี้เสืนี้่ห์ เย�ายวนี้ชวนี้หล่งใหล่ แต่่ก็เศรั�าอยู่ในี้ท้ ทว่ากล่ับ 
สืะดุดต่า อย่างน่ี้าปรัะหล่าด ในี้การัปรัะมูีล่ครัั�งน้ี้�เธิอเป็นี้คนี้ท้�อายุมีาก
ท้�สุืด นัี้�นี้ก็แปล่ว่าเธิอเป็นี้หญิงสืาว ท้�ดูแล่รัักษาร่ัางกายมีาเป็นี้อย่างด้ 
มีาโดยต่ล่อด

ท้�สืำาคัญ อ้กหน้ี้�งสิื�งท้�ธิรัรัมีฤทธิิ�รัับรูั�ตั่�งแต่่ได�พิบเท้ยนี้หอมีครัั�ง
แรัก เธิอชอบเขีา...สืายต่าบริัสุืทธิิ�ขีองหญิงสืาวไม่ีสืามีารัถปกปิดเขีาได� 
แต่่แน่ี้นี้อนี้ว่าเขีาไม่ีต่�องการัเอาเปรั้ยบเธิอ อ้กอย่างเธิอตั่�งใจด้อยู่แล่�ว
ว่าเธิอต่�องการัจะไขีว่คว�าโอกาสืท้�จะม้ีอนี้าคต่ท้�ด้

เขีาไม่ีต่�องการัจะทำาให�สิื�งท้�เธิอตั่�งใจไว�แต่่ครัั�งแรักพัิงทล่ายล่ง
เพ้ิยงเพิรัาะความีรูั�ส้ืกท้�ฉาบฉวย เขีารูั�ด้ว่าเขีาไม่ีสืามีารัถจะรัักใครัหรืัอ
ครัองคู่กับใครัได�เล่ย ด�วยภารัะหนี้�าท้�อันี้ใหญ่หล่วงท้�เขีาต่�องแบกรัับ

“โอ�โฮ คุณสุืวิทย์ปรัะมูีล่ท้�ห�าล่�านี้แล่�วนี้ะครัับ...” เส้ืยงผูั�ดำาเนิี้นี้
รัายการัดังข้ี�นี้อ้กครัั�งส่ืงผัล่ให�ธิรัรัมีฤทธิิ�ต่�องสืลั่ดความีคิดนัี้�นี้ออกไป

“ย้�สิืบล่�านี้!” 
 เง้ยบ 
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ภายในี้ห�องโถงการัปรัะมูีล่เงย้บล่งหลั่งจากได�ยินี้รัาคาปรัะมีูล่
ท้�สืูงลิ่บเท่าท้�เคยมี้มีา ธิรัรัมีฤทธิิ�เองก็แปล่กใจว่าใครักันี้ท้�ทุ่มีทุนี้ปรัะ 
มูีล่พิรัหมีจรัรัย์ขีองเธิอได�สูืงขีนี้าดน้ี้�

“คุณธิาวินี้ ย้�สิืบล่�านี้ครัั�งท้�หน้ี้�ง...” 
ธิาวินี้ ...
น้ี้�อยา่บอกนี้ะว่า...
“ไอ�วินี้” ธิรัรัมีฤทธิิ�สืบถชื�อเพืิ�อนี้สืนิี้ทขีองเขีาออกมีา เขีาไม่ีได�

เช็กรัายชื�อแขีกผัู�เขี�ารั่วมีการัปรัะมีูล่ในี้ครัั�งนี้้�เพิรัาะมัีวแต่่เพิ่งเล่็งวัล่ดา
อยู่ เพิื�อนี้สืนี้ิทขีองเขีาท้�เรั้ยกได�ว่าคาสืโนี้ว่าต่ัวพิ่อท้�กำาลั่งจะแต่่งงานี้    
กับคู่หมัี�นี้ท้�ครัอบครััวหมัี�นี้หมีายให�เขีาตั่�งแต่่เรั้ยนี้จบ ทำาไมีเขีาจ้งโผัล่่
มีาปรัะมูีล่หญิงสืาวได�

ธิรัรัมีฤทธิิ�นัี้�งมีองเพืิ�อนี้ขีองเขีาเฮฮาพิล่างควงแก�ววิสืก้�กรัะดก
รัวดเด้ยวกอ่นี้จะเดินี้มีาหาเขีาด�วยส้ืหนี้�ายิ�มีแย�มี แต่่ทว่า กลั่บดูม้ีอะไรั 
ในี้ใจ

“ไม่ีด้ใจเหรัอ ฉันี้มีาอุดหนุี้นี้ธุิรักิจแกนี้ะ”
“ขีอเหตุ่ผัล่”
“แกก็รูั�ด้อยู่แล่�ว ว่าฉันี้ชอบเปิดซงิสืาว...”
“โดยท้�ไมี่จำาเป็นี้ต่�องเสื้ยเงินี้ย้�สิืบล่�านี้” ธิรัรัมีฤทธิิ�ต่อกกลั่บ 

อย่างรูั�ทันี้ ธิาวินี้ถอืเป็นี้หนุ่ี้มีหล่่อมีาดเขี�มีท้�ม้ีดวงต่าท้�เป็นี้เสืน่ี้ห์ อ้กทั�ง
ยงัเป็นี้นัี้กธุิรักิจอสัืงหาริัมีทรััพิย์รัายใหญ่ขีองปรัะเทศ แน่ี้นี้อนี้ว่าต่่อให�
ต่�องเสื้ยสืาวให�เขีาฟีรั้ๆ ก็มี้ผัู�หญิงไมี่นี้�อยท้�อยากจะแล่กกับการัได�กินี้ 
ธิาวินี้ มีนุี้ษย์ทุกคนี้เกิดมีาก็เพืิ�อทำาให�ตั่วเองม้ีความีสุืขีกันี้ทั�งนัี้�นี้

ในี้ขีณะท้�ใครับางคนี้จ�องหนี้�าฝั่ายต่รังขี�ามีเขีมี็ง แต่่ใครัอ้กคนี้ 
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กลั่บหัวเรัาะร่ัวนี้ออกมีา
“เอาเป็นี้ว่าพิรัุ่งนี้้�ฉันี้จะสื่งคนี้มีารัับเธิอเอง แกก็จัดการัให�ด ้

ล่ะกันี้ กลั่บล่ะ...” นี้ำ�าเส้ืยงสืบาย ๆ ขีองธิาวินี้นัี้�นี้กลั่บทำาให�ธิรัรัมีฤทธิิ�รูั�
ด้ว่าเขีาต่�องมี้อะไรัแอบแฝังในี้ใจแนี้่นี้อนี้ แต่่เขีาไมี่สืามีารัถก�าวก่าย 
เรัื�องสื่วนี้ต่ัวขีองธิาวินี้ได� หากธิาวินี้ไมี่ใช่เพิื�อนี้ขีองเขีา เขีาก็คงไมี่มี้      
สิืทธิิ�จะถามีหาเหตุ่ผัล่จากลู่กค�าด�วยซำ�า

หลั่งจากท้�จบงานี้ปรัะมูีล่พิรัหมีจรัรัย์เร้ัยบรั�อยแล่�ว ชายหนุ่ี้มีก็
กลั่บมีายงัห�องท้�ปัจจุบันี้กำาลั่งกกัตั่ววัล่ดาเอาไว�อยู่ ซ้�งรูั�ส้ืกว่าเธิอจะพิยศ 
ไม่ีนี้�อย...ต่บหนี้�าเขีาเสืร็ัจยังไม่ีวายมีาขู่ีเขีาอ้ก

“คุณกำาลั่งทำาผิัดกฎหมีายกักขัีงหนี้่วงเหนี้้�ยวแล่ะความีผัิดต่่อ 
เสืร้ัภาพิขีองฉันี้อยู่นี้ะคะ”

“แล่�วท้�คุณต่บหนี้�าผัมีน้ี้� เขี�าข่ีายทำารั�ายร่ัางกายด�วยร้ัเปล่่า...”
“ก็..”
“แบบนี้้�แปล่ว่าคุณนี้ักเขี้ยนี้นี้่าจะคาดเดาได�แล่�วสิืนี้ะว่าเหตุ่    

การัณ์ต่่อไปท้�กำาลั่งจะเกิดข้ี�นี้ในี้อนี้าคต่คืออะไรั...” ชายหนุ่ี้มีเหย้ยดยิ�มี 
รั�ายข้ี�นี้มีาอ้กครัั�ง “ไหนี้ล่องจำาล่องสืถานี้การัณ์ให�ผัมีฟัีงหน่ี้อย...”

“คุณอย่ามีาล่�อเล่่นี้นี้ะ...”
“เร็ัวสิื ผัมีรัอฟัีงอยู่”
“ก็น้ี้�มัีนี้เรืั�องจริัง มัีนี้จะไปเหมืีอนี้ในี้นิี้ยายได�ยังไง...” หญิงสืาว

บ่นี้อุบอิบในี้ล่ำาคอโดยท้�สืายต่าหลุ่กหลิ่ก ไมี่ได�โฟีกัสืชายหนีุ้่มีเพิรัาะ 
เขีาต่รังเขี�ามีาใกล่�เธิอเกินี้ไปแล่�ว “แล่ะฉันี้ก็ไมี่เคยรัู�ด�วยว่าไอ�ท้�กำาลั่ง   
เจออยู่น้ี้�มัีนี้เป็นี้เรืั�องปกติ่ในี้ช้วิต่จริังร้ัเปล่่า...” 
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“แล่�วท้�กำาลั่งเจออยู่น้ี้�มัีนี้คืออะไรัล่่ะ?” เขีาถามีล่่อหล่อกเธิอให�
อ�าปากต่อบในี้สิื�งท้�คิดเหมืีอนี้หยอกเย�าเด็กนี้�อย

“มีาเฟีียไง คุณเป็นี้มีาเฟีียไม่ีใช่เหรัอ” ในี้ท้�สุืดหญิงสืาวก็โพิล่่ง 
ออกมีา แล่ะเธิอรูั�ด้อยู่แล่�วว่าเขีาแกล่�งถามีเธิอไปอยา่งนัี้�นี้

“แล่�วมีาเฟีียในี้นิี้ยาย...เป็นี้แบบไหนี้กันี้ล่่ะ?” 
“หยุดถามี แล่ะคืนี้มืีอถือฉันี้มีาสัืกท้ ฉันี้จะกลั่บแล่�ว” หญิงสืาว

เมิีนี้คำาถามีขีองชายหนีุ้่มีก่อนี้จะต่ัดบทโดยการัชิ�งหนี้้ ทว่ามีือขีวาขีอง 
ชายหนีุ้่มีกลั่บเดินี้เขี�ามีาพิรั�อมีเอกสืารับางอย่าง ก่อนี้จะวางล่งต่รัง 
หนี้�าวัล่ดา ธิรัรัมีฤทธิิ�จ้งเลื่�อนี้เอกสืารั แล่ะปากกาให�หญิงสืาว

“เพิื�อแสืดงความีบรัิสืุทธิิ�ใจขีองคุณ อ่านี้ให�หมีดแล่ะเซ็นี้ยอมี 
รัับต่รังนี้้�...” ธิรัรัมีฤทธิิ�มีองหนี้�าวัล่ดาท้�ต่อนี้นี้้�สื่งสืายต่าขีุ่นี้เคืองมีาให� 
เขีาโดยท้�สืายต่ายงัไม่ียอมีมีองกรัะดาษต่รังหนี้�า “แต่่ถ�าไม่ีเซ็นี้...มีาเฟีีย 
ม้ีวิธ้ิจัดการักบัผูั�ต่�องสืงสัืยขีองเขีายังไงกันี้นี้ะ...” เส้ืยงกรัะซิบแหบพิร่ัา
ยั�วล่�อดังข้ี�นี้ขี�างหูขีองหญิงสืาว

วัล่ดาจ้งร้ับคว�ากรัะดาษ แล่ะพิยายามีใช�สืมีาธิิในี้การัอ่านี้เอก
สืารัทั�งหมีด ดูเหมีือนี้ว่าก็แค่ยอมีให�เขีาจับต่าดูเธิอสัืกรัะยะ หากพิวก 
เขีามัี�นี้ใจว่าเธิอไมี่ได�มี้สื่วนี้เก้�ยวขี�องใด ๆ ก็จะปล่่อยให�ช้วิต่เธิอเป็นี้ 
อิสืรัะเอง ซ้�งถ�าเอาต่ามีความีเป็นี้จริัง ในี้ช้วิต่ขีองวัล่ดาเธิอก็แทบจะไม่ี 
ได�ไปไหนี้ด�วยซำ�า

หากไม่ีต่�องเขี�าสืำานัี้กพิิมีพ์ิ ส่ืวนี้ใหญ่เธิอก็ใช�ช้วิต่อยู่ในี้คอนี้โดฯ 
ขีองเธิอ เพิรัาะเธิอตุ่นี้ขีองกินี้ขีองใช�ไว�มีากพิอในี้แต่่ล่ะอาทิต่ย์เป็นี้ปรัะ
จำาอยู่แล่�ว แล่ะเพืิ�อเป็นี้การัพิิสูืจน์ี้ความีบริัสุืทธิิ�ใจขีองเธิอ เธิอจ้งยอมีเซ็นี้ 
แต่่ก่อนี้ท้�เธิอจะเซ็นี้ เธิอก็หยุดค�างไปก่อนี้จะเงยหนี้�าสืบต่าท้�ดูนี้่า 
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เกรังขีามีขีองชายหนุ่ี้มี
“ถ�าฉันี้เซ็นี้ ฉันี้ขีอแล่กกับเงื�อนี้ไขีขี�อน้ี้งได�มัี�ย?”
ดวงต่าส้ืรััต่ติ่กาล่ขีองเขีาฉายแววแปล่กใจ ขีณะเอ่ยถามีเธิอ  

 “ว่า...”
“ครัั�งหนี้�าถ�าคุณจัดการัปรัะมีูล่อ้ก ฉันี้ขีอมีาเก็บขี�อมีูล่ได�มัี�ย   

เพิรัาะครัั�งน้ี้�ฉันี้แทบไม่ีม้ีขี�อมูีล่ปรัะกอบการัเข้ียนี้นิี้ยายเล่ย...”
“ขี้�นี้อยู่กับคุณ...” ชายหนีุ้่มีเหย้ยดยิ�มีรั�ายออกมีาพิล่างหรั้�ต่า 

มีองหญิงสืาวอย่างกวนี้เสื�นี้ ก่อนี้ต่อบเบา ๆ ขี�างหู 
“ว่าคุณทำาให�ผัมีพิอใจ แค่ไหนี้”
คำาต่อบขีองชายหนุ่ี้มีทำาเอาคนี้ฟัีงสืะดุ�งจนี้ต่วัโยนี้ พิอใจแค่ไหนี้ 

ขีองพิวกเจ�าพ่ิอมีาเฟีียน้ี้�มัีนี้ขีนี้าดไหนี้ แล่ะทำาอะไรับ�าง ต่อนี้น้ี้�ในี้หวัสืมีอง 
ขีองวัล่ดาเกิดความียุ่งเหยิงข้ี�นี้ชั�วขีณะ 

“ไมี่ต่�องคิดเยอะ ในี้เมีื�อคุณเซ็นี้เอกสืารัแล่�ว ต่่อจากนี้้�ก็เชิญ   
กลั่บไปใช�ช้วิต่ปกติ่ขีองคุณได�เล่ย...”

“แล่�วฉนัี้จะรูั�ได�ยังไงว่าความีพิอใจขีองคุณมัีนี้ต่�องขีนี้าดไหนี้...”
“เด้�ยวคุณก็รูั�เอง!”

**การัต่รัวจพิรัหมีจรัรัย์ขีองผัู �หญิงยังเป็นี้สิื�งท้ �ผิัดกฎหมีายในี้หล่ายปรัะเทศ 

ยงัถือเป็นี้การัล่ะเมีดิสิืทธิิมีนุี้ษยชนี้ ซ้�งกรัะทบต่่อร่ัางกายแล่ะจติ่ใจขีองผูั�หญงิโดยต่รัง เป็นี้การั 

กรัะทำาท้�แสืดงออกถ้งความีไมี่เท่าเท้ยมีทางเพิศ W.H.O. รัะบุไว� ทั�งนี้้�โปรัดใช�วิจารัณญาณ   

ในี้การัอ่านี้แล่ะอ่านี้เพืิ�อความีบันี้เทิงเท่านัี้�นี้นี้ะคะ
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