Omegaverse คือ จักรวาลสมมติรูปแบบหนึ่ง ที่มีการแบ่งล�ำดับชั้นของ
มนุษย์(หรือสัตว์) ออกเป็นสามประเภท คือ อัลฟ่า เบต้า และ โอเมก้า ในจักรวาลนี้
ผู้ชายสามารถท้องได้ส่วนผู้หญิงก็สามารถท�ำให้คนอื่นท้องได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับ
เพศสภาพของบุคคลนัน้ ๆ
ฮีท คือ อาการเหมือนติดสัตว์ มีความต้องการทางเพศสูง
Alpha (อัลฟ่า) เป็นประเภทที่อยู่บนจุดสูงสุดของวรรณะนี้ มีจ�ำนวนไม่
มากนัก อัลฟ่าชายและหญิงสามารถท�ำให้ทงั้ อัลฟ่า เบต้า และโอเมก้าตัง้ ท้องได้
ส่วนมากผู้ที่เกิดมาเป็นอัลฟ่าจะมีความเป็นผู้น�ำ แข็งแกร่ง มีความสามารถใน
ทุก ๆ ด้าน จนอยู่เหนือกว่าผู้คนทั่วไปอัลฟ่าจะมีอาการหนึ่งที่เรียกว่า “ฮีท” เป็น
ภาวะทีไ่ วต่อกลิน่ หรือสัมผัสต่อฟีโรโมนของโอเมก้าทีอ่ ยูใ่ นช่วงฮีท
Beta (เบต้า) เปรียบเสมือนกลุม่ คนธรรมดาทัว่ ๆ ไป ไม่มลี กั ษณะเด่น ๆ
เหมือนอัลฟ่ากับโอเมก้า ชายก็คอื ชาย หญิงก็คอื หญิง ไม่มฮี อร์โมนหรือฟีโรโมนที่
โดดเด่น แต่อัลฟ่าสามารถท�ำให้เบต้าตั้งท้องได้โดยไม่ต้องค�ำนึงถึงเพศ (โอกาส
ท้องต�ำ่ มาก)
Omega (โอเมก้า) เบีย้ ล่างของฝูงหรือสังคม โอเมก้าชายจะสามารถตัง้
ท้องได้ ส่วนเพศหญิงก็จะคล้าย ๆ กับผู้หญิงทั่ว ๆ ไป โอเมก้าจะมีช่วงที่เรียกว่า
“ฮีท” เป็นช่วงทีจ่ ะปล่อยฟีโรโมนออกมาดึงดูดให้อลั ฟ่า เกิดอาการ “อยาก” ซึง่ ช่วง
ฮีทจะยาวนานแค่ไหนก็แล้วแต่สภาพร่างกายของบุคคล โดยโอเมก้าจะมีโอกาส
ตัง้ ท้องสูงถ้าอยูใ่ นช่วงฮีท จึงต้องคอยกินยาระงับอาการฮีทกับยาคุมก�ำเนิด เมือ่
โอเมก้าเข้าสูช่ ว่ งฮีท จะท�ำให้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ความต้องการได้ การจับคู่
กับโอเมก้านัน้ อัลฟ่าต้องแสดงความเป็นเจ้าของผูกมัด โดยการกัดทีห่ ลังต้นคอของ
โอเมก้าในขณะทีก่ ำ� ลังจะถึงจุดสุดยอด โอเมก้าคนนัน้ ก็จะตกเป็นของอัลฟ่าคนนัน้
แต่เพียงผูเ้ ดียว และร่างกายจะเกิดอาการต่อต้านการสัมผัสลึกซึง้ จากคนอืน่ อัลฟ่า
สามารถมีคู่ได้หลายคน แต่คู่แห่งโชคชะตาระหว่างอัลฟ่าและโอเมก้าจะมีได้แค่
คูค่ รองเดียว เป็นคูแ่ ห่งกันและกันเท่านัน้

Prologue

ผืนน�้ำราบเรียบของมหาสมุทรในยามกลางคืนช่างเงียบสงบ แสงจันทร์
สาดส่องสะท้อนเป็นแสงวิบวับ ช่างเป็นภาพทีง่ ดงามจนท�ำให้ผคู้ นซึง่ ต้องเดินทาง
ผ่านทะเลยามค�ำ่ คืน อดไม่ได้ทจี่ ะต้องยกโทรศัพท์ขนึ้ มาถ่ายรูปเก็บภาพสวยงาม
ตรงหน้าเอาไว้ เรือยอชต์ขนาดใหญ่บรรจุผคู้ นเอาไว้ราวห้าร้อยคนก�ำลังแล่นผ่าน
น่านน�้ำ คลื่นน�้ำเคลื่อนตัวเป็นระลอกวนเป็นวงกว้าง ต้นหนประจ�ำเรือเป็นชาย
สูงวัยอายุเกือบห้าสิบปี เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการขับและท�ำหน้าที่บังคับเรือ
เหมือนอย่างเช่นทุกที แต่ความรู้สึกบางอย่างในตอนนี้ท�ำให้คิ้วของเขาขมวดมุ่น
เมื่อเขาเห็นน�้ำวนขนาดใหญ่เกิดขึ้นตรงหน้า แต่แล้วจู่ ๆ ก็คลี่ตัวม้วนหายไปใน
ความมืด เขาชะงักด้วยความตกใจจนเผลอขยีต้ าดูกอ่ นจะมองไปยังทะเลอีกครัง้
“เป็นอะไรไปครับกัปตัน”
“ปะ เปล่า สงสัยตาจะฝาดน่ะ”
“เหนื่อยแล้วก็ไปนอนพักเถอะ ตรงนี้ผมจะดูแลเอง”
“พวกแขกยังปาร์ตี้กันอยู่เลย ฉันไม่อยากออกไปเจอ”
“กลัวจะโดนชวนไปล่านางเงือกอีกหรือไงลุงเบน” เบต้าหนุม่ ชือ่ ทอมในชุด
เครื่องแบบยิ้มหยอกเย้า เขามีอายุเพียงแค่สิบแปด แต่ได้เข้ามาท�ำงานในเรือหรู
ของไฮโซที่เป็นอัลฟ่าทั้งล�ำ เพราะกัปตันชื่อดังตรงหน้าเป็นลุงแท้ ๆ ของเขา เลย
ได้สิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่น “มันเป็นเรื่องเล่าของคนแก่เท่านั้นแหละ ผมไม่เชื่อ
หรอก!”
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“หุบปากเน่า ๆ ของแกซะไอ้เด็กบ้า!” เขาอยากจะฟาดหลานชายตัวแสบ
สักป้าบ ถึงเขาจะยังไม่เคยเจอเผ่าพันธุเ์ งือกตัวเป็น ๆ เลยสักครัง้ แต่ประสบการณ์
ในการท�ำงานกับท้องทะเลมาทั้งชีวิตอย่างเขา กลับพูดได้ไม่เต็มปากว่ามันเป็น
เพียงเรือ่ งเล่า
บางทีโลกใบนี้ก็มีความลับมากมายซุกซ่อนอยู่ และความลับบางอย่าง
มันอันตรายเกินกว่าใครจะล่วงรู้
ภายในเรือยอชต์หรูก�ำลังมีงานเลี้ยงฉลองของตระกูลใหญ่ ที่วางแผนจะ
เกี่ยวดองกันในอนาคต เมื่อตระกูลแฮร์ริสและตระกูลวิจิตรารัตน์ ได้หมั้นหมาย
กันเมื่อไหร่ อ�ำนาจและความส�ำเร็จคงจะพุ่งทะยานอย่างฉุดไม่อยู่ ธุรกิจที่ก�ำลัง
ครอบครองตลาดจากทั่วโลก ก็เหมือนของเล่นในมือเท่านั้น...
เด็กหนุม่ วัยสิบเจ็ดปีในชุดสูทเต็มยศยืนหน้าบึง้ อยูใ่ นกลุม่ ผูค้ นทีร่ ายล้อม
คิว้ เข้มดกด�ำพาดอยูเ่ หนือดวงตากลมสีดำ� สนิท จมูกโด่งเป็นสัน เข้ากับริมฝีปาก
หยักสวยและโครงหน้าได้รูป แม้อายุจะเทียบไม่ได้กับคนอื่นในวัยหนุ่ม แต่รังสี
และออร่าเขาโดดเด่นเป็นที่ต้องตาต้องใจของเหล่าอัลฟ่าหญิงสาวชนชั้นสูงไม่
น้อย ราชันย์ขบกรามแน่นก่อนจะยกไวน์ขนึ้ ดืม่ จนหมดแก้ว และคว้าแก้วไวน์ใบ
ใหม่จากบริกรที่เดินเข้าใกล้ ยกดื่มจนหมด
“นะ นายน้อย”
“อย่ามายุ่ง!”
“ดืม่ เยอะเกินไปแล้วนะครับ คุณท่านจะไม่พอใจ” ผูด้ แู ลและควบต�ำแหน่ง
เลขานุการชื่อวิรากรเป็นเบต้า ยืนตัวสั่นอยู่ไม่ห่าง เขาเพิ่งเข้ามารับหน้าที่ดูแล
นายน้อยของตระกูลได้ไม่นานก็เจองานใหญ่เสียแล้ว เขารูว้ า่ ราชันย์แข็งนอกและ
แข็งในยิ่งกว่าพ่อบังเกิดเกล้าของตัวเองเสียอีก ยิ่งเติบโตขึ้นมามีความสามารถ
เฉียบคม ย่อมถูกหมายตามองให้เป็นผู้สืบทอดอย่างไม่ต้องสงสัย และหากเขา
จะเดาก็คงเป็นเพราะปาร์ตี้จับคู่ ที่คุณท่านสรรหาหญิงสาวจากตระกูลอัลฟ่ามา
ให้นายน้อยเลือกนั่นแหละ ทั้ง ๆ ที่รู้ว่านายน้อยฝังใจกับมารดาที่เป็นโอเมก้า
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ขนาดไหน
“ถ้าเขาจะไม่พอใจก็บอกให้เขาเลิกจับคู่ฉันสักที ร�ำคาญ!”
“ถ้านายน้อยอยากจะพัก ผมว่าเรา...”
“วิน อย่ามายุง่ กับฉัน ฉันอยากอยูค่ นเดียว” เด็กหนุม่ ขมวดคิว้ ฉายออร่า
ความไม่พอใจอย่างปิดไม่มิด วิรากรหน้าซีดเผือด จะให้เบต้าไร้พิษสงอย่างเขา
ไปแข็งข้อบังคับอัลฟ่าอย่างราชันย์เหมือนเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุงชัด ๆ เขาถอย
ห่างนายน้อยก่อนทีอ่ กี ฝ่ายจะออกไปเดินเล่นริมระเบียงดาดฟ้า ไม่วายคว้าเบียร์
กระป๋องติดมือไปด้วย
ถ้าคุณท่านรู้ เขาต้องโดนเชือดแน่...
เขารีบเข้าไปจัดการพูดคุยกับสาว ๆ ที่ก�ำลังมองหาเด็กหนุ่มกันยกใหญ่
โดยใช้ข้ออ้างเรื่องราชันย์เกิดรู้สึกไม่สบายตัวกะทันหันและขอกลับไปพักผ่อนที่
ห้องก่อน กว่าเขาจะเคลียร์ได้ลงตัวก็มสี าว ๆ กลุม่ ใหม่มาให้เขาจัดการอีกแล้ว...
เบต้าหนุ่มร้องเฮ้อในใจ ดูเหมือนอายุเขาจะสั้นลงอย่างไม่ต้องสงสัย...
ราชันย์เดินออกมารับลมที่ระเบียงดาดฟ้า เขามองดวงจันทร์กลมโตแล้ว
ก็ร้องเหอะออกมา คืนวันที่มารดาเขาจากไปก็มีพระจันทร์เต็มดวงเฉกเช่นวันนี้
เด็กหนุม่ ยกกระป๋องเบียร์ขนึ้ ดืม่ ก่อนเงยหน้ารับลมทีป่ ะทะผิวกาย แล้วดึงเนกไท
ออกก่อนจะขว้างทิ้งไปอีกทาง อาการมึนเบลอเริ่มเข้ามาควบคุมสติ ดวงตา
สีด�ำสนิทปิดลงเชื่องช้าก่อนที่เสียงเพลงจะดังคลอเคลียมากับสายลม เขาชะงัก
ไปครู่หนึ่งเมื่อคิดว่าระเบียงดาดฟ้าที่ไร้ผู้คนจะมีใครมาร้องเพลงได้ แถมยังเป็น
ช่วงกลางดึกเสียด้วย
สงสัยหูจะฝาด...
เมื่อเบียร์กระป๋องที่สองถูกเปิดกระป๋องแรกก็ไม่มีความหมาย เขาใส่แรง
ขว้างมันออกไปหมายให้ลงทะเล เสียงมันดังตุ้บก่อนจะตามด้วยเสียงร้องของ
ใครสักคน เด็กหนุ่มหันขวับ เขาบังคับร่างกายที่เริ่มทรงตัวไม่อยู่ชะโงกหน้าออก
ไปยังทะเลสีด�ำสนิท เส้นผมสีเงินพลิ้วไหวและดวงตาสีฟ้าครามติดตรึงอยู่ใน
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สายตาเขาอย่างห้ามไม่อยู่
“ทิง้ ขยะลงทะเลได้ยงั ไง!” เสียงพูดเจือ้ ยแจ้วดังขึน้ ก่อนทีด่ วงตาฉ�ำ่ น�ำ้ จะ
เงยหน้าขึน้ สบกับเขา ราชันย์เหมือนตกอยูใ่ นมนตร์สะกด เขามองเด็กหนุม่ ผมยาว
ที่อยู่กลางทะเลแล้วส่ายหน้าไปมา หรือว่ามันคือความฝัน...
ใครจะมาว่ายน�้ำกลางดึกแบบนี้!
“ขอโทษที ฉันลืมไป” ความจริงแล้วเขาตัง้ ใจเลยแหละ ใครจะไปคิดว่าจะ
มีคนว่ายน�ำ้ ในทะเลตอนนีก้ นั เล่า “นายมากับเรือล�ำนีด้ ว้ ยหรือ” เด็กหนุม่ ใบหน้า
หวานจัดพยักหน้า อันทีจ่ ริงตัง้ แต่ได้ยนิ เสียงเพลงเขาก็วา่ ยน�ำ้ ตามเรือล�ำนีม้ าได้
สักพักแล้ว แม่บอกว่าไม่ให้เข้าไปใกล้พวกมนุษย์บนบก เพราะจะถูกจับตัวไป
ได้ แต่ไม่รู้ท�ำไม ไรรีย์เห็นเด็กหนุ่มตรงหน้าแล้วรู้สึกแปลกประหลาดอย่างบอก
ไม่ถูก เขาเป็นเงือกที่อาศัยอยู่ในชนเผ่าใต้ทะเลลึก ช่วงนี้คือเวลาที่จะต้องย้าย
ถิ่นฐาน เขาจึงสามารถแอบมารดาออกมาเที่ยวเล่นได้ชั่วครู่
“งัน้ นายมาจากตระกูลอะไรล่ะ” ราชันย์ถาม หากใครมาได้ยนิ อัลฟ่าหนุม่
ถามแบบนี้คงตกใจอ้าปากค้างแน่ “บอกฉันหน่อยสิ”
“อ่า ตระกูล ตระกูล มันแปลว่าอะไรน่ะ” ไรรีย์ไม่เข้าใจความหมายของ
อีกฝ่ายมากนัก เพราะชนเผ่าเงือกไม่มีการแบ่งกลุ่มหรือตระกูล แต่เขาเคยอ่าน
หนังสือมา เดีย๋ วนะ เขาพยายามนึกอยูว่ า่ มันคืออะไร... “ยากจัง ขอเวลาคิดก่อน”
“นายนี่ตลกดี” ราชันย์หัวเราะ เขารู้สึกผ่อนคลายอย่างบอกไม่ถูกเมื่อได้
คุยกับเด็กหนุ่มที่ไม่รู้จักชื่อ ไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขา ไม่ต้องสวมหน้ากาก
เข้าหาเขา... “นายว่ายน�้ำตอนกลางคืนไม่หนาวหรือ”
“ไม่ เห็นจะหนาวเลย” ไรรีย์ผู้ไม่ค่อยมีเพื่อน ตาเป็นประกายเมื่ออีกฝ่าย
ไม่รังเกียจหรือกลัวอย่างเขาที่เข้าใจ ครีบยาวสะบัดใต้ผืนน�้ำ ดันตัวเองเข้าไป
ใกล้มากกว่าที่เคย เหมือนถูกดึงดูดด้วยกลิ่นอายประหลาด เขามองใบหน้าเด็ก
หนุ่มที่อยู่บนเรือ
“แปลกคน...แถมยังไม่สวมเสือ้ อีก” ราชันย์หลุบตาไม่กล้ามองยอดอกของ
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อีกฝ่ายที่เป็นสีชมพูระเรื่อตัดกับผิวขาวน�้ำนม “ระวังจะไม่สบายเอานะ”
“ขอบคุณที่เป็นห่วงแต่ว่า...ไม่เป็นอะไรหรอก”
“ประหลาดคนจริง” เด็กหนุม่ หัวเราะหึ ดวงตาฉ�ำ่ ปรือเพราะฤทธิแ์ อลกอฮอล์
เงือกหนุม่ มองใบหน้าคมทีข่ นึ้ สีแดงเรือ่ ก่อนจะเอ่ยปากถาม
“นายชื่ออะไร”
“ฉันชื่อราชันย์” เขาตอบไปทันทีโดยไม่คิด หวังลอบดูอาการของอีกฝ่าย
เด็กหนุ่มท�ำหน้าตาตกใจก่อนจะพูดกับเขาหน้าตาย
“ชื่อแปลกจัง” เผ่าเขาน่ะมีคนชื่อเพราะกว่านี้อีกนะ
“นายไม่รู้จักฉันหรอกหรือ”
“ไม่อะ ไม่เห็นรู้จักเลย นายเป็นดาราหรือไง” เขาเกาหัวแกรก แสงจันทร์
สะท้อนเข้ากับกลุ่มผมสีเงินสวยระยิบระยับ ใบหน้างามล�้ำมีหยาดน�้ำเกลี่ยไล้ดู
ลึกลับราวกับปีศาจ
“ฮ่า ๆ เปล่าหรอก ฉันไม่ใช่ดารา” ราชันย์หวั เราะอีกรอบ รูส้ กึ สนุกทีไ่ ด้คยุ
กับเพื่อนใหม่คนนี้เหลือเกิน “แล้วนายล่ะชื่ออะไร”
“ไรรีย์”
“อะไรนะ มาลี?” เขาเงี่ยหูฟัง
“ไรรีย์!”
“มะลิสินะ”
“มะลิกม็ ะลิ!” เด็กหนุม่ ท�ำปากยู่ แม่เขาตัง้ ชือ่ ให้ซะเพราะ อีกฝ่ายดันเรียก
ไม่ถูกซะได้ “นายควรจะรีบกลับไปได้แล้วนะราชันย์ รีบกลับไปซะ”
“ทะ ท�ำไม”
“คลื่นยักษ์ก�ำลังจะมา”
“ล้อเล่นกันหรือเปล่า จะไปมีคลื่นยักษ์ได้ยังไง” ในเมื่อผืนน�้ำเงียบสงบ
และสวยงามขนาดนี้ เด็กหนุ่มจุดยิ้มส่ายหัวก่อนจะซัดเบียร์กระป๋องในมือจน
หมด “นายขึ้นมาได้แล้ว ไม่กลัวป่วยหรือ”
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“รีบไป ราชันย์” ไรรีย์ตะโกนเสียงดัง “นายต้องไปบอกพวกเขา”
“บ้าน่ะ มะลิ”
“ไม่ได้บ้า ไอ้คนโง่!”
“ไม่เคยมีใครพูดกับฉันแบบนีม้ าก่อนเลย” เขาหยักริมฝีปาก “กล้าดีจริง ๆ”
“ไม่เชื่อกันหรือไง!” ไรรีย์เริ่มโมโห พอได้พูดคุยเขาก็รู้สึกว่ามนุษย์ก็ไม่
ได้น่ากลัวอย่างที่มารดาบอกเสียหน่อย ดูเหมือนคนเสียสติแล้วก็พูดไม่รู้เรื่อง
มากกว่า “ฉันเตือนนายแล้วนะ!”
“เดีย๋ ว นัน่ นายจะไปไหน” เขาร้องเรียกเด็กหนุม่ ทีห่ ายตัวไปในผืนน�ำ้ เผลอ
ยืน่ มือคว้าออกไปท�ำให้ลำ� ตัวทีย่ นื่ ออกไปเกือบครึง่ อยูแ่ ล้วพลันร่วงถลาลงผืนน�ำ้
ดังตูม อัลฟ่าหนุ่มส�ำลักน�้ำจนหายใจไม่ออก สติที่มีเริ่มเลือนราง ในความมืดใต้
ท้องทะเล เงือกหนุ่มมองเห็นอีกฝ่ายตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอด เขาขบเม้มริม
ฝีปาก ตวัดครีบที่เต็มไปด้วยเกล็ดสีเงินยวงเข้าไปหาอย่างรวดเร็ว
ทันทีที่สัมผัสผิวกายเย็นเฉียบของอีกฝ่ายเขาก็รู้สึกแปลกประหลาดขึ้น
มาอย่างรุนแรง หัวใจเต้นกระหน�่ำจนแทบจะหลุดออกมาจากอก ลมหายใจขาด
ห้วงเหมือนคนขาดอากาศหายใจ ใบหน้าเห่อร้อน เนือ้ กายตัง้ แต่หวั จดปลายหาง
สั่นระริก
ฮีท...?
ไม่จริงน่ะ มันยังไม่ถึงฤดูสืบพันธุ์ของเขาเสียหน่อย...
ไรรีย์ประคับประคองเด็กหนุ่มให้โผล่พ้นขึ้นไปยังเหนือน�้ำก่อนจะทะยาน
เข้าสูฝ่ ง่ั ด้วยความเร็วเท่าทีเ่ งือกอ่อนแออย่างเขาจะท�ำได้ อีกฝ่ายสลบเหมือดไม่รู้
สึกตัวเลยสักนิด กว่าจะแบกร่างหนาขึ้นฝั่งได้ท�ำเอาเขาเหนื่อยแทบขาดใจ เขา
มองรอบด้านอย่างระมัดระวัง การขึ้นฝั่งเป็นเรื่องต้องห้ามของชนเผ่าเงือก เขา
ท่องจ�ำได้ตั้งแต่อายุสามขวบ มาบัดนี้เขาต้องยอมฝ่าฝืนกฎเพื่อช่วยใครบางคน
ที่ดูเหมือนจะมีอิทธิพลกับเขาเหลือเกิน เขาแตะแก้มสากแผ่วเบา ก้มลงกระซิบ
ข้างหู เขามีเวลาอยู่ที่นี่ไม่มาก ทันทีที่คลื่นยักษ์พัดผ่านนั่นหมายถึงการย้าย
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ถิ่นฐานของเผ่าอีกครั้ง
“ราชันย์...ฉันมาส่งนายแล้วนะ”
“อะ อือ”
“ในฐานะที่นายเป็นเพื่อนคนแรกของฉัน ฉันมีของจะให้” เงือกหนุ่มตวัด
หางขึ้นมาพักบนโขดหิน เมื่อถูกลมนานเข้ามันก็รู้สึกแห้งไม่สบายตัวเอาซะเลย
เขาเลือกเกล็ดสีเงินแวววาวและดูสวยทีส่ ดุ แล้วออกแรงดึงขึน้ มาหนึง่ อัน มันส่อง
แสงสะท้อนกับดวงจันทร์ดสู วยงาม “มันจะช่วยให้นายปลอดภัย” เขาคว้ามืออีก
ฝ่ายขึ้นมาแล้วสอดมันเอาไว้
“อือ...”
“อย่าลืมบอกคนบนเรือของนายด้วย ไม่เกินพรุ่งนี้มันจะต้องมาแน่”
“มะ...ลิ”
“แล้วฉันก็ไม่ได้ชื่อมะ–ลิ!” ไรรีย์ถลึงตาใส่คนที่นอนไม่รู้เรื่องรู้ราว ก่อน
จะค่อย ๆ จมร่างกายลงสู่ผืนน�้ำสีด�ำสนิท หายไปราวกับไม่เคยมีตัวตนอยู่จริง...
กว่าราชันย์จะตื่นก็อีกเจ็ดชั่วโมงให้หลัง เขารู้สึกร่างกายหนักอึ้งไปหมด
แถมยังเหนื่อยล้าจนแทบกระดิกตัวไปไหนไม่ได้ ในมือเขาก�ำอะไรบางอย่าง
แน่นสนิท มันเหมือนเกล็ดปลาสีเงินสวย แถมยังมีขนาดเกือบเท่าฝ่ามือของ
เขา อัลฟ่าหนุ่มนึกไล่เรียงเหตุการณ์ในหัว เขาพบกับใครบางคนก่อนที่จะตกลง
สู่ทะเล ท่ามกลางน�้ำที่เย็นจนแทบจะแช่แข็งร่างกายให้ตายได้ เขากลับมาโผล่
ที่ชายหาดเสียอย่างนั้น โชคดีที่เขาพอจะเป็นที่รู้จักอยู่บ้าง หลังจากมีชาวบ้าน
เข้ามาพบ เขาจึงถูกพาไปส่งที่โรงพยาบาล ตามด้วยวิรากรที่รีบแจ้นตามมาหา
“นะ นายน้อย” เบต้าหนุม่ อยากจะเข้าไปลูบคล�ำนายน้อยใจจะขาด แทบ
จะหลั่งน�้ำตาเมื่อเห็นผู้เป็นนายยังมีชีวิตอยู่ ไม่อย่างนั้นเขาได้โดนคุณท่านฆ่า
กลายเป็นซากผีอยู่กลางทะเลแน่
“เรือกลับเข้ามาหรือยัง”
“ยังเลยครับ”
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“ไปบอกเขาให้เอาเรือกลับเข้าฝั่งเดี๋ยวนี้”
“แต่ว่า”
“ไปเดี๋ยวนี้!” วิรากรตัวหดเหลือสองนิ้ว แต่ก็ต้องพยักหน้ารับสั่งค�ำของ
นายน้อยก่อนจะไปจัดการอธิบายให้คุณท่านทราบ เรือยอชต์หรูถูกพาเข้าฝั่ง
ภายในสามชั่วโมงต่อมา ตามด้วยข่าวการหายตัวไปของทายาทหนุ่มก่อนจะมา
พบที่ฝั่งอย่างปริศนา ราชันย์ถูกพูดเชื่อมโยงไปต่าง ๆ นานา เป็นข่าวที่นักข่าว
ไม่รจู้ ะหาอะไรมาพูดแล้วกระมัง เขาไม่ได้สนใจข่าวทีป่ ระโคมกันอย่างไร้สาระ แต่
กลับลุกขึน้ มาเตรียมพร้อมรับกับภัยพิบตั ทิ างทะเล ทีก่ ำ� ลังจะเกิดขึน้ ตามค�ำบอก
เล่าของเด็กหนุ่มปริศนาคนนั้น
“นายน้อยจะให้อพยพคนของเกาะเราออกไปหรือครับ”
“ใช่ เอาออกไปให้หมดเลย”
“ละแล้วจะนานเท่าไหร่ครับ”
“สองวันก็พอ” เขาตอบแค่นนั้ ก่อนจะรีบกลับไปจัดการธุรกิจทีอ่ ยูร่ อบเกาะ
ทั้งหมด โดยอพยพเคลื่อนย้ายชาวบ้านและเรือต่าง ๆ รวมไปถึงสั่งห้ามนักท่อง
เที่ยวเข้าใกล้บริเวณชายหาดเป็นอันขาด ไม่เกินชั่วโมงหลังจากราชันย์จัดการ
เรียบร้อย ข่าวก็พากันเล่นงานเขาเต็มไปหมด รวมไปถึงถูกเพ่งเล็งจากรัฐบาล
เรื่องไม่ให้ความร่วมมือ และถูกก่นด่าว่าท�ำแบบนี้มันไร้สาระสิ้นดี ขนาดหน่วย
งานที่เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติทางทะเล มีประสบการณ์มากกว่าเด็กหนุ่มหลาย
สิบปียังมองว่ามันเป็นเรื่องตลกเลย แต่เด็กหนุ่มก็เชื่อ
เขาเชื่อเด็กหนุ่มคนนั้น
“คุณท่านเริ่มจะไม่พอใจแล้วนะครับนายน้อย”
“ปล่อยเขาไปสิ”
“นายน้อย!”
“ไปกันได้แล้ว อยากตายหรือไง” เขาพูดด้วยน�้ำเสียงเรียบนิ่ง เด็กหนุ่ม
สวมสูทเต็มยศและกลิน่ อายเต็มไปด้วยอ�ำนาจ เขาวางแผนไปพักผ่อนอีกฝัง่ ของ
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ประเทศ แต่ยงั ไม่ทนั ทีเ่ ครือ่ งบินจะร่อนลงจอด ข่าวด่วนก็ขนึ้ หน้าจอพร้อมกันทุก
ช่องเมือ่ สึนามิได้พดั ถล่มแนวชายทะเลและหมูเ่ กาะพังราบเป็นหน้ากลองภายใน
เวลาอย่างรวดเร็ว สื่อรายงานว่าถ้าหากราชันย์ไม่ได้แจ้งเตือนผู้คนเอาไว้ก่อน
คงจะมีการสูญเสียมากกว่านี้แน่นอน
“นะ นายน้อยทราบได้อย่างไรครับ ว่าจะ–” วิรากรตัวชาวาบ ปกติแล้วเขา
จะท�ำงานอยู่แถบนั้น เพราะต้องติดต่องานให้นายน้อยเหมือนปกติ
“มีนางเงือกกระซิบบอก” เขาหยักยิ้ม ก่อนจะหยิบเกล็ดปลาสีเงินสวย
ขึ้นมามองอีกครั้ง มันส่งกลิ่นหอมหวานจนเขารู้สึกใจสั่นกระตุกทุกครั้ง แทบไม่
อยากให้หา่ งกายไปไหน มีไม่กคี่ นทีร่ วู้ า่ เขามีสงิ่ นีอ้ ยูก่ บั ตัว หนึง่ ในนัน้ คืออาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเผ่าเงือกโดยเฉพาะ เพราะความสงสัยเขาถึงได้ต้องการ
พิสจู น์ และเขามัน่ ใจว่าเด็กหนุม่ ทีเ่ ขาเจอในทะเลวันนัน้ คือ...ชนเผ่าเงือกโบราณ
เงือก มีอยู่จริง
“นะ นายน้อยไปเอามาจากไหนกันครับ!” เสียงตกใจโพล่งออกมาจากริม
ฝีปากที่กระทบกันไม่หยุด วิรากรขนลุกไปทั้งตัวแล้ว “นะนั่นมัน เกล็ดนางเงือก
จริง ๆ ผะ ผมนึกว่าของปลอมซะอีก”
“คิดว่าไงล่ะ” เขายักคิ้ว วิรากรหน้าซีดเผือด เรื่องที่นายน้อยตกทะเลจน
หายตัวไปอย่างลึกลับแล้วโผล่ที่ฝั่งก็เป็นเรื่องน่าสะพรึงอยู่แล้ว นี่ยังสามารถ
ท�ำนายการเกิดสึนามิได้อกี เกล็ดปลาสีเงินในมือจะต้องเป็นของเผ่าเงือกแน่นอน
เบต้าหนุ่มสั่นระริกก่อนจะคุกเข่าลงกับพื้น เผ่าเงือกเป็นสัตว์ในต�ำนาน ราคาไม่
อาจประเมินค่าได้ อัลฟ่าแห่งท้องทะเลทีป่ รากฏเพียงชือ่ อยูใ่ นต�ำนานเท่านัน้ คน
ที่ได้ครอบครองจะต้องถูกปฏิบัติราวกับเป็นกษัตริย์
“ผะ ผมเป็นเกียรติที่ได้ดูแลนายน้อยขะ ขอรับ”
“ไม่ตอ้ งท�ำถึงขนาดนัน้ ” เขายิม้ จ้องมองเกล็ดนัน่ อย่างหลงใหล “นายยัง
ต้องช่วยเหลือฉันอีกนาน”
“นะ นายน้อยต้องการอะไรบอกได้เลยครับ”
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“หึ” ราชันย์ไม่ได้ตอบ เขาเพียงแค่แค่นยิ้ม ก่อนจะโยนโทรศัพท์ที่ดัง
ไม่หยุดให้เลขาฯ ส่วนตัวที่ก�ำลังหน้าซีดเป็นคนกดรับ “ฉันต้องการตามหาเผ่า
เงือก” เขาพูดเสียงเรียบแต่สายตาแน่วแน่มนั่ คง เมือ่ อัลฟ่าอย่างเขาตัดสินใจเลือก
คู่แล้ว จะไม่ยอมเปลี่ยนใจอีกเป็นอันขาด
เราจะต้องได้เจอกันอีกแน่...มะลิ
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Episode 1
Destiny
10 ปีต่อมา...
ฝนเพิ่งหยุดตกไปได้ไม่นานนัก ท้องฟ้าเริ่มกระจ่างใสและแสงแดดเริ่ม
สาดส่องให้ความอบอุ่นบนโลก ในตลาดที่คลาคล�่ำไปด้วยผู้คนมากหน้าหลาย
ตา ไม่มใี ครรูจ้ กั ว่าใครเป็นใคร พืน้ ทีบ่ างส่วนในตลาดแห่งนีถ้ กู หวงห้ามและไม่มี
ใครสามารถเข้ามาได้
น�้ำที่ขังเจิ่งนองอยู่ทั่วพื้นท�ำให้ผู้ที่มาใหม่เบ้ปาก ก่อนจะสะบัดหน้าด้วย
ท่าทางหยิ่งยโสไม่ยอมย่างกรายเข้าไปในย่านการค้าที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่องของผิด
กฎหมาย ตรอกนี้เป็นตลาดมืดชื่อดังที่รวบรวมของผิดกฎหมายเอาไว้จากทั่วทุก
มุมโลก โดยเฉพาะของล�้ำค่าที่ไม่สามารถซื้อขายกันได้ ที่นี่มีทุกอย่างให้เศรษฐี
ได้เลือกจับจ่ายในราคาที่แพงสูงลิ่ว
“คุณจะเข้ามาที่นี่ต้องตอบค�ำถามของเราก่อน”
“ท�ำไมฉันต้องตอบด้วย” หล่อนเชิดหน้าขึ้นสูง ใบหน้าเรียวสวยพร้อม
จมูกโด่งรั้น เผยให้เห็นหญิงสาวดูสวยสง่าสมกับเป็นทายาทตระกูลดัง แต่ที่นี่
ไม่มีใครรู้จักหล่อนสักคน ทั้งที่เธอมีเงินและอ�ำนาจรวยล้นฟ้า เธอเป็นอัลฟ่าที่
สมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง!
เพียงแค่สบตากับหญิงสาวปริศนา เบต้าหนุ่มที่เป็นผู้คุมทางเข้าก็ต้อง
ชะงักก่อนจะถอยให้หญิงสาวได้เดินเข้าไปพร้อมกับบอดี้การ์ดอีกสามคน ชาย
หนุ่มมองจนลับสายตา เขามีหน้าที่ตรวจตราบุคคลที่เข้ามาเลือกซื้อสินค้าใน
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ตลาดมืด ในช่วงเวลากลางวันแบบนี้ คนมักจะไม่เยอะเท่าช่วงกลางคืนและ
ปลอดภัยกว่ามาก แต่กระนั้นของบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ใน
ช่วงกลางวัน นับว่าเป็นข้อจ�ำกัดทีน่ า่ หงุดหงิดเหลือเกิน เขาเดินสลับต�ำแหน่งกับ
เบต้าอีกคนทีม่ าประจ�ำที่ เดินหลบเข้าไปในฝูงชนทีม่ าซือ้ ของทัว่ ไป เมือ่ เดินออก
มาจากตรอกคุณก็จะพบกับตลาดทีข่ ายของธรรมดาทัว่ ไป หากไม่สงั เกตก็จะไม่มี
ทางรู้เลยว่าที่นี่มี... อะไรซ่อนอยู่
“นายน้อย เธอมาที่นี่แล้วนะครับ”
“เธอมาซื้ออะไร”
“ยังไม่ทราบครับ มาพร้อมกับบอดี้การ์ดอีกสามคน”
“ดี ถ้าเธอสนใจของของฉันล่ะก็...” ชายหนุ่มใช้นิ้วชี้เคาะกับโต๊ะ อดไม่
ได้ทจี่ ะเผลอเล่นสนุกเมือ่ เหยือ่ เข้ามาติดกับถึงที่ คราวนีเ้ ขาจะเล่นอะไรกับทายาท
ตระกูลดังอย่างคุณหนูโดโรธีดีล่ะ “ให้เธอไปอย่างที่เธอต้องการ”
“จะดีหรือครับนายน้อย”
“ท�ำตามที่ฉันบอก” เขาพูดแค่นั้นก่อนจะเหลือบมองเกล็ดปลาสีเงิน
แวววาวที่ตั้งตระหง่านอยู่บนโต๊ะ ราชันย์เอื้อมมือไปลูบด้วยความหลงใหล เขา
ตัดสายทิ้งทันที ก่อนจะไปสนใจกองเอกสารตรงหน้า ชายหนุ่มในวัยยี่สิบเจ็ดปี
บัดนี้เป็นทายาทสายตรงและผู้สืบทอดของตระกูล เขาทุ่มเททุกอย่างเพื่อสร้าง
ขุมอ�ำนาจของตัวเองขึ้นมา ไต่เต้าจากเด็กหนุ่มขึ้นสู่ผู้บริหารระดับสูง หญิงสาว
มากมายต่างหมายปอง ไม่ว่าจะเป็นอัลฟ่า โอเมก้า หรือเบต้า ล้วนตกในมนตร์
เสน่หข์ องอัลฟ่าหนุม่ ผูเ้ พียบพร้อมอย่างราชันย์ทงั้ สิน้ แต่...เขาไม่เคยคิดจะสนใจ
ในโลกที่มนุษย์ถูกแบ่งเป็น อัลฟ่า โอเมก้า เบต้า แม้ภายนอกจะไม่
สามารถบอกได้ทันที แต่ทว่ากลิ่นอายและออร่าบางอย่างท�ำให้รู้ได้ทันทีว่าใคร
เป็นเพศอะไร เด็กที่อายุครบเจ็ดขวบนอกจากจะต้องท�ำบัตรประชาชนแล้วจะ
ต้องเข้ารับการตรวจเพือ่ ระบุประเภท แม้มนุษย์สว่ นมากจะเป็นเบต้าทีเ่ หมือนคน
ธรรมดาทัว่ ไป แต่กระนัน้ การตรวจอย่างละเอียดก็สามารถท�ำให้ควบคุมประชากร
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โอเมก้าได้ เพราะหากโอเมก้าฮีทจะส่งผลกระทบต่ออัลฟ่าทันที ดังนัน้ รัฐบาลจึง
ให้ความส�ำคัญและผลิตยาระงับฟีโรโมนของโอเมก้า ถึงการขึน้ ทะเบียนของโอเมก้า
จะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ตาม แต่ความจ�ำเป็นท�ำให้ตอ้ งท�ำ แม้จะก่อให้
เกิดคลื่นใต้น�้ำของฝูงชนที่ต่อต้านก็ตามที...
รัฐบาลไม่ได้คิดว่าการท�ำเช่นนี้จะส่งผลให้ราคาโอเมก้าในตลาดมืดพุ่ง
ขึ้นสูงขนาดไหน ความหายากท�ำให้การมีโอเมก้าอยู่ในครอบครองเหมือนของ
เล่นราคาแพงของเศรษฐี เรื่องค้าโอเมก้าเป็นทาสนั้นเป็นที่รู้กันไปทั่ว และมีเงิน
สะพัดมากมายหลายพันล้านไม่ตา่ งจากค้ามนุษย์ เพราะเหล่าผูน้ ำ� อัลฟ่าตัวดีทงั้
หลายล้วนชื่นชอบโอเมก้าทั้งนั้น
“หมายความว่ายังไงที่บอกว่าไม่มี”
“ตลาดของเราไม่มีของที่คุณหนูต้องการจริง ๆ ครับ”
“ฉันไม่เชื่อ! ไม่อย่างนั้นราชันย์ อะเอ่อ ฉันหมายถึงจะมีคนครอบครอง
เกล็ดนางเงือกได้อย่างไร ถ้านางเงือกไม่มีอยู่จริง ฉันไม่เชื่อหรอกว่าที่นี่จะหามา
ให้ฉันไม่ได้!” หล่อนแผดเสียงสูง ใบหน้างอง�ำ้ ด้วยความไม่พอใจ ต่อให้แพงเท่า
ไหร่เธอก็มั่นใจว่าจะหามาจ่ายให้ได้
“พวกเราต้องขอประทานโทษคุณหนูด้วยจริง ๆ ตั้งแต่กระผมเกิดมา...ผู้
ที่ถูกบันทึกว่าเจอชนเผ่าเงือก มีเพียงคุณราชันย์เท่านั้นครับ”
“บ้าที่สุด!” หญิงสาวสบถ ใบหน้าสวยบูดเบี้ยวไปด้วยความโกรธ ท�ำไม
เธอถึงเอาชนะผู้ชายคนนั้นไม่ได้สักที แค่เพราะมีเกล็ดเงือกแล้วจะอยู่เหนือกว่า
เธอทุกเรื่องหรือยังไง! เธอไม่ยอมหรอก!
“คุณหนูครับ ถ้าที่นี่ไม่มีเราก็ไปหาที่อื่นกันเถอะครับ”
“นั่นสินะ” โดโรธีฟังแล้วค่อยคลายความตึงเครียดลงไปได้บ้าง ดวงตา
กลมสีเขียวสวยตวัดมองบอดี้การ์ดที่ตามมาอย่างใกล้ชิดก่อนจะหมุนตัวออก
ไป ลับสายตาเบต้าหนุ่มที่เป็นพ่อค้าแสยะยิ้มให้หญิงสาวก่อนจะรีบรายงานไป
ยังผู้เป็นนาย
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“อย่างที่คิดไม่ผิดเลยครับนายน้อย เธอต้องการเกล็ดนางเงือกจริง ๆ”
“หึ” ชายหนุ่มส่งเสียงหัวเราะในล�ำคอก่อนจะกดวางสาย เขาหยิบแก้ว
ไวน์ขึ้นจิบ ดวงตาคมสะท้อนประกายวิบวับ “คิดจะหาทางเอาชนะฉันมันยาก
ไปร้อยปี” ราชันย์ส่ายหัว ตระกูลนั้นถูกเขาท�ำขายหน้าเพราะไม่ยอมแต่งงาน
การเมือง เรื่องอะไรที่คนอย่างเขาจะต้องยอมถูกจับคู่ด้วย เขาไม่มีทางยอมกลับ
ไปซ�้ำรอยเดิมเหมือนพ่อและแม่เขาแน่
“ท่าทางอารมณ์ดีจังเลยนะครับ”
“มีเรื่องชวนหัวเราะน่ะ แล้วนี่ยังไม่กลับบ้านอีกหรือ”
“คื น นี้ เ ป็ น วั น เกิ ด ผมน่ ะ ครั บ เลยอยากจะขออยู ่ กั บ นายน้ อ ยอี ก สั ก
นิด” เบต้าหนุม่ หน้าสวยก้มตาหลุบมองพืน้ สังเกตปฏิกริ ยิ าของเจ้านายหนุม่ ก่อน
จะหน้าเสียเมือ่ เห็นแววตาทีไ่ ร้ความรูส้ กึ ใด ๆ มองมา หัวใจของเขาสัน่ กระตุก เจ็บ
แปลบเหลือเกิน การแอบรักเจ้านายเป็นเรือ่ งต้องห้ามอยูแ่ ล้ว ยังคิดเพ้อฝันว่าจะ
ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในหัวใจของชายหนุ่มผู้เพียบพร้อมอย่างราชันย์ได้ยังไงกัน
เพราะหัวใจของอัลฟ่าหนุม่ คนนีม้ เี จ้าของทีร่ อคอยการกลับมาอยูน่ านแล้ว
“คราวนี้เจอข่าวอะไรบ้างไหม”
“มีคนเจอซากเรือทีจ่ มหายไปเมือ่ สิบปีกอ่ นครับ” แม็กเวลส่งแฟ้มรายงาน
ที่เขารวบรวมมาได้ให้ราชันย์ดู ชายหนุ่มเปิดแฟ้มทีละภาพเพ่งสังเกตความผิด
ปกติ เขาพบว่าร่องรอยของเรือล�ำนีม้ รี อยประหลาดเป็นครีบยาวพาดผ่าน ประทับ
อยู่นานมากแล้ว แสดงว่าภายในสิบปีมานี้ มะลิคงจะไม่ได้อยู่ไกลจากน่านน�้ำนี้
เท่าไหร่นัก
“ดี ดีมาก” เขาฉีกยิ้มกว้างก่อนจะหัวเราะออกมาเสียงดัง ราชันย์ทุ่มเท
เงินมหาศาลให้กับการวิจัยชนเผ่าเงือกอย่างบ้าคลั่ง เงินและอ�ำนาจที่เขามีก่อ
ร่างสร้างธุรกิจให้เติบใหญ่ และพัฒนาองค์กรเพือ่ ค้นคว้าเกีย่ วกับชนเผ่าเงือกโดย
เฉพาะ จนเขามีชื่อเสียงอย่างมากมายในสิบปีหลังมานี้
“ยินดีกับนายน้อยด้วยนะครับ เราใกล้จะได้เจอนายหญิงแล้ว”

23
Banoffypie

“ขอให้จริงอย่างทีน่ ายพูดแล้วกัน” เขาอารมณ์ดเี หลือเกิน จึงเอ่ยประโยค
หยอกเย้าผู้ช่วยอย่างที่ไม่เคยท�ำมาก่อน สงสัยเขาจะต้องโทร.บอกให้วิรากรจัด
งานเลี้ยงฉลองซะแล้ว “ฝากเก็บเรื่องนี้ให้เป็นความลับด้วย ฉันไม่อยากให้ใคร
เพ่งเล็งมะลิของฉันมากนัก” เพราะรู้ว่าข่าวชนเผ่าเงือกมีราคามหาศาล องค์กร
เขาถูกสอดแนมหลายต่อหลายครั้ง เรื่องอะไรที่คนอย่างราชันย์จะยอมให้คนอื่น
ยุม่ ย่ามกับชีวติ เขา เขาใช้เงินทีม่ อี ยูอ่ ย่างเหลือเฟือจ้างทหารคุม้ ครอง และป้องกัน
ไม่ให้คนมาวุ่นวาย
“ขอรับนายน้อย ละ...แล้วคืนนี้”
“ไม่ต้อง ฉันอยากอยู่คนเดียว” ราชันย์เหลือบมองใบหน้าเศร้าสลดของ
ผู้ช่วยหน้าสวยที่ถอยหลังออกไป นึกเสียใจอย่างที่วิรากรบอก ว่าไม่ควรเอาลูก
น้องตัวเองขึ้นเตียง เพราะมันจะมีปัญหาตามมาในอนาคต เป็นธรรมดาที่อัลฟ่า
อย่างเขาจะต้องปลดปล่อยบ้าง แต่เขาก็เลือกเฉพาะเบต้าทีพ่ ร้อมใจและไม่ผกู มัด
กับเขาเท่านั้น
บ่อยครั้งที่มีคนมาเสนอตัวเป็นมะลิเพราะอยากตกถังข้าวสาร อยากจะ
เป็นนายหญิงของตระกูล เด็กหนุ่มผมสีเงินและดวงตาสีฟ้าฉ�่ำน�้ำทะเลแทบจะ
เรียงคิวเข้ามาให้เขาได้เลือก แต่เขาไม่เคยเหลียวแลสักครัง้ เขาต้องการเงือกหนุม่
ตนนั้น ใครที่กล้ามาโป้ปดกับเขา อย่าหวังว่าจะมีชีวิตรอดกลับไป!
เขาประคองเกล็ดเงือกขึ้นมาในอุ้งมือ มันยังคงส่องแสงแวววาวเป็น
ประกายสวยเหมือนอย่างเคย ชายหนุ่มค่อย ๆ ก้มลงจุมพิตเกล็ดปลาสีเงินเชื่อง
ช้า ก่อนจะมอบรอบยิ้มอ่อนโยนอย่างที่ชีวิตนี้ไม่เคยให้ใครมาก่อน
“เมื่อไหร่จะกลับมาหาฉันสักทีนะมะลิ...”
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ชนเผ่าเงือกลึกลับที่อ�ำพรางซ่อนเร้นกายจากโลกมนุษย์มานับร้อยปี เหล่าเงือก
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นับร้อยมีตัวตนด�ำรงอยู่ยาวนานยิ่งกว่าการก�ำเนิดของมนุษย์โลกเสียอีก ทั้ง
เชี่ยวชาญความรู้และแตกฉานในเรื่องธรรมชาติอย่างที่มนุษย์คาดไม่ถึง เป็น
อัลฟ่าที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกใบนี้ก็ว่าได้
เสียงร้องครวญครางดังออกมาผะแผ่วราวกับสัตว์ที่บาดเจ็บ เงือกหนุ่ม
นอนขดอยู่ภายในถ�้ำหินที่ห่างไกลจากเผ่าพอสมควร ร่างกายเนื้อตัวสั่นระริกไป
จนหมด ไรรียน์ อนหอบหายใจรวยรินท่ามกลางความทรมานทุก ๆ สามเดือน เมือ่
อาการฮีทของโอเมก้าก�ำเริบเมื่อไหร่เขาแทบจะคลั่งตายให้ได้ทุกครั้ง
ใช่แล้ว เขาเกิดมาผิดปกติ เป็นโอเมก้าคนเดียวของเผ่าพันธุ์ เป็นที่น่า
รังเกียจอย่างยิ่ง เขาสงสารมารดาเหลือเกิน ต้องเดือดร้อนมาดูแลเขา บ่อยครั้ง
ที่ถูกเหยียดหยามด้วยถ้อยค�ำโหดร้าย สู้ให้เขาตายไปเลยดีกว่าจะต้องเจอกับ
เรื่องแบบนี้
“ไรรีย์”
“ผมไม่เป็นอะไรครับแม่” เขาเค้นเสียงตอบกลับไปเพราะไม่อยากให้
มารดาทีเ่ ฝ้าดูอาการอยูเ่ ป็นห่วง อาการฮีทมันเริม่ ขึน้ ตัง้ แต่ทเี่ ขาหนีมารดาไปเล่น
บนผิวน�้ำเมื่อสิบปีก่อน ตั้งแต่นั้นมาร่างกายเขาก็ผิดแปลกไป และเกิดอาการฮีท
เข้าฤดูสืบพันธุ์ไวกว่าที่อายุเงือกจะต้องพบเจอ เขาไม่รู้ว่าเพราะเจอเด็กหนุ่มคน
นั้นหรือเปล่า ที่ท�ำให้ร่างกายเขาประหลาดไป และเขาไม่กล้าเล่าให้มารดาฟัง
“อดทนหน่อยนะลูกนะ”
“ครับแม่” เขาตอบมารดาก่อนที่จะบังคับเปลือกตาให้ปิดลง ปล่อยให้
ร่างกายจมลงสูห่ ว้ งภวังค์แห่งความฝัน คาร่ามองลูกชายทีห่ ลับสนิทไปด้วยความ
เหนือ่ ยอ่อน กลิน่ ฮีทของโอเมก้าน่ากลัวเกินไป เธอจ�ำเป็นต้องใช้สาหร่ายทะเลเพือ่
คลุมร่างกายของลูกชายเอาไว้ และพาออกมาอยูใ่ นทีห่ า่ งไกลจากเผ่า ไม่อย่างนัน้
เธอไม่อยากจะคิดเลยด้วยซ�้ำว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เมือ่ ครัง้ ก่อนทีค่ าร่าเข้าไปในหมูบ่ า้ น ทุกคนมองเธอด้วยสายตาประหลาด
ตามจริงเธอควรจะชินเสียที แต่คราวนีเ้ งือกตนอืน่ กลับเข้ามาพูดคุยอย่างสนิทสนม
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เธอรู้ดีว่าพวกหล่อนต้องเข้ามาด้วยเจตนาไม่ดีแน่ จึงได้แต่แบ่งรับแบ่งสู้
“เราได้ยนิ ว่าหัวหน้าเผ่าจะให้ลกู ชายของเธอ เอ่อ ไรรียน์ ะ่ จับคูก่ บั ลูกชาย
ของเขา”
“ระ เรื่องจริงหรือ”
“น่าอิจฉาจังเลยนะ เพราะเป็นโอเมก้าทีห่ ายากหรือเปล่าน่ะ” พวกหล่อน
พูดด้วยน�้ำเสียงหยอกเย้าแต่ไม่อาจปิดบังความริษยาได้ คาร่าได้ยินจนประคอง
สติไม่อยู่แทบจะเป็นลมอยู่ตรงนั้น “คงจะท้องได้หลายครั้งเลยล่ะ”
“ตะ แต่วา่ ฉันไม่เคยรูม้ าก่อนเลย” อาการฮีทของโอเมก้ายัว่ ยวนอัลฟ่าให้
คลัง่ ตายได้ เพราะรูอ้ ย่างนัน้ ตัง้ แต่ไรรียเ์ ข้าช่วงสืบพันธุเ์ ธอก็หลบหลีกเร้นกายไม่
สุงสิงกับเงือกตนใดทั้งนั้น เพราะกลัว...กลัวในสิ่งที่ก�ำลังจะได้ยิน
“คงจะรอให้เข้าช่วงสืบพันธุ์ครั้งต่อไปล่ะมั้ง ลูกชายเธอช่างโชคดีจริง ๆ”
เสียงหัวเราะกระซิบกระซาบตามด้วยสายตาจิกทึ้งแทบจะเชือดเฉือนหัวใจของ
เธอให้ขาดออกเป็นชิน้ ๆ เธอไม่อาจยกลูกชายสุดทีร่ กั ให้ผชู้ ายทีช่ อื่ บารอนจริง ๆ
อีกฝ่ายเป็นเงือกทีข่ นึ้ ชือ่ ว่าดุรา้ ย แถมยังมีลกั ษณะนิสยั ทีไ่ ม่เหมาะกับการ
เป็นผูน้ ำ� ทัง้ ทะเลาะวิวาทและไล่ทำ� ร้ายเงือกทีต่ นเองไม่พอใจ เพราะมีอำ� นาจล้น
มือถึงคิดจะท�ำอะไรก็ได้งั้นหรือ เธอไม่มีทางยอมส่งไรรีย์ให้ไปตายแน่!
คาร่าท�ำทุกวิถีทางเพื่อที่จะปกป้องไรรีย์ เธอวางแผนให้ลูกชายหลบ
หนีออกจากเผ่าไป แม้มันจะเป็นหนทางที่อันตรายแต่ก็ปลอดภัยจากการถูก
ย�่ำยี ลูกชายเธอจะต้องอยู่รอด และต้องจับคู่กับคนที่เขารักเท่านั้น...
“แม่ท�ำอะไร...” ไรรีย์รู้สึกตัวขึ้นมาได้สักพัก เขาเห็นแม่รวบรวมสาหร่าย
ทะเลและของกินที่เขาชอบห่อเอาไว้จนเต็ม ก่อนจะส่งให้เขา ใบหน้าสวยจัดเต็ม
ไปด้วยน�ำ้ ตา เขามึนงงจับต้นชนปลายไม่ถกู ได้แต่มองมารดาด้วยความไม่เข้าใจ
“ลูกอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว”
เพราะอะไรกัน...
“ทะ ท�ำไม ท�ำไมล่ะแม่” หยดน�้ำตาไหลอาบแก้ม เมื่อลูกชายโผเข้ากอด
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เธอ “ผมไม่อยากไปไหน ผมอยากอยู่กับแม่” ไรรีย์สะอึกสะอื้น เขาไม่เคยนึกถึง
ชีวิตที่ไม่มีมารดามาก่อน แล้วเขาจะท�ำอย่างไรต่อไปดี...
“อยู่กับแม่ ลูกจะต้องทรมานเหมือนตายทั้งเป็น แม่ยอมไม่ได้”
“มะ หมายความว่าอะไร พะ พวกเขาจะท�ำอะไรผมงัน้ หรือ” เด็กหนุม่ ถาม
เสียงสั่น เขาไม่อยากคิดว่าเหตุการณ์มันจะมาถึงตัวเขาไวขนาดนี้ ดูจากสายตา
ของคนในเผ่าเขาก็ไม่ได้รสู้ กึ ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึง่ ของเผ่าเงือกเลยสักครัง้ เพราะ
ถูกเหยียดหยาม เขาเลยมีแต่ความรู้สึกเกลียดชัง
“เขาจะให้ลูกจับคู่กับ...บารอน”
“ไม่ ไม่มที าง” ไรรียส์ า่ ยหัว เขาเกลียดอีกฝ่ายจนแทบกระอักเลือด ตัง้ แต่
เล็กจนโต เพราะไม่ใช่บารอนเที่ยวป่าวประกาศว่าเขาเป็นโอเมก้าหรอกหรือ เขา
ถึงได้ถูกรังเกียจขนาดนี้ เขาเกลียดหมอนั่นที่สุด!
“หนีไปซะไรรีย์ ขึ้นไปบนโลกมนุษย์”
“ตะ แต่ว่าผมไม่เคยขึ้นไป...”
“ลูกเคย บอกแม่มาเดี๋ยวนี้”
“แม่ มันแค่แป๊บเดียวเองนะครับ”
“ลูกเจอใคร...ใครคนนั้นที่ท�ำให้ลูกฮีทใช่ไหม”
“ผม...แม่ครับ ผม ผมไม่รู้...” เงือกหนุ่มละล�่ำละลัก เขาหลุบตามองพื้น
ไม่กล้าสบตามารดา เป็นความจริงทีเ่ ขาพบใครบางคนเมือ่ สิบปีกอ่ น “ผมขอโทษ
ที่ไม่ได้บอกครับ”
“ไรรีย์ ลูกคือดวงใจของแม่” คาร่าช้อนใบหน้าหวานจัดของลูกชายขึน้ มา
มอง ทัง้ ใบหน้าและสีของเรือนผม ไรรียไ์ ด้เธอมาทัง้ หมดแทบจะไม่มอี ะไรเหมือน
พ่อของอีกฝ่ายเลยสักนิดเดียว “เราไม่อาจหลบเลี่ยงคู่แห่งโชคชะตาได้ นั่นคือ
ชะตากรรมของเรา”
“แม่..”
“ไปตามหาเขาซะ เขาจะช่วยลูกได้แน่”
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“ผมไม่อยากทิ้งแม่ไป”
“ลูกต้องได้กลับมาอีกแน่” เธอจุมพิตหน้าผากขาวเนียนของลูกชายก่อน
จะรีบดันร่างอ่อนปวกเปียกที่เพิ่งฟื้นคืนมาได้ช่ัวครู่ คาร่าถอดสร้อยคอที่เธอหวง
ยิ่งกว่าชีวิตสวมคอให้ลูกชาย มันเป็นหินสีขาวใสดูภายนอกเหมือนหินธรรมดา
ทัว่ ไป แต่เมือ่ ไรรียส์ มั ผัสก็รสู้ กึ ถึงขุมพลังกระแสหนึง่ ทีแ่ ล่นวาบไปทัว่ ร่าง “มันเป็น
ของต่างหน้าที่พ่อของลูกให้แม่เอาไว้”
“มันส�ำคัญกับแม่มาก ผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับ”
“ถ้าลูกได้ขนึ้ ไปข้างบน” เธอพูดทัง้ น�ำ้ ตา มีความลับอีกมากทีไ่ ม่อาจบอก
ให้ลูกชายได้รับรู้ “จะต้องได้พบกับพ่อของลูกแน่”
“พ่อผมเป็นมนุษย์หรือ” เขาถามด้วยความตกใจ ตั้งแต่เกิดแม่ไม่เคยเล่า
เรื่องของพ่อให้ฟังเท่าไหร่นัก เขาไม่อยากเห็นใบหน้าเศร้าสร้อยของมารดา จึง
ตัดสินใจไม่เอ่ยปากถามทั้งที่อยากจะรู้เหลือเกิน
“สักวันลูกจะได้รู้ เขาจะต้องไม่ยอมให้ลูกเป็นอะไร”
“ละ แล้วแม่ ผมทิ้งแม่ไว้ไม่ได้”
“เขาไม่ฆ่าแม่หรอก” ตามกฎของเผ่าคือไม่ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตัวเอง อย่าง
มากก็ถูกคุมขังหรือกักบริเวณ ซึ่งเธอยินดีที่จะยอมรับโทษโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ
เพียงแต่ว่าลูกเธอจะต้องรอดพ้นจากบารอน!
“ไม่เอา ผมจะพาแม่ไปด้วย เราจะไปอยู่กับพ่อด้วยกัน”
“แม่ไปไม่ได้” เธอส่ายหน้าทัง้ น�ำ้ ตา “รีบไปตอนนี้ พรุง่ นีม้ นั จะต้องมาแน่”
“ฮึก ฮือ” สองแม่ลูกโอบกอดกันทั้งน�้ำตา ซึมซับช่วงเวลาที่ยังมีกันเอาไว้
ไรรีย์บรรทุกของเอาไว้ด้านหลังเขาตวัดหางสีฟ้าเหลือบน�้ำเงินด้วยความรวดเร็ว
ไปยังทางที่มารดาบอกเอาไว้ เขาไม่กล้าแม้แต่จะหันหลังกลับมามอง แต่ไม่ว่า
ยังไงเขาจะต้องกลับมาหาแม่ให้ได้!
การขึ้นสู่ผิวน�้ำอาจฟังดูเป็นเรื่องง่ายแต่ระยะทางทั้งหมดนั้นหลายร้อย
กิโลเมตร ไรรีย์ขบเม้มริมฝีปากแน่น ต่อให้เหนื่อยล้าแค่ไหนเขาก็ต้องไปให้ถึง
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ฝั่ง ท่ามกลางกระแสน�้ำในความมืด ไรรีย์อ�ำพรางร่างกายไปตามฝูงปลาที่ว่าย
พัดผ่าน เขากัดฟันผลักตัวเองว่ายขึน้ สูผ่ วิ น�ำ้ ซึง่ ยังใช้เวลาหลายชัว่ โมงแม้จะเป็น
ความเร็วของเงือกที่โตเต็มวัยก็ตาม
“เฮ้ ไรรีย์ นัน่ นายจะไปไหน” ฝูงโลมาว่ายวนอยูร่ อบตัว พวกเขาเป็นเพือ่ น
ทีร่ จู้ กั กันมานานแล้ว เพราะนิสยั ชอบเทีย่ วเล่นของไรรียน์ นั่ แหละ “ตอนนีเ้ ผ่าเงือก
ก�ำลังตามหานายกันใหญ่ เราติดต่อผ่านคลื่นกับฝูงที่ไปหาอาหารอีกฟาก เขา
ก�ำลังหาตัวนายอยู่” ไรรีย์ตกตะลึง เขาขบริมฝีปากจนได้กลิ่นเลือด ความกลัว
ท�ำให้เขาสั่นไปทั่วร่าง
“ไม่นะแซค อย่าบอกเขาว่าเจอฉัน ได้โปรด”
“เป็นอะไรไรรีย์ บารอนรังแกนายอีกแล้วหรือ”
“มันแย่กว่านั้นอีกเพื่อน อย่าบอกเขานะฉันขอร้อง”
“ได้สิ ท�ำไมจะไม่ได้ล่ะ” แซ็คคือโลมาตัวอ้วนกลมแถมยังทะลึ่งตึงตัง
ที่สุด “นายจะไปไหนล่ะ ฉันจะไปส่ง”
“ไปบนบก”
“หา บนบก นายบ้าไปแล้ว บ้าไปแล้วแน่ ๆ” แซ็คโวยวาย “ช่วงนี้มนุษย์
ตามล่าเงือกยิง่ กว่าปลาฉลามซะอีก ขืนนายขึน้ ไปนายต้องโดนไปจับทอดแน่ แล้ว
ท�ำอะไรอีกนะ อ้อ หูนายเงือกทอด!”
“ฟังดูพิลึกชะมัด เขาจะกินได้หรือ ฉันไม่อร่อยนะ”
“ร่างมนุษย์ของเผ่าเงือกอ่อนแอจะตายไป ยิง่ นายเป็นโอเมก้าด้วย จะรอด
ไหมเนี่ย จะรอดไหมเนี่ย”
“แซ็ค ฉันขอบคุณนะที่ช่วย แต่ว่านายเลิกพูดมากสักทีเถอะ”
“ฉันกลัวนี่นา ถึงแม้เขาจะไม่จับปลาโลมาตัวกลมอย่างฉันไปทอดก็
เถอะ แต่ในอนาคตใครจะรู้”
“เพ้อเจ้อน่ะแซ็ค!” ยิ่งฟังแบบนั้น ในใจลึก ๆ ของไรรีย์ก็ยิ่งหวาดกลัว แต่
เขาไม่มีทางเลือก ถ้าเขาไม่หนีไป เขาอาจจะต้องตายทั้งเป็น! “รีบบังฉันแล้วพา
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ฉันไปขึ้นฝั่งได้แล้ว”
“โอเค นายตามฉันมาก็แล้วกัน” แซ็คหันไปคุยกับฝูงก่อนจะใช้ร่างอ้วน
กลมบดบังเงือกหนุม่ เอาไว้จนมิด ทัง้ สองแหวกว่ายขึน้ ฝัง่ ด้วยความรวดเร็ว ไรรีย์
ใจเต้นจนแทบระเบิด ถ้าหากบารอนรู้ว่าเขาหนีออกมาแล้ว แสดงว่าพวกนั้นก็
ต้องเจอกับมารดาเขาแล้วแน่ ๆ นึกได้แค่นั้นความกลัวที่จะต้องสูญเสียมารดาก็
พุ่งครอบครองหัวใจ
“ฮึก...ฮือ”
“อย่าร้องเลยไรรีย์ นายจะต้องได้ขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัย”
“ขอบใจนะแซ็ค”
“ถ้านายขึ้นไปแล้วสนิทกับมนุษย์ ก็บอกเขาด้วยนะว่าโลมาน่ะไม่อร่อย
หรอก!” แซ็ตพูดจริงจัง ก่อนจะคลี่ฟันซี่เล็ก ๆ อวดเขา
“เขาไม่กินแน่ เพราะโลมาอ้วนมีไขมันเยอะ ไม่น่ากินหรอก”
“ใจร้าย โลมาเป็นสัตว์ที่น่ารักที่สุดแล้ว” แซ็คหมุนวนรอบตัวเขาเป็น
วงกลม ดูจะไม่พอใจที่เขาบอกว่าไม่น่ากิน ตกลงนายอยากให้พวกมนุษย์จับไป
กินใช่ไหม!
“โอเค น่ารักทีส่ ดุ ในโลกเลย” เขาตอบ แอบกลอกตาเล็กน้อยและรีบเข้าไป
ประชิดใกล้เพื่อนตัวกลม อีกไม่นานเขาจะขึ้นฝั่งได้แล้ว เขาจะต้องหนีไป หนีไป
ให้ได้!
ฉึบ!
“หยุดเดีย๋ วนีน้ ะไรรีย”์ เสียงวืดพร้อมอะไรอย่างลอยผ่านหน้าเขาไปอย่าง
รวดเร็ว
“บารอน!” เงือกหนุม่ เบิกตาโพลง เมือ่ เห็นอีกฝ่ายก�ำลังสะบัดครีบเร่งตาม
เขาไม่หยุด หัวใจของไรรีย์แทบจะระเบิดออกมา หมอนี่ตามตัวเขาเจอได้ยังไง!
“ดูเหมือนโชคจะไม่เข้าข้างนายเท่าไหร่” แซ็คพูดด้วยความเสียใจ การไป
ยุ่งกับบารอนก็เหมือนหาเรื่องตาย แต่เขาจะช่วยเท่าที่จะท�ำได้ก็แล้วกัน
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“บ้าที่สุด ต้องเร็วกว่านี้” ไรรีย์พึมพ�ำและแยกประสาทสัมผัสหลบฉมวก
แหลมทีอ่ กี ฝ่ายขว้างใส่ นีก่ ะจะเล่นให้ตายเลยใช่ไหม ไอ้เวรเอ๊ย! “ถ้าโดนละก็ได้
เป็นเงือกย่างแน่! ไอ้เลวบารอน!”
เขาผละออกจากแซ็คและตวัดครีบด้วยความเร็วสูงสุด ก่อนจะเงยหน้า
ขึน้ ไปเห็นท้องเรือสีดำ� ทะมึนจอดลอยเท้งเต้งอยูไ่ ม่ไกลจากฝัง่ มากนัก ไรรียต์ ดั สิน
ใจปลดทุกอย่างออกจากร่างเพื่อให้สะบัดหางได้เร็วมากขึ้น ทันทีที่แตะท้องเรือ
ได้ ฉมวกเหล็กก็ปักเข้าไปทันทีเฉียดแก้มเขาไปเล็กน้อยจนเลือดซิบ เขาหันมอง
อีกฝ่ายด้วยสายตาโกรธเกรีย้ ว ต่อให้เขาจะอ่อนแอ ไม่สามารถสูก้ บั อัลฟ่าโดยตรง
ได้ แต่เขาจะไม่ยอมพ่ายแพ้ให้เงือกเลวอย่างมันแน่
“กลับมากับฉัน”
“ไม่!”
“ยังโกรธที่ฉันแกล้งนายอีกหรือ” บารอนถามเสียงอ่อน เขายอมรับว่า
หลงอีกฝ่ายหัวปักหัวป�ำ และไม่อยากยกให้ใครจนต้องสร้างเรื่องให้ไรรีย์เสีย
น�้ำตาอยู่บ่อย ๆ จนกระทั่งโตเป็นเงือกเต็มวัยเขาถึงได้รู้ว่าหลงรักเงือกโอเมก้า
ตรงหน้าอย่างถอนตัวไม่ขนึ้ ยอมท�ำทุกอย่างเพือ่ ให้พอ่ จับคูเ่ ขากับไรรียให้ได้ แต่
ไม่คิดว่าอีกฝ่ายอยากจะหนีเขาไปเสียอย่างนั้น ในเมื่อวิธีดี ๆ ไม่ชอบ ก็ต้องใช้
ก�ำลัง! “ที่รัก ฉันจะไม่แกล้งนายอีกแล้ว”
“ขยะแขยงที่สุด อย่ามาเข้าใกล้ฉันนะ”
“ฉันพูดดีกับนายแล้วนะไรรีย์”
“ฉันไม่ต้องการความหวังดีจากนาย ออกไป!” เขาขบกรามแน่น ถึงจะ
อยู่ห่างกันหลายเมตร แต่ถ้าหมอนั่นจะเข้าประชิดเขาต้องหลบไม่ทันแน่ “ไสหัว
ไปซะ ไอ้สารเลว”
“ปากดีนกั ใช่ไหม ลองได้เป็นเมียไอ้บารอนคนนี้ ดูซจิ ะยังปากดีได้อกี ไหม”
“ฝันไปเหอะ!” ไรรีย์ใช้แรงที่มีเขย่าท้องเรือจนมันโคลงเคลง ในใจนึก
ขอโทษคนบนเรือไม่นอ้ ย แต่เขาไม่มที างเลือกจริง ๆ เมือ่ เรือคว�ำ่ ลง เขาก็ตวัดครีบ
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ถอยห่างก่อนจะหลบไปอีกทาง กฎของเผ่าคือห้ามให้มนุษย์เห็นตัวตนทีแ่ ท้จริง ดัง
นัน้ เงือกจึงสามารถกลายสภาพในร่างมนุษย์ได้ เพือ่ ให้กลมกลืนและอาศัยอยูก่ บั
มนุษย์ได้เมื่อถึงคราวจ�ำเป็น
ชนเผ่าเงือกจึงเป็นเผ่าที่มีวิวัฒนาการไปไกลกว่าที่มนุษย์จะคิดนัก เขา
ใช้สองขาเรียวยาวตวัดว่ายเข้าไปช่วยคนที่ก�ำลังจมน�้ำ หนึ่งในนั้นเป็นชายหนุ่ม
ที่อยู่ในชุดล�ำลอง ในมือถือเบ็ดตกปลา เมื่อเห็นไรรีย์เข้าหามนุษย์อย่างไม่นึก
กลัวเพราะความเคยชินที่ออกมาเที่ยวเล่น ก็ท�ำให้บารอนชะงักทันที เขาไม่เคย
คิดจะเอาตัวเองไปสุงสิงกับมนุษย์ เขาจึงต้องรีบตวัดหางล่าถอย สายตามองไรรีย์
ด้วยความโกรธ
“อย่าคิดว่าท�ำแบบนี้แล้วฉันจะเอาตัวนายกลับมาไม่ได้ อย่าลืมว่าฉันมี
แม่ของนายอยู่กับมือ” บารอนพูดพลางแสยะยิ้ม เขาก�ำหมัดแน่นอย่างไม่ยอม
แพ้ มองเด็กหนุ่มที่ว่ายขึ้นไปบนฝั่งจนลับสายตา
ไรรีย์รีบพาผู้โชคร้ายขึ้นฝั่ง เมื่ออีกคนที่เหมือนจะเป็นคนขับเรือว่ายน�้ำ
จนขึ้นฝั่งไปได้เรียบร้อยแล้ว เขาจึงหันมาสนใจชายหนุ่มผิวขาวที่ดูอ่อนแอตรง
หน้าแทน ชายหนุ่มไอค่อกแค่ก ก�ำมือเป็นหมัดทุบเข้าที่อกตัวเองไม่หยุด เขานั่ง
ยอง ๆ มองภาพตรงหน้าจนเอ่ยปากถาม
“คุณเป็นอะไรไหมครับ”
“มะ ไม่ ผมแค่ส�ำลักน�้ำ”
“โชคดีจริง ๆ” ไรรีย์โล่งอก อย่างน้อยมนุษย์ตรงหน้าก็ไม่เป็นอะไรมาก
“ทะ ท�ำไมคุณไม่ใส่เสื้อผ้าล่ะครับเนี่ย”
“เอ่อ คือ” ไรรีย์อึกอัก เขาเปลือยทั้งตัวอยู่จริง ๆ ด้วย จะว่าไปเขาก็ไม่
เคยสังเกตตัวเองในร่างมนุษย์มาก่อน รูปร่างหน้าตาส่วนล่างมันช่างแปลก
พิกล “ผม ผม เอ่อ มันหายไปไหนก็ไม่รู้น่ะครับ”
“งั้นคุณสวมของผมก่อนเถอะครับ” ชายหนุ่มรีบถอดเสื้อผ้า ถึงแม้ว่า
มันจะเปียกชื้นแต่ก็ยังพอให้อีกฝ่ายได้ปิดบังสัดส่วนเว้าโค้งได้ วิรากรแทบจะ
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ตกตะลึง เขาไม่เคยเห็นผู้ชายที่ไหนสวยขนาดนี้มาก่อนเลย เส้นผมสีเงินซอย
สัน้ ดวงตากลมใสกระจ่างสีฟา้ สวย ผิวขาวน�ำ้ นมนวลเนียนไปทัง้ ตัวจนเขาอดใจ
เต้นไม่ได้
“ขอบคุณครับ” ไรรีย์รับมาถือก่อนจะมองเสื้อผ้าเปียกในมือ ว่าแต่ มัน
ใส่ยังไงน่ะ!
“เอ่อ มันใหญ่ไปหรือครับ”
“เปล่าครับ มัน มัน” มันใส่ยังไงกันล่ะเนี่ย!
“ผมช่วยนะครับ” วิรากรเห็นท่าทางไม่ประสีประสาก็อดสงสารไม่ได้ เขา
หลับหูหลับตาช่วยอีกฝ่ายสวมเสือ้ เชิต้ ตัวยาวจนมันคลุมปิดส่วนล่างจนมิด วิรากร
ค่อยโล่งอกขึ้นมาหน่อย และกล้ามองเด็กหนุ่มหน้าสวยตรงหน้าอย่างเต็มตา ดู
จากลักษณะเบื้องต้น ผมสีเงินและดวงตาสีฟ้าเห็นแล้วนึกถึงนายเงือกในฝัน
ของนายน้อยชะมัด ถ้าเขาถือวิสาสะพาไปให้นายน้อยเขาจะโดนไล่ตะเพิดออก
มาอีกไหมล่ะนั่น..
“ที่นี่ที่ไหนหรือครับ”
“คุณไม่รจู้ ริง ๆ หรือครับ” วิรากรถามย�ำ้ ทีน่ คี่ อื เกาะมุกอันดาทีม่ นี ายน้อย
เป็นเจ้าของ และเขาก็เป็นผูช้ ว่ ยทีค่ อยช่วยเหลือดูแลธุรกิจ ก่อนจะย้ายมาประจ�ำ
ที่ศูนย์วิจัยชนเผ่าเงือกได้เกือบสามปีแล้ว “เกาะมุกอันดาน่ะครับ”
“สวยจังเลยนะครับ ระบบนิเวศก็...อุดมสมบูรณ์ดมี าก” สมแล้วทีเ่ ขาชอบ
ออกมาเที่ยวแถวนี้ ไม่ว่าจะเป็นปะการังหรือสัตว์น�้ำล้วนสมบูรณ์ไม่ต่างจากใต้
มหาสมุทรเลย ยอดเยี่ยมจริง ๆ “ดูแลดีมากเลยนะครับ”
“ครับ นายน้อยอยากให้ทนี่ ธี่ รรมชาติทสี่ ดุ เราเลยย้ายธุรกิจอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ไปไว้ที่อื่นหมดเลยครับ ที่นี่เลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ใกล้ชิด
ธรรมชาติมากที่สุดครับ” วิรากรตอบยิ้ม ๆ โปรโมตให้คนสวยตรงหน้าฟังอย่าง
ภาคภูมิใจ ต่อไปถ้าหากเจอนายหญิงสงสัยนายน้อยคงจะปิดเกาะนี้ให้เป็นของ
ขวัญเลยก็ว่าได้ มีอะไรที่อัลฟ่าอย่างราชันย์ท�ำไม่ได้บ้าง
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วิรากรเดินเลียบชายหาดมาเรือ่ ย ๆ จนกระทัง่ หยุดอยูท่ ลี่ อ็ บบีโ้ รงแรม เขา
ลอบสังเกตอีกฝ่ายที่ดูจะตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศรอบข้าง หรือว่าจะไม่เคยมา
จริง ๆ ?
“ว่าแต่ทนี่ .ี่ ..มีงานอะไรให้ผมท�ำได้บา้ งไหมครับ” เด็กหนุม่ ลองถามคนตรง
หน้า เขาเคยอ่านหนังสือตอนแอบแม่มาเทีย่ วเล่น มักจะมีหนังสือของมนุษย์ทโี่ ยน
ทิง้ ลงมาเป็นขยะประจ�ำ บางครัง้ เขาก็เก็บมาอ่าน ดูรปู ภาพ เขาจึงรูว้ า่ มนุษย์ดำ� รง
ชีพด้วยการท�ำงาน “ผมหลงทางมาแล้วก็ลำ� บากมากเลย ถ้าคุณพอจะแนะน�ำงาน
ให้ผมได้ ผมจะขอบคุณมากเลยครับ”
“งานหรือครับ” วิรากรขมวดคิ้วมุ่น เดิมทีเขานึกว่าอีกฝ่ายเป็นนักท่อง
เทีย่ วทีเ่ ข้ามาพักผ่อนในวันหยุด ไหนเลยจะรูว้ า่ เป็นเพียงคนไร้บา้ นไม่มที างไป ให้
ตายเถอะ เขามองแค่ภายนอกไม่ได้จริง ๆ เขาถือว่าอีกฝ่ายช่วยชีวติ เขาเอาไว้จะ
ยอมช่วยเหลือก็แล้วกัน
“คุณพอมีความรู้เกี่ยวกับเงือกไหม ผมหมายถึง เอ่อ ศูนย์วิจัยชนเผ่า
เงือกของนายน้อยน่ะ ก�ำลังต้องการผู้เชี่ยวชาญซึ่งหายากมาก ๆ” วิรากรบ่น
พึมพ�ำ เขาก�ำลังจนปัญญาเรื่องนี้อยู่พอดีถึงได้ออกมาตกปลาเล่น สุดท้ายก็ยัง
คิดไม่ตก เพราะไม่รู้จะไปหาจากที่ไหนดี
“เงือก? พวกคุณก�ำลังจะท�ำอะไร” เขาเผลอถอยหลังโดยอัติโนมัติ แซ็ค
เพิ่งเตือนเขาแท้ ๆ ว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ ยังไม่ทันได้ท�ำอะไรเขาก็จะโดนจับไปทอด
แล้วหรือ
“เราก�ำลังตามหานายเงือกน่ะครับ ชือ่ ว่ามะลิ คุณไม่รจู้ กั หรือ” วิรากรถาม
เสียงสูง เรือ่ งราวของราชันย์โด่งดังไปทัว่ โลก เป็นไปไม่ได้ทจี่ ะมีคนไม่รจู้ กั ไม่รวู้ า่
พ่อหนุ่มตรงหน้าไปอยู่ที่ไหนมา
“มะลิ” ไม่รู้ท�ำไมเขาถึงคุ้นเคยชื่อนี้อย่างบอกไม่ถูก แล้วเขาก็อยากจะ
บอกว่าชนเผ่าเงือกไม่มเี งือกตนไหนชือ่ นีห้ รอก! “เงือกทีไ่ หนจะชือ่ มะลิ ไม่มหี รอก”
“มีจริง ๆ ครับ” วิรากรคันปากยิบ ๆ อยากจะลากพ่อหนุ่มคนนี้ขึ้นไปฟัง
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เรื่องราวสุดประทับใจของเจ้านายเขาเหลือเกิน “เอาเป็นว่าดู ๆ แล้วคุณพอจะ
มีความรูเ้ รือ่ งเงือกอยูบ่ า้ ง งัน้ สนใจไปท�ำแบบทดสอบไหมครับ” ชายหนุม่ นัยน์ตา
เป็นประกาย ในทีส่ ดุ เขาจะได้เพือ่ นร่วมงานสักที คราวนีน้ ายน้อยจะได้เลิกบ่นว่า
เขาไม่ได้เรื่อง
“ถ้ามีทนี่ อน มีสาหร่ายให้กนิ ก็...ก็ได้” ท�ำงานแลกกับสาหร่ายงัน้ หรือ น่า
สนใจดีนี่!
“มีให้หมดเลยครับ เงินดีด้วย”
“เงิน?” เงิน เงิน เงินคืออะไร!
“ครับ ผมชื่อวินนะครับ” เบต้าหนุ่มยื่นมือไปจับอีกฝ่าย ฉับพลันก็รู้สึก
เหนียวลื่นเหมือนมีเมือกอะไรบางอย่าง แต่เขาก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่นัก เขาสนใจ
ที่จะมีเพื่อนร่วมงานมากกว่า! “คุณล่ะครับชื่ออะไร”
“ผมชือ่ ...ไรรีย”์ เด็กหนุม่ ตอบก่อนจะยิม้ สดใส ถ้ามนุษย์อยากวิจยั ชนเผ่า
เงือกมากนัก เขาจะยอมช่วยก็ได้ เพราะเห็นแก่สาหร่ายและทีน่ อนหรอกนะ...ให้
เงือกมาวิจัยเงือก มันก็...น่าสนุกดีนะ “และสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณ” วิรากรตั้ง
หน้าตั้งตาฟังอย่างตั้งใจ
“ไม่มีเงือกบนโลกนี้ชื่อมะลิหรอกนะครับ”
ชื่อมันเห่ยจะตายไป...
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Episode 2
I never wanna see you again
วิรากรกุลีกุจอพาเด็กหนุ่มที่เพิ่งเจอไปศูนย์วิจัยชนเผ่าเงือกที่อยู่ในเกาะ
มุกอันดา ที่นั่นมีห้องอาบน�้ำและเสื้อผ้าที่เขาเอาไว้ใช้ส�ำหรับผลัดเปลี่ยน ซึ่ง
อีกฝ่ายน่าจะพอใส่ของเขาได้ ไรรีย์ไม่ได้ถามอะไรวิรากรเพิ่มเติม เพราะก�ำลัง
ตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศบนบกที่เพิ่งเคยเห็นครั้งแรก ทั้งลมที่พัดผ่านผิวจน
เย็น หรือจะเป็นแสงแดดที่ส่องกับผิวกายเขาจนเป็นระยิบระยับราวกับฝังเพชร
เม็ดเล็ก ๆ เอาไว้ข้างใน เขาเหลือบมองอีกฝ่ายที่โดนแดดเหมือนกัน แต่ผิวกลับ
ไม่เป็นเหมือนเขาเลยสักนิด ไรรีย์จึงรีบเอาแขนเสื้อมาปิดท่อนแขนตัวเองเอาไว้
“อีกแป๊บเดียวก็จะถึงแล้วล่ะครับ” วิรากรบอก พวกเขาอาศัยท้ายรถ
กระบะของชาวบ้านที่ผ่านมาแถวโรงแรม ขอติดไปลงแถวศูนย์วิจัยฯ วิรากรอยู่
ที่นี่มาหลายปีชาวบ้านจึงจ�ำหน้าได้หมด ยามว่างเขาก็ออกมาจ่ายตลาด มาตก
ปลากับชาวบ้านที่เป็นชาวท้องถิ่นเสมอ
“ขอบคุณคุณวินนะครับที่ช่วยผม” ไรรีย์ตอบก่อนจะส่งยิ้มหวาน เรื่อง
ราวบนโลกมนุษย์เขายังไม่แตกฉานเท่าไหร่ อาจจะต้องเรียนรู้อีกสักระยะ ล�ำพัง
หนังสือที่เขาเก็บมาอ่าน มันก็ไม่ได้ทันสมัยหรือมากพอที่จะท�ำให้เขารู้เรื่องบน
โลกมนุษย์มากนัก
“ขอแค่คุณไรรีย์มาช่วยงาน ผมก็ดีใจจะแย่แล้วครับ” วิรากรถูกชะตากับ
เด็กหนุ่มตรงหน้าอย่างน่าประหลาด หน้าตาและผิวพรรณของไรรีย์เหมือนคุณ
หนูเศรษฐีที่แอบมาเที่ยวเล่นมากกว่าคนไร้บ้านเสียอีก
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“ครับ ถ้าผมมีประโยชน์ละก็..” เขายิม้ รับก่อนจะกระโดดลงจากรถกระบะ
ที่จอดลงสนิทแล้ว เมื่อฝ่าเท้าที่ไม่ค่อยได้ใช้งานแตะลงกับพื้นคอนกรีตที่โดน
แสงแดดส่องเป็นเวลานาน เขาก็รู้สึกร้อนจนต้องสับขาไปมา “โอ๊ย ร้อน ร้อน”
“รีบเข้ามาเถอะครับ” เด็กหนุม่ ไม่ฟงั อะไรแล้ว เขารีบวิง่ เข้าไปทางทีว่ ริ ากร
บอก ให้ตายเถอะ โลกมนุษย์มนั น่ากลัวจริง ๆ เขาจะร้องไห้แล้วนะ “สงสัยต้องหา
รองเท้าให้คุณใส่ด้วย เดินเท้าเปล่าแบบนี้ เท้าจะพังเอานะครับ”
“รองเท้า?” เขาพยักหน้าก่อนจะมองไปที่เท้าของชายหนุ่มบ้าง วิรากรใส่
รองเท้าแตะหูคีบ เด็กหนุ่มจ้องมองอยู่นานจนชายหนุ่มเริ่มงง
อ้อ...มันคือรองเท้าสินะ
“เดีย๋ วผมจะแนะน�ำสมาชิกในทีมให้รจู้ กั เอ...หรือจะลองท�ำแบบทดสอบ
ก่อนดีนะ” วิรากรครุ่นคิด ก่อนจะเห็นสภาพพิลึกพิลั่นของอีกฝ่าย เขาถึงได้รู้ว่า
ต้องพาเด็กหนุม่ ไปอาบน�ำ้ แต่งตัวให้เรียบร้อยเสียก่อน “ตามผมมาทางนีเ้ ลยครับ”
ไรรีย์เดินตามชายหนุ่มเข้าไปในตึกสีขาวตระหง่าน บรรยากาศเงียบ
สงบ กว่าจะเข้าไปถึงด้านในได้เขาเห็นวิรากรต้องสแกนลายนิ้วมือและสแกน
ม่านตาเกือบสิบครั้งจนเขาเวียนหัวแทน ยิง่ เข้ามาในห้องลึกเท่าไหร่อากาศก็เริ่ม
เย็นขึ้นจนเขาต้องยกมือขึ้นกอดตัวเอง
“นี่เป็นเสื้อผ้าผมนะครับ ใส่ได้ตามสบายเลย เสร็จแล้วค่อยเรียกผม
ก็ได้” วิรากรบอกเด็กหนุ่มที่ยังมีท่าทางงุนงง เขาพาเด็กหนุ่มเข้าไปในห้องพัก
ส�ำรอง ก่อนจะจัดแจงท�ำความสะอาดง่าย ๆ อย่างน้อยพรุ่งนี้ค่อยให้อีกฝ่ายท�ำ
แบบทดสอบก็ยังทัน ไรรีย์มองซ้ายขวาก่อนจะเดินเข้าไปในห้องอาบน�้ำ เขาวาง
เสื้อผ้าลงกับพื้นก่อนจะกวาดสายตามองรอบห้อง
ห้องน�้ำ?
เขามองจนทั่วก็ยังไม่เห็นมีน�้ำสักหยด ก่อนจะสะดุ้งเมื่อเห็นตัวเองใน
กระจกบานใหญ่ ใบหน้าสวยจดจ้องมองเขาตอบ ไม่ว่าเขาจะหันซ้ายหันขวา ก็
มีแฝดท�ำตามเขา

37
Banoffypie

“อุ๊บ ฮ่า ๆ อะไรกันเนี่ย” เขาหมุนตัว ก็เห็นตัวเขาเองในกระจกหมุนตัว
ตาม เสียงหัวเราะใสกังวานก้องไปทัว่ ห้องน�ำ้ เด็กหนุม่ เอามือปิดปากก่อนจะเริม่
ร้องเพลง...เพลงที่เขาชอบร้องเวลาอยู่กับมารดา
ไรรี ย ์ ห มุ น ตั ว ไปมาจิ น ตนาการว่ า ตั ว เองก� ำลั ง อยู ่ ใ นผื น น�้ ำเย็ น เฉี ย บ
ประสาทสัมผัสตื่นตัวเต็มที่กระทั่งวาดมือไปโดนก๊อกน�้ำจนฝักบัวพุ่งน�้ำใส่ตัว
เขาจนเปียกไปหมด เขากระโดดตัวโยนก่อนจะร้องลั่น “ว้ากกกก น่ากลัวจังเลย
อยูด่ ี ๆ ก็มนี ำ�้ พุง่ ออกมา แถมน�ำ้ ก็มกี ลิน่ แปลก ๆ ไม่เห็นเหมือนน�ำ้ ทะเลเลย” เงือก
หนุ่มลองเอาลิ้นเลียน�้ำที่เกาะตามข้อมือ ก่อนจะเบ้หน้า
รสชาติไม่ได้เรื่องเลย!
เขาลองหมุนก๊อกตรงอ่างอาบน�ำ้ ถึงได้รู้ ว่ามันคือสิง่ ประดิษฐ์ทมี่ นุษย์เอา
ไว้ใช้เปิดปิดน�ำ้ ได้ เงือกหนุม่ ค่อย ๆ ปลดเสือ้ เชิต้ ตัวยาวทิง้ ลงกับพืน้ ก่อนจะเปิด
น�้ำจนเต็มอ่าง เขาจุ่มตัวเองลงไปทั้งตัว นอนทิ้งร่างในอ่างอาบน�้ำให้กระแสน�้ำ
เลียไล้ไปตามผิวกาย เกล็ดสีฟ้าเหลือบน�้ำเงินเริ่มผุดขึ้นที่ตามแนวขาและแขน
ทีละน้อย เพราะอยู่ในน�้ำนานเกินไป ร่างกายที่แท้จริงของเผ่าเงือกจึงกลับคืนสู่
สามัญ ไรรีย์ปล่อยให้ครีบยักษ์พาดกับอ่างอาบน�้ำ เกล็ดสีฟ้าครามสะท้อนกับ
แสงแดดที่สาดเข้ามาช่างเป็นภาพที่สวยงามเหนือค�ำบรรยาย เส้นผมสีเงินสวย
ยาวระกลางหลังของเงือกหนุม่ ใบหูมคี รีบเล็ก ๆ ขึน้ เขาชอบอยูใ่ นร่างนีเ้ หลือเกิน
“Spend all your time waiting For that second chance, For a break
that would make it okay. There’s always some reason To feel not good
enough, And it’s hard, at the end of the day.”
มีความสุขจัง!
ไรรียน์ อนแช่นำ�้ อย่างสบายอารมณ์จนไม่ได้สงั เกตเวลาภายนอก แสงแดด
แรงจัดแปรเปลีย่ นเป็นสีสม้ นวลตา เงือกหนุม่ หลับตาพริม้ ก่อนจะสะดุง้ เมือ่ เสียง
เคาะประตูดังขึ้นพร้อมเสียงตะโกนเรียกของวิรากร
ปัง! ปัง!
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“คุณไรรีย์ครับ เป็นอะไรหรือเปล่า” ชายหนุ่มออกแรงเคาะมากขึ้นด้วย
ความร้อนใจ จู่ ๆ เด็กหนุ่มก็เงียบหายไปเกือบสามชั่วโมง เขาเผลอเข้าไปเคลียร์
งานจนลืมเสียสนิท ถ้าอีกฝ่ายเกิดเป็นอะไรขึ้นมาภายในศูนย์วิจัยฯ นายน้อย
คงได้ท�ำโทษเขาแน่ ๆ ไรรีย์เด้งตัวขึ้นมาตะโกนตอบ รีบจัดการตัวเองให้เป็นร่าง
มนุษย์ สงสัยเขาจะอยู่ในห้องน�้ำนานเกินไปหน่อย
“คุณวิน สักครูน่ ะครับ ผะ ผมสบายดี” สบายดีและสบายใจม้ากมาก เงือก
หนุม่ อยากจะตอบอย่างนัน้ อยูเ่ หมือนกัน ถ้าไม่ตดิ ว่ามันออกจะแปลกประหลาด
ไปสักหน่อย
“ค่อยยังชั่วหน่อย ผมนี่ใจหายวาบเลย” วิรากรถอยหลังออกไปจากหน้า
ห้องน�ำ้ เขาออกไปเตรียมอาหารเย็นให้เด็กหนุม่ ทีม่ าใหม่ หญิงสาวในชุดเสือ้ กาวน์
โผล่หน้าเข้ามาในห้องก่อนจะหมุนตัวเดินตามชายหนุม่ ออกไป ใบหน้ากลมเล็กมี
รอยยิม้ ติดอยูเ่ สมอ ผมสัน้ ซอยประบ่าท�ำให้เธอดูเยาว์วยั
“ไหนล่ะ หนุ่มหล่อของนายน่ะ”
“เขาอาบน�้ำอยู่ เดี๋ยวฉันจะไปเอาอาหารก่อน เธออยากกินอะไรไหม”
“ไม่อะ ฉันยังไม่หิว เวลานี้แคนทีนไม่ปิดแล้วหรือวิน” เธอตอบก่อนจะรีบ
ก้าวเท้ายาว ๆ ให้ทนั ชายหนุม่ ร่างสูงโปร่งทีเ่ ดินน�ำหน้า เธอเองก็เป็นหนึง่ ในทีมนัก
วิจัยของศูนย์วิจัยชนเผ่าเงือกเหมือนกัน ไอด้าเป็นเบต้าสาวสวยที่เรียนจบด้าน
ประมงและมีความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาจึงได้เข้ามาเป็นทีมข้อมูลให้กับศูนย์วิจัย
ชนเผ่าเงือกและศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำที่มีราชันย์เป็นเจ้าของด้วย
อั ล ฟ่ า หนุ ่ ม ไม่ เ พี ย งแต่ ส ร้ า งศู น ย์ วิ จั ย ชนเผ่ า เงื อ กจนมี ชื่ อ เสี ย งโด่ ง
ดัง พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์นำ�้ ทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลกทีต่ งั้ อยูบ่ นเกาะมุกอันดาก็เป็นผลงานโดด
เด่นทีส่ ร้างให้ทนี่ เี่ ป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงนิเวศทีม่ ชี อื่ เสียง มีนกั ท่องเทีย่ วเข้ามา
ชื่นชมสัตว์น�้ำหายาก และเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำที่ก�ำลังสูญพันธุ์ เป็นที่ถูก
อกถูกใจของประชาชนทั่วประเทศ
แต่ใครจะรูค้ วามจริงว่าทัง้ หมดทีร่ าชันย์สร้างขึน้ เป็นเพียงการเตรียมพร้อม
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เพื่อรอคอยการกลับมาของเงือกหนุ่ม เขาอยากให้มะลิอยู่กับเขาอย่างมีความ
สุข จึงลงทุนท�ำทุกอย่าง ทัง้ เนรมิตสวรรค์ใต้บาดาล และจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญมากมาย
เพือ่ เตรียมดูแลนายหญิงในอนาคต ไอด้าไม่ได้มปี ญ
ั หาอะไรกับราชันย์ หล่อนยัง
ชื่นชมเขาด้วยซ�้ำที่ยอมลงทุนขนาดนี้
แต่เผ่าเงือกจะยอมขึน้ มาอาศัยกับมนุษย์หรือ เธอคิดไม่ออกว่าจะมีวนั นัน้
จริง ๆ ไหม หรือบางทีเจ้านายเธออาจจะแก่ตายเพราะเฝ้ารอนายเงือกปริศนาตน
นั้นก็ได้ใครจะรู้ ส่วนเธอมีหน้าที่เข้ามาท�ำงานรับเงินไปนอนกอดเท่านั้นแหละ!
ภายในตึกใหญ่สงู ตระหง่านมีทางเชือ่ มถึงกันระว่างศูนย์วจิ ยั ชนเผ่าเงือก
และศูนย์อนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์นำ�้ ทีน่ มี่ บี คุ ลากรมากมายและมีหอพักให้เจ้าหน้าที่ ชัน้
สองของศูนย์อนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์นำ�้ คือแคนทีนเล็ก ๆ ทีจ่ ะเปิดในช่วงเย็นเท่านัน้ เพือ่
อ�ำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ไม่สะดวกออกไปกินข้าวข้างนอก แถมยัง
ราคาถูกและประหยัดเวลาได้มากทีเดียว แคนทีนตรงนี้จึงได้รับความนิยมอย่าง
สูง วิรากรชอบมาฝากท้องในมื้อเย็นกับที่นี่แทบทุกวัน
“ท�ำไมนายกินแต่สาหร่ายล่ะ” ไอด้าถามเมือ่ เห็นเมนูทชี่ ายหนุม่ เลือก ล้วน
มีแต่ส่วนประกอบของสาหร่ายทั้งนั้น ทั้งสาหร่ายทอดกรอบ ย�ำสาหร่าย ซุป
สาหร่าย จะกินให้สาหร่ายติดคอตายเลยหรือไง
“คุณไรรีย์เขาชอบน่ะ” แถมยังบอกว่าจะกินแค่สาหร่ายด้วย...พิลึกคน
ชะมัด “เดี๋ยวฉันเอาไปให้เขาแล้วคงจะกลับห้องไปพักผ่อน พรุ่งนี้เธอช่วยเตรียม
แบบทดสอบเอาไว้หน่อยนะ”
“ได้สิ ฉันเห็นอยากเห็นเขาไว ๆ จัง” ไอด้าไม่สนใจเมนูอาหารพิลึกนั่นอีก
ต่อไป แต่เฝ้ารอวันที่จะได้เจอชายหนุ่มรูปงามที่วิรากรบอกแทน และหวังว่าเขา
จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้ เธอจะได้มีอาหารตาไว้คอยมองทุก
วันดีกว่ามองปลาว่ายไปว่ายมา น่าเบื่อชะมัด...
“งัน้ พรุง่ นีเ้ จอกัน” วิรากรโบกมือลาก่อนจะรีบกลับทีไ่ ปศูนย์วจิ ยั ฯ เขาหอบ
ข้าวกล่องทัง้ ของตัวเองและของเด็กหนุม่ มาเต็มสองมือ เคาะประตูหอ้ งอยูไ่ ม่นาน
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ไรรีย์ก็เดินออกมาเปิดให้ เด็กหนุ่มอยู่ในชุดล�ำลองของเขา เป็นเสื้อยืดแขนยาว
และกางเกงสามส่วนขาสั้น เรียวขาซีดขาวราวกับไม่เคยโดนแดดมาก่อน มันซีด
จนเขาอยากจะถามไรรีย์ออกไป
นายไม่เคยออกมาโดนแดดบ้างเลยหรือไง ผิวลูกคุณหนูชะมัด!
แวบหนึ่งวิรากรเห็นเกล็ดปลาช่วงโคนขาของเด็กหนุ่ม แต่เพียงกะพริบ
ตามันก็หายไป เขาวางกล่องข้าวเอาไว้บนโต๊ะยกมือขึ้นนวดขมับ วันนี้เขาคงใช้
สายตามากเกินไปถึงได้ตาฝาด เห็นขาไรรียม์ เี กล็ดปลางอกขึน้ มาได้ ถ้าไรรียเ์ ป็น
เงือกจริง ๆ นายน้อยคงตบรางวัลให้เขาอย่างงาม ชายหนุม่ หันกลับไปเพ่งมองอีก
ครัง้ ก็ไม่เจออะไร เด็กหนุม่ เดินถอยห่างวิรากรและใช้ผา้ ขนหนูเช็ดผมให้แห้ง เขา
จงใจเอาผ้าเช็ดตัวคลุมหัวเอาไว้ เพราะหูมันยังไม่ยอมกลับสภาพเดิมน่ะสิ!
“มากินข้าวกันเถอะ ฉันเอาสาหร่ายของโปรดเธอมาด้วยนะ”
“ไหนครับ” ดวงตากลมสีฟ้าใสฉ�่ำน�้ำเป็นประกายเมื่อเห็นสาหร่ายที่
วิรากรบอก รูปร่างมันไม่ค่อยเหมือนกับที่เขาเคยกินเท่าไหร่ แถมยังมีกลิ่นอีก
ด้วย “เอ่อ สาหร่ายหรือครับ”
“ก็สาหร่ายน่ะสิ ที่นายชอบกินไง” เขาแกะกล่องออกมา “สาหร่ายทอด
กรอบ ย�ำสาหร่าย แล้วก็ซปุ สาหร่ายด้วยนะ” เขาเชิญชวนเด็กหนุม่ ทีม่ องมาอย่าง
สงสัย ก่อนจะเปิดกล่องข้าวของตัวเองออกมา ข้าวหน้าปลาแซลมอนราดด้วยไข่
กุ้งของโปรด ไรรีย์ถลึงตาก่อนจะชี้มาที่กล่องข้าวเขา
“นั่น อะไรน่ะครับ”
“ปลาแซลมอนย่าง”
“ปลา!” เขาตะโกนเสียงดัง ก่อนจะตาโตเมื่อเห็นเมนูที่ท�ำจากปลาอีก
อย่างที่วิรากรก�ำลังเทใส่จาน มันเป็นปลาทูน่าทรงเครื่อง เด็กหนุ่มปิดตาก่อนจะ
วิ่งหนีไปหลบมุมห้อง “ไม่ ไม่ ผมไม่กินปลานะครับ!”
“ไม่กินก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวฉันกินเอง”
“ท�ำไมคุณใจร้ายอย่างนี้!”
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“ฮะ? ฉันไปใจร้ายตอนไหน” วิรากรหยิบช้อนก็จว้ งปลาทูนา่ ทีว่ างพาดเต็ม
ตัวบนจาน เนื้อมันขาวแถมยังแน่นรสชาติกลมกล่อมจนเขาติดใจ ไรรีย์น�้ำตาซึม
มองมนุษย์ก�ำลังกินเพื่อนของเขาหน้าตาเฉย “มากินด้วยกันเถอะน่า”
“ไม่ ไม่เอา” เจ้าตัวร้องเสียงดัง เขาไม่มีทางกินเผ่าพันธุ์ตัวเองได้ลงคอ
แน่ พวกมนุษย์ช่างร้ายกาจ เข่นฆ่าพวกเขามากมาย เขาไม่ชอบเลย เป็นอย่างที่
แซ็คบอกจริง ๆ อีกหน่อยพวกเขาก็ตอ้ งกินเนือ้ โลมา ต่อมาก็เป็นเนือ้ เผ่าเงือกแน่ ๆ
เขาอยากกลับบ้านแล้ว...แม่จ๋า!
“เร็ ว ๆ น่ ะ ไรรี ย ์ ถ้ า สาหร่ า ยเย็ น มั น จะไม่ อ ร่ อ ยนะ” เขาดั น สาหร่ า ย
ทอดกรอบออกไปด้านหน้า หลอกล่อเด็กที่ยังน�้ำตาซึม สงสัยหมอนั่นจะเป็น
มังสวิรัติ เนื้อปลาก็ไม่กิน กินแต่สาหร่าย!
“ผมจะกินตรงนี้” เขาเดินก้มหน้าเข้าไปหยิบกล่องข้าวก่อนจะนั่งอยู่
อีกมุมของห้อง จ้องมองสาหร่ายสีเขียวที่ถูกห่อด้วยแป้งบาง ๆ จ�ำใจกัดมัน
เข้าไป เวลาเคีย้ วเสียงมันดังกรุบ ไรรียเ์ คีย้ วหมดไปหนึง่ ชิน้ ก็กม้ มองสาหร่ายแผ่น
บางตรงหน้า รูปร่างมันไม่ค่อยเหมือนสาหร่ายที่เขาชอบกิน แต่มันก็คือสาหร่าย
จริง ๆ แถมยังมีรสชาติแปลก ๆ ไหลเวียนทั่วปาก นี่มัน นี่มัน...
โคตรอร่อยเลย!
วิรากรเห็นเด็กหนุม่ เจริญอาหารฟาดสาหร่ายเสียหมดกล่องก็ยมิ้ กระหยิม่
ดีใจ เขาคะยั้นคะยอให้เด็กหนุ่มกินเยอะ ๆ จะได้นอนหลับพักผ่อนเต็มที่ เพราะ
พรุง่ นีย้ งั มีภารกิจต้องท�ำอีกหลายอย่าง ไรรียจ์ ดั การอาหารตรงหน้าจนหมด เขาใช้
หลังมือเช็ดทีร่ มิ ฝีปาก ดวงตากลมสีฟา้ เป็นประกาย เขาไม่เคยกินสาหร่ายทีอ่ ร่อย
แบบนี้มาก่อน พวกมนุษย์มีวิธีปรุงรสให้มันอร่อยกว่าเดิมจนเขาหยุดกินไม่ได้
อยากกินอีกจังเลย...
วิรากรเอาจานไปล้างก่อนจะกลับมาเปิดตู้ในห้องพักหารองเท้าส�ำรอง
ให้เด็กหนุ่มเอาไว้ใส่ ใจคอจะให้ไรรีย์เดินเท้าเปล่าไปทั่วศูนย์วิจัยฯ มันก็ออกจะ
ใจร้ายเกินไปหน่อย เขาแอบเลียบ ๆ เคียง ๆ ถามไรรีย์ว่าท�ำไมถึงมาที่นี่ แล้ว
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ครอบครัวไปอยูไ่ หนหมด เด็กหนุม่ ก็ไม่ตอบ ได้แต่บอกว่าเป็นเด็กก�ำพร้า ไม่มพี อ่
แม่ เจอแบบนี้ถ้าเขาไม่ช่วยเหลือก็แย่เกินไปแล้ว
แบบนีก้ ด็ เี หมือนกัน เขาเหมือนมีนอ้ งชายเพิม่ มาอีกหนึง่ คน ตัง้ แต่ถกู นาย
น้อยสัง่ ย้ายมาดูแลศูนย์วจิ ยั ฯ ไม่ตอ้ งไปดูแลใกล้ชดิ นายน้อยเหมือนแต่กอ่ น มัน
ก็อดใจหายไม่ได้ เขาไม่ได้เป็นเลขาฯ แล้วยังไง เขาก็ยังเป็นคนใกล้ชิดของนาย
น้อยเหมือนเดิมนัน่ แหละ นึกแล้วอดหมัน่ ไส้เลขาฯ คนใหม่ทมี่ าแทนเขาไม่ได้ ไอ้
แม็กเวล เหอะ! เอาแต่คิดจะปีนขึ้นเตียงนายน้อย ต่อให้หมอนั่นท�ำส�ำเร็จ ก็ไม่มี
ทางได้หัวใจนายน้อยหรอก!
ทุกคนรูก้ นั หมดว่านายท่านต้องการให้นายน้อยมีทายาทขนาดไหน ถึงกับ
สร้างฮาเร็มขนาดใหญ่ทรี่ วบรวมโอเมก้าเอาไว้มากมายให้นายน้อยได้เลือกไปรับ
ใช้ แต่ราชันย์ไม่เคยสนใจสักนิด กลับทุม่ เทตามหาเผ่าเงือกอย่างบ้าคลัง่ เขาเอง
ก็อยากให้นายน้อยได้สมหวังเร็ว ๆ
“ฉันไปก่อนนะไรรีย์ พรุ่งนี้เช้าจะมาหา”
“อื้อ ขอบคุณนะครับคุณวิน”
“ไม่ต้องเรียกคุณหรอก เรียกพี่ก็ได้” วิรากรถูกชะตาไรรีย์ไม่น้อย จึงชวน
คุยอย่างสนิทสนม เด็กหนุ่มเงยหน้ามองก่อนจะยิ้มตอบอย่างดีใจ ตั้งแต่เขาขึ้น
มาบนบก ก็มีวิรากรที่ดีต่อเขาอย่างจริงใจ คงไม่เจอใครดีไปกว่านี้อีกแล้ว
“ครับพี่วิน” ไรรีย์พูดเสียงแผ่ว มองชายหนุ่มปิดประตูจากไปเงียบ ๆ เขา
เดินไปทิ้งตัวลงบนเตียงสีขาวขนาดหกฟุตกลิ้งไปกลิ้งมาก็ยังไม่มีอาการง่วงสัก
นิด เด็กหนุม่ มองออกไปนอกหน้าต่าง ได้ยนิ เสียงคลืน่ สาดกระทบฝัง่ ลมเย็นโชย
มาพร้อมกลิน่ ทะเลทีเ่ ขาแสนคิดถึง เขาอยากจะแหวกว่ายในห้วงมหาสมุทร อยาก
ดืม่ ด�ำ่ บรรยากาศสวยงามใต้ทอ้ งทะเล เขาอยากเจอเพือ่ น เจอแม่ทคี่ ดิ ถึงสุดหัวใจ
เขาอยากกลับบ้านเหลือเกิน...
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ไอด้าก�ำลังตืน่ ตาตืน่ ใจกับเด็กหนุม่ ทีห่ ล่อนเห็นตรงหน้า ใบหน้าหวานจัด
ล้อมกรอบด้วยเส้นผมสีเงินเงางาม ดวงตากลมสีฟ้าน�้ำทะเลกระจ่างใสราวกับ
เป็นอัญมณีแห่งท้องทะเลก็ไม่ปาน เธอเคยเห็นเด็กหนุ่มผมเงินตาสีฟ้ามาก็
เยอะ เพราะมีข่าวซุบซิบถึงหนุ่มน้อยหลายคนที่พยายามเข้าหาราชันย์ บางคน
ก็เป็นถึงดารา นายแบบชื่อดัง แต่เธอไม่เคยเห็นใครที่มีใบหน้าสวยสะกดสายตา
ราวกับเทพเจ้าปั้นแต่งอย่างนี้เลย
สวยจนผู้หญิงอย่างเธอยังอาย!
“เอ่อ ผม หน้าผมมีอะไรติดอยู่หรือครับ”
“ไม่ ไม่ ฉันก�ำลังตะลึงจ้ะหนุ่มน้อย พี่ชื่อไอด้านะ” เธอยื่นมือออกไปจับ
มือเด็กหนุ่มที่ก�ำลังงุนงง ฝ่ามือขาวจัดและผิวเรียบลื่นของไรรีย์ท�ำเอาเธออยาก
จะลูบคล�ำไม่ยอมปล่อย เดือดร้อนวิรากรต้องเข้ามาขวาง ชายหนุ่มเห็นท่าที
แปลก ๆ ของไอด้าก็เริ่มเข้าใจ เด็กหนุ่มเปล่งประกายยามโดนแสงแดด ผิวขาว
จัดแต่ระยิบระยับเหมือนมีมุกอยู่ด้านใน สวยจนสั่นสะท้านหัวใจทั้งชายและ
หญิงจริง ๆ
ไม่ได้ เขาต้องปกป้องน้องชายของเขา!
“หยุดเล่นสักทีน่ะไอด้า เอาแบบทดสอบมาให้ไรรีย์ท�ำเถอะ” ไอด้ายกมือ
สองข้างยอมแพ้ เธอหยิบเอากระดาษหนึง่ แผ่นมาวางตรงหน้าพร้อมด้วยปากกา
หนึ่งแท่ง ไรรีย์มองก่อนจะเงยหน้าพูดเสียงแผ่ว
“ผม ผมเขียนไม่ได้ครับ” วิรากรไม่ตกใจเท่าไหร่ แต่ไอด้าอ้าปากค้างไป
แล้ว ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะท�ำงานที่ศูนย์วิจัยฯ ได้ยังไงกันล่ะ ไม่นะ เธออยากมี
ไรรีย์อยู่ด้วย...
“ฉันจะอ่านให้เธอฟัง และตอบฉันทีละข้อนะ”
“ครับพี่วิน” เด็กหนุ่มนั่งตัวตรง รู้สึกเกร็งเล็กน้อยเมื่อถูกมองด้วยสายตา
ประหลาด เขาไม่สนใจเจ้าหน้าที่คนอื่นที่มองมาอย่างสนใจ พยายามตั้งใจฟัง
สิ่งที่วิรากรจะถาม
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“เงือกเป็นสัตว์ที่ดุร้ายหรือไม่”
“เรา เอ๊ย เงือกไม่ได้เป็นสัตว์ดุร้าย ชนเผ่าเงือกเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอ�ำนาจ
ทีส่ ดุ ภายใต้ทอ้ งมหาสมุทรก็จริง แต่เงือกจะไม่ทำ� ร้ายใครก่อน เงือกอยูอ่ ย่างสันติ
และรักสงบ ตะ แต่เงือกบางตนก็ดรุ า้ ย” เขานึกถึงบารอนขึน้ มาจนได้ หมอนีท่ ำ� ให้
ภาพลักษณ์เงือกเสียหายหมด “เราหวงแหนเผ่าพันธุต์ นเองและจะไม่มกี ารเข่นฆ่า
ภายในเผ่า” เขาตอบเสียงหนักแน่น
“แต่เผ่าเงือกเป็นอัลฟ่าที่ดุร้าย ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าเงือกรักสงบ”
“เอ่อ เป็นเรื่องจริง” เผ่าเงือกไม่ได้มีแต่อัลฟ่า ยังมีโอเมก้าผ่าเหล่าอย่าง
เขาด้วยไงล่ะ... “แต่เผ่าเงือกแข็งแรงและมีอายุยืนยาวกว่ามนุษย์ รวมถึงพละ
ก�ำลัง” เขายังเคยว่ายน�้ำแข่งกับฝูงปลาฉลามเลย พวกนั้นเทียบเขาไม่ติดฝุ่น
“จะบอกว่า อัลฟ่าเงือกและอัลฟ่ามนุษย์ เงือกมีอ�ำนาจมากกว่างั้นสิ”
“เอ่อ” เขาก็ไม่อยากจะฟันธงแบบนั้น แต่เรื่องที่เงือกแข็งแกร่งนั้นเป็น
ความจริง ถ้าพวกเขาไม่รักสงบป่านนี้คงได้บุกมาล่ามนุษย์เหมือนที่พวกมนุษย์
ชอบล่าเงือกตั้งนานแล้ว “ผมคิดว่าเป็นแบบนั้น”
“แล้ว...”
“พอเถอะน่าวิน” ไอด้าขัดจังหวะ ก้มลงกระซิบกระซาบ “นายจะเชือ่ ข้อมูล
ทีบ่ นั ทึกมาเป็นร้อยปีกบั ข้อมูลจากเด็กทีน่ ายเก็บมาได้งนั้ หรือ อย่างไรก็ตาม ไรรีย์
ไม่ผา่ น เราคงต้องให้เขาไปท�ำงานอืน่ ” ไอด้าเองก็แอบเสียดายเด็กหนุม่ แต่ขอ้ มูล
ทีพ่ วกเขามีไม่ใช่อย่างทีไ่ รรียบ์ อกเลยสักนิด ถ้าตอบค�ำถามไม่ผา่ น ก็หมายความ
ว่าไม่มีสิทธิ์ท�ำงานในศูนย์วิจัยฯ แห่งนี้ วิรากรคอตกทันที เขาอยากจะช่วยไรรีย์
แต่ถ้าไอด้าพูดแบบนี้เขาคงต้องยอมรับ ชายหนุ่มยืดตัวขึ้นสูงก่อนจะพาไรรีย์ไป
อีกทาง เขาไม่อยากให้เด็กหนุ่มเสียใจเลยฃ
“ที่ผมพูดไม่ถูกต้องหรือครับพี่วิน”
“มันก็นะ...” ชายหนุ่มโคลงศีรษะเด็กหนุ่ม พาดท่อนแขนรอบคออีก
ฝ่าย “ลองไปท�ำงานที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำก็แล้วกัน” ไรรีย์ได้ยินอย่างนั้น
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เขาก็ถอนหายใจ กล้ามาถามเรื่องชนเผ่าเงือก แต่กลับไม่เชื่อสิ่งที่เงือกอย่างเขา
พูดก็ตามใจ!
เขาถูกพามาทีศ่ นู ย์อนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์นำ�้ ทีอ่ ยูต่ ดิ กับศูนย์วจิ ยั ฯ ทีน่ มี่ ขี นาด
ใหญ่กว่าเกือบสามเท่า เพราะรวมพิพิธภัณฑ์และโซนอควาเรียมเอาไว้ด้วยกัน
เด็กหนุ่มตื่นตาตื่นใจกับบรรยากาศรอบตัว เขาเห็นอควาเรียมขนาดใหญ่สูง
เท่ากับตึกสามชัน้ ด้านในถูกจ�ำลองราวกับยกใต้ทอ้ งมหาสมุทรมาวางเอาไว้ ไรรีย์
ถลาเข้าไปเกาะกระจก เขาเอาแก้มถูไถไปมาอยากจะกระโจนเข้าไปในนั้นใจจะ
ขาด
“เฮ้ ไรรีย์ ท�ำอะไรน่ะ”
“ผม ผม..” ผมอยากเข้าไปในนี้! “ผมชอบทะเล ผมขอยืนดูสักครู่ได้ไหม
ครับ” วิรากรเห็นดวงตากลมเป็นประกายของเด็กหนุ่มก็รู้สึกเอื้อเอ็นดู เขาลูบ
กลุ่มผมนิ่มก่อนจะถาม
“ชอบหรือเรา อยากท�ำงานที่นี่ไหม”
“ท�ำ ผมอยากท�ำ” ไรรีย์ตอบเสียงดัง เขามองฝูงปลาหลากหลายพันธุ์ท่ี
ว่ายวนอยู่ในอควาเรียม เขาอยากจะว่ายเหมือนกันนะ “ผมขอท�ำที่นี่ได้ไหม ให้
ผมท�ำอะไรก็ได้”
“ได้สิ เดี๋ยวฉันจะช่วยจัดการให้” วิรากรปล่อยให้เด็กหนุ่มยืนดูฝูงปลา
ในอควาเรียม ส่วนเขาเองก็กดโทรศัพท์หาคนรูจ้ กั เพือ่ ฝากฝังไรรียเ์ ข้าท�ำงาน เด็ก
หนุ่มไม่มีเอกสารส�ำคัญอะไรติดตัวมาสักชิ้น คงจะเป็นได้แค่ผู้ช่วยครูฝึกสัตว์
น�้ำ ไม่ก็คนให้อาหารสัตว์ หรือช่วยท�ำความสะอาดเพียงเท่านั้น แต่เห็นท่าทาง
ของไรรีย์แล้ว หน้าที่แค่นี้เจ้าตัวเองคงจะดีใจแล้ว
วิรากรพาเด็กหนุ่มเข้าไปที่ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ ก่อนจะแนะน�ำให้รู้จักกับ
หัวหน้าทีด่ แู ลอควาเรียมชือ่ ศิลา เป็นเบต้าอายุเกือบห้าสิบปี เป็นคนเก่าแก่ทนี่ าย
น้อยไว้วางใจให้ดแู ลงานต่าง ๆ ภายในพิพธิ ภัณฑ์และส่วนของการจัดแสดงพันธุ์
สัตว์นำ�้ อควาเรียม เด็กหนุม่ กระพุม่ มือไหว้อย่างนอบน้อมอย่างทีว่ ริ ากรสอน ศิลา
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นึกแปลกใจที่วิรากรพาเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาให้เขาช่วยดูแล ดูจากรูปร่างหน้าตา
แบบนี้พาไปให้นายน้อยก็ยังได้
“ไรรียเ์ ขาเป็นน้องชายผมน่ะครับลุงศิลา ยังไงฝากดูแลด้วยนะครับ” ชาย
หนุม่ กันท่าด้วยการประกาศว่าเด็กหนุม่ เป็นคนของเขา ทีน่ ไี่ ม่มใี ครกล้าขัดใจเขา
อยู่แล้ว
“เดี๋ยวจะให้ป้าทิพย์ช่วยดูแลอีกคน” ศิลาตอบแค่นั้นก่อนจะให้ป้าทิพย์
เบต้าหญิงสูงวัยซึง่ เป็นแม่บา้ น จัดการท�ำความสะอาดห้องพักให้เด็กหนุม่ รวมถึง
ช่วยแนะน�ำการอยู่ร่วมกันของพนักงานที่นี่ ไรรีย์ดีใจมาก เขาพูดขอบคุณวิรากร
ไม่หยุด ชายหนุม่ ไม่ได้คดิ ว่ามันเป็นเรือ่ งยากอะไร แต่เห็นไรรียด์ ใี จเขาก็ปลืม้ ปริม่
อย่างบอกไม่ถูก
“แค่ให้อาหารสัตว์น�้ำ กับท�ำความสะอาดนิด ๆ หน่อย ๆ นายโอเคใช่
ไหม” วิรากรกลัวเด็กหนุ่มจะท�ำไม่ไหว เห็นรูปร่างผอมบางของอีกฝ่ายแล้วเขาก็
อดเป็นห่วงไม่ได้
“สบายมากครับพี่วิน ผมจะตั้งใจท�ำงาน” ไม่ว่าจะให้เขาท�ำอะไรก็ได้ทั้ง
นั้น ตอนนี้เขามุ่งมั่นอยากจะเก็บเงินให้เยอะ ๆ แล้วไปตามหาพ่อมากกว่า เมื่อ
อยู่บนโลกมนุษย์ถ้าไม่มีเงินเขาคงจะท�ำอะไรไม่ได้สักอย่างแน่
“ดีมาก” วิรากรยิม้ ก่อนจะพาเด็กหนุม่ ไปดูหอ้ งใหม่พร้อมกับป้าทิพย์ ถึง
จะไม่ได้หรูหราเหมือนห้องพักของศูนย์วิจัยฯ แต่ก็เป็นห้องสะอาดสะอ้าน ไม่
คับแคบ มีเตียงสามฟุตครึ่งและโต๊ะเครื่องเขียน มีห้องน�้ำในตัวและห้องครัวต่าง
หาก ถือว่าเป็นสวัสดิการที่ดีส�ำหรับพนักงานมากทีเดียว “พอจะอยู่ได้นะ”
“สบายครับพีว่ นิ ” เขาเห็นห้องน�ำ้ ทีม่ อี า่ งอาบน�ำ้ ค่อยใจชืน้ หน่อย เด็กหนุม่
ไม่ได้กงั วลอะไรนอกจากอ่างอาบน�ำ้ เลยสักนิด นิสยั ชอบแช่นำ�้ เป็นเรือ่ งปกติของ
เผ่าเงือกนี่นา
“พรุ่งนี้เริ่มงานวันแรก ถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปหาพี่ที่ศูนย์วิจัยฯ นะ” เด็ก
หนุ่มพยักหน้าก่อนจะรับถุงเสื้อผ้าและรองเท้าที่วิรากรหามาให้ เขาไม่รู้จะพูด
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อะไรกับชายหนุ่มดี เขาเป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่น้อง มันอดตื้นตันไม่ได้ที่อีกฝ่าย
ท�ำดีกับเขาขนาดนี้
“ผมจะแวะไปหาพี่วินแน่นอน”
“แล้วเจอกันนะไรรีย์” เขาลูบกลุ่มผมนิ่ม เด็กหนุ่มหลุบตารับสัมผัสอ่อน
โยน ก่อนจะโผเข้ากอดชายหนุ่ม วิรากรชะงักเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้ถอยห่างกลับ
แล้วโอบกอดไรรีย์ โคลงตัวอีกฝ่ายเบา ๆ เพราะเขาเห็นไรรีย์เป็นน้องชายเขาถึง
ได้ท�ำอย่างไม่คิดอะไร
“ขอบคุณครับ ขอบคุณจริง ๆ” วิรากรถอยห่างออกไปและป้าทิพย์เข้า
มาแทนที่ คุณป้ามีออร่าของความใจดีที่เขาสัมผัสได้ ป้าทิพย์อธิบายงานของ
เขาและนัดให้เขาไปเจอแต่เช้า เด็กหนุ่มรับค�ำก่อนจะรับข้าวกล่องจากคุณป้า
ที่วิรากรฝากเอาไว้ให้ มันเป็นสาหร่ายที่เขาชอบกินอีกแล้ว เด็กหนุ่มลงมือกิน
อย่างเอร็ดอร่อย ก่อนจะเหลือบไปเห็นโถกลมใสที่ตั้งอยู่บนโต๊ะ ข้างในมีปลาสี
ทองตัวอ้วนกลมว่ายอยู่หนึ่งตัว มันมองหน้าเขาก่อนจะพ่นลมออกมา อ้าปาก
พะงาบ ๆ ไม่หยุด
นั่นมันปลาอะไรน่ะ?
“สีสวยจังเลยนะ” เขามองก่อนจะยกโถขึน้ มาดู ตัวกลม ๆ ของมันหมุนไป
ตามแรงที่เขาเหวี่ยง ทันใดไรรีย์ก็ได้ยินเสียงเล็ดลอดออกมา
“ไอ้มนุษย์บ้า เวียนหัวนะเฟ้ย ปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้!”
“ว้าว นายเป็นปลาจริง ๆ ด้วย” เขาตืน่ เต้นจริง ๆ ตัง้ แต่ขนึ้ มาบนบกก็เพิง่
จะได้คุยกับเพื่อนเผ่าพันธุ์เดียวกันเนี่ยแหละ
“ไม่ใช่ปลาแล้วเห็นเป็นแมวหรือไงหา!”
“แมว แมวคืออะไรน่ะ”
“เฮ้ นายฟังฉันพูดได้หรือ นาย นายเป็นตัวอะไรน่ะ” เจ้าปลาสีทองอ้วน
กลมว่ายวนในโถกลมจนน�้ำกระฉอกออกมา เขามองแล้วก็หัวเราะเสียงดัง หมอ
นี่ตลกจังเลย
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“ฉันก็เป็นปลาเหมือนกัน ชื่อไรรีย์ แล้วนายล่ะ”
“ฉันไม่เชื่อว่านายเป็นปลา ฉันไม่เป็นกับเพื่อนมนุษย์หรอก ไอ้พวกโง่
เง่า กล้าเอาสิง่ มีชวี ติ ทีส่ วยงามทีส่ ดุ ในโลกอย่างฉันมาใส่ในโหลเล็ก ๆ ไว้ดเู ล่น ฉัน
เกลียดมนุษย์!”
“ใจเย็น ๆ เพื่อน ฉันเป็นปลาจริง ๆ นายไม่เชื่องั้นหรือ” เขาพูดหยอก
เย้า ก่อนจะยกโถเข้าไปไว้หอ้ งน�ำ้ เจ้าปลาสีทองเริม่ ตืน่ ตระหนก ไม่ใช่วา่ ไอ้มนุษย์
จะเทเขาใส่ชักโครก ฆาตรกรรมเขาหรือเปล่าน่ะ!
“ไม่เชื่อ!” เจ้าปลาอ้วนใช้แก้มอมลมพองสู้กับเขา ให้ตายเถอะ มันน่ารัก
จริง ๆ
“ไม่รู้จะท�ำให้นายเชื่อยังไงดี แต่ว่าถ้านายรู้ว่าฉันเป็นปลาแล้ว นายต้อง
ยอมเป็นเพื่อนกับฉันนะ” ไรรีย์หัวเราะคิกคัก
“ก็บอกแล้วไงว่าไม่เป็นเพื่อนกับมนุษย์!”
“โอเค ๆ” เด็กหนุ่มเปิดน�้ำจนเต็มอ่าง ก่อนจะปลดเปลื้องเสื้อผ้าออกจน
หมด เขาจุ่มตัวเองลงไปในอ่าง หลับตาพริ้มให้ร่างกายได้ซึมซับน�้ำอย่างเต็ม
ที่ ทิ้งตัวเองไว้ก้นอ่าง เจ้าปลาสีทองเห็นอย่างนั้นก็อ้าปากกว้าง หมอนี่จะฆ่าตัว
ตายหรือไง!
“บ้าเอ๊ย ให้ฉนั มาดูนายนอนเล่นในน�ำ้ หรือไง!” เจ้าปลาสีทองโวยวาย แต่
สายตายังมองอีกฝ่ายตลอดเวลา เกล็ดสีฟ้าประกายเงินเริ่มโผล่ออกมาตามผิว
ขาวเนียน ไม่เกินสามสิบนาที สองขาเรียวยาวก็พลันกลายเป็นหางปลาทีม่ เี กล็ด
สีเงินระยิบระยับ พร้อมครีบขนาดใหญ่ที่โผล่พ้นออกมาจากอ่างอาบน�้ำ
อ่างอาบนี้อันนี้เล็กไปหน่อยแฮะ...
“ผีหลอก ผีหลอกกกก!”
“ฉันเป็นปลา ไม่ได้เป็นผี” เงือกหนุ่มหัวเราะ
“นะ นายแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้! นายต้องเป็นปีศาจแน่ ๆ” เจ้าปลาอ้วน
พูดไม่หยุด แต่มนั ก็ยอมรับว่าไรรียส์ วยจริง ๆ เขาไม่เคยเห็นปลาทีไ่ หนสวยแบบนี้
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มาก่อนเลย ให้ตายเถอะ!
“บางครั้งมนุษย์ก็เรียกเงือกว่าปีศาจเหมือนกัน”
“เงือก เงือกตัวเป็น ๆ เลย ว้ากกกก” เจ้าตัวกลมหมุนวนในโถจนเริ่ม
เวียนหัว “เผ่าเงือกมีแต่ในต�ำนานไม่ใช่หรือไงกัน!” มันร้องเสียงดัง อาศัยอยู่ใน
พิพิธภัณฑ์มานานท�ำไมจะไม่เคยได้ยินต�ำนานเงือกเล่า ยิ่งเจ้าของที่นี่นะ ชอบ
ถึงขนาดวาดไว้ตามฝาผนังเต็มไปหมด ใครจะไปคิดว่าเขาจะได้เจอตัวเป็น ๆ !
“ไม่ต้องตกใจหรอกน่า ฉันไม่กินพวกเดียวกันหรอก”
“จะ จริงหรือ” มันเอ่ยอย่างหวาด ๆ “ไม่กินฉันแน่นะ”
“ถ้านายยอมเป็นเพื่อนกับฉันล่ะก็...ไม่กินก็ได้” ไรรีย์หัวเราะข�ำ อยากจะ
แกล้งเจ้าปลาอ้วน
“ได้สิ ได้ ฉันชื่อจิมมี่!” มันใช้ปากพะงาบ ๆ พูดรัวเร็ว ได้เป็นเพื่อนกับ
เผ่าเงือกนี่ยิ่งกว่าโชคหล่นทับซะอีก “จะยอมเป็นเพื่อนนายก็ได้!” เงือกหนุ่มยิ้ม
หวาน จนปลาทองตัวอ้วนแทบจะละลายไปกับรอยยิ้มนั้น เขาเอื้อมมือวักมันขึ้น
บนฝ่ามือก่อนจะปล่อยลงในอ่างอาบน�ำ้ มันรีบว่ายเข้ามาคลอเคลีย สองปลาส่ง
เสียงหัวเราะ ในที่สุดก็เจอเพื่อนพูดภาษาเดียวกัน...
ไรรียต์ นื่ แต่เช้าอาบน�ำ้ แต่งตัวออกไปหาป้าทิพย์ตามทีไ่ ด้นดั หมายไว้ เขา
ได้อปุ กรณ์ทำ� ความสะอาดมาชุดหนึง่ จึงเริม่ ลงมือท�ำงาน พิพธิ ภัณฑ์มพี นื้ ทีก่ ว้าง
มากเขาจึงได้เห็นพนักงานที่มีต�ำแหน่งเดียวกับเขาหลายสิบคน ทุกคนสวมชุด
เหมือนกันหมด โดยมีหมวกและมาสก์ปิดปาก ชุดเสื้อติดกับกางเกงสีครีมอ่อน
ทีป่ กั ชือ่ พิพธิ ภัณฑ์เอาไว้แทบจะแยกกันไม่ออก เพือ่ นร่วมงานคนอืน่ มองเขาแล้ว
ส่งยิ้มให้ บางคนก็ไม่กล้าเข้ามาทักทาย
“ส่วนของไรรียอ์ ยูต่ รงชัน้ สองและสามนะ” ป้าทิพย์อธิบายงานให้เขาฟัง ก็
แค่ปดั กวาดเช็ดถู ไม่ได้ยากอะไร เขาก็ลองท�ำมาแล้วตอนอยูใ่ นห้อง เขาเป็นเผ่า
เงือกทีเ่ รียนรูไ้ วและสมองฉลาดกว่ามนุษย์ทวั่ ไป เพียงแค่เห็นครัง้ เดียวก็สามารถ
จดจ�ำได้ทันที
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“ได้ครับ”
“บางห้องถ้าหากมีคนอยูก่ ไ็ ม่ตอ้ งเข้าไปนะ นาน ๆ ทีนายน้อยก็ชอบมานัง่
ท�ำงานที่นี่เหมือนกัน” ป้าทิพย์บอก ส่วนเขาได้แต่พยักหน้ารับ พื้นที่ของเขาเป็น
ตึกที่ใช้ส�ำหรับวิจัยและประชุมงาน รวมไปถึงเป็นออฟฟิศของนายน้อย ทุกคนที่
นี่เรียกเจ้านายว่านายน้อยทั้งนั้น เขาก็ไม่รู้หรอกว่าจริง ๆ แล้วนายน้อยอะไรนั่น
เป็นใคร หรือชื่ออะไรกันแน่
“ครับป้าทิพย์”
“พักเที่ยงหนึ่งชั่วโมง เลิกงานสี่โมงเย็น ถ้าไม่มีเพื่อนกินข้าวก็มากินกับ
ป้าได้”
“ได้เลยครับ” หญิงสูงวัยเห็นเด็กหนุ่มก็รู้สึกเอ็นดู เพราะหน้าตาน่ารัก
และมีมารยาทของเด็กหนุ่มท�ำให้เธอชมชอบไรรีย์พอสมควร เด็กหนุ่มน่าสงสาร
แถมยังจิตใจดี ท�ำไมเธอจะไม่ช่วยล่ะ อีกอย่างวิรากรก็เคยช่วยเหลือเธอมาไม่
น้อย เมื่อเทียบกับที่เธอคอยดูแลไรรีย์ให้เป็นเรื่องที่สบายมาก
ไรรีย์ก้มหน้าก้มตาจัดการท�ำความสะอาด ตอนนี้ยังเป็นช่วงสายอยู่ เขา
อยากจะแวะเอาอาหารไปให้จิมมี่ที่ห้องอยู่เหมือนกัน แต่ระยะทางที่จะต้องเดิน
ไกลพอสมควร งัน้ ช่วงพักเขาค่อยแวะไปก็ได้ เด็กหนุม่ จับไม้ถพู นื้ ก่อนจะสไลด์ไป
ตามทางเดิน เขาไม่ได้ทักทายใครเท่าไหร่นอกจากส่งยิ้มให้ พอมาอยู่ท่ามกลาง
มนุษย์เยอะ ๆ แบบนี้ ไรรีย์ก็นึกชมตัวเองในใจ ว่าเราปลอมตัวได้เนียนชะมัด
ไรรียใ์ ช้เวลาท�ำความแต่ละห้องประมาณครึง่ ชัว่ โมง ทีน่ ไี่ ม่คอ่ ยมีคนนอก
เข้ามาเท่าไหร่ เขาเลยท�ำความสะอาดได้ไม่เหนื่อยมาก มีเพียงฝุ่นเกาะเล็กน้อย
เขาก็ใช้ไม้ขนไก่ปัดกวาดไปเรื่อย เป็นอย่างที่จิมมี่บอกจริง ๆ ดูเหมือนนายน้อย
ที่นี่จะคลั่งเผ่าเงือกเอามาก ๆ ตามผนังมีแต่รูปวาดของเผ่าเงือกเต็มไปหมด เขา
เห็นแล้วยังขนลุก...
“อื๊อ อ๊า...” เสียงร้องครวญครางดังผะแผ่วจนเด็กหนุ่มที่ก�ำลังปัดกวาด
ขมวดคิว้ เขาพยายามเงีย่ หูฟงั ค่อย ๆ เอาหูทาบกับผนังห้อง ด้วยประสาทสัมผัส
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ของเผ่าเงือกท�ำให้ไรรียไ์ ด้ยนิ เสียงชัดเจนจนต้องตกใจ เขาลุกขึน้ ยืนเดินวนไปมา
อยู่ในห้อง
เสียงร้องอย่างกับคนจะขาดใจตาย ท�ำไงดี!
“เวรละ ท�ำยังไงดีล่ะเนี่ย” ไรรีย์กะว่าจะเดินไปบอกป้าทิพย์ แต่ใจหนึ่งก็
กลัวจะไม่ทนั การณ์ ถ้าเกิดอะไรขึน้ มาจริง ๆ เขาคงรูส้ กึ ไม่ดไี ปตลอดแน่ จึงตัดสิน
ใจเดินออกมาหน้าประตูห้องที่อยู่ข้าง ๆ หมุนลูกบิดเข้าไปพร้อมช่วยผู้เคราะห์
ร้าย แต่ภาพตรงหน้าท�ำให้เขาต้องอ้าปาก คนที่ก�ำลังส่งเสียงครวญครางก�ำลัง
เปลือยกายนอนแผ่อยู่บนโต๊ะท�ำงาน ส่วนชายหนุ่มที่อยู่ด้านบนเพียงปลดแค่
ซิปกางเกงเท่านั้น ดวงตาคมหันมาตวัดมองเขาจนตัวชาดิก จู่ ๆ หัวใจก็เต้นแรง
จนเขาแทบจะทรุด
“ฉันสัง่ แล้วใช่ไหมว่าไม่ให้เข้ามาวุน่ วาย” เสียงแหบพร่าของชายหนุม่ หน้า
สวยทีก่ ำ� ลังนอนแผ่เอ่ยขึน้ อย่างเกรีย้ วกราด ก่อนทีจ่ ะคว้าทีเ่ ขีย่ บุหรีเ่ ขวีย้ งออกมา
ทางเขา มันกระแทกเข้าที่หัวคิ้วจนเขาต้องร้องโอ๊ยออกมาเสียงดัง
“แม็ก อย่าท�ำนิสยั อย่างนี”้ เสียงพูดของชายหนุม่ ร่างสูงยังขาดห้วง เพราะ
ยังติดอยู่ในรสสวาท จึงเหมือนหยอกเย้าห้ามปรามอย่างไม่ได้จริงจังนัก
“แต่...ราชันย์” เลขาฯ หนุ่มได้รับอภิสิทธิ์ให้เรียกชื่อได้เฉพาะตอนอยู่บน
เตียงเท่านัน้ เขาตวัดบ่าหนาเข้ามาใกล้กอ่ นจะประทับจูบร้อนแรงลงไป แม็กเวล
ก�ำลังท�ำให้คนที่มาใหม่ได้รู้ว่าใครกันแน่คือนายหญิงของที่นี่ นอกจากงานที่เขา
ช่วยราชันย์แล้ว งานขจัดพวกเหลือบไรก็เป็นเรื่องที่เขาแอบท�ำให้อัลฟ่าหนุ่ม
เช่นกัน
“ผม ผมขอโทษครับ” ไรรีย์กุมหัวที่ถูกปาด้วยของแข็งก่อนจะก้มหน้าก้ม
ตาออกไป เสียงใสกังวานทีไ่ ด้ยนิ ท�ำให้ราชันย์หนั ไปมองพนักงานท�ำความสะอาด
ทีร่ บี วิง่ ออกไป เขายกมือเช็ดจมูกรูส้ กึ เหมือนได้กลิน่ หอมหวาน ฉับพลันมันก็หาย
ไป เขาไม่ได้สนใจเด็กหนุ่มอีกต่อไป รีบโจนจ้วงตักตวงความสุขจากเลขาฯ คน
สวยจนอิ่มเอมใจ
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“เจ็บชะมัด” ไรรีย์ยกมือออกมาดู เลือดสีแดงสดเต็มฝ่ามือไม่ต่างจาก
พวกมนุษย์ท�ำให้เขาขยะแขยงบอกไม่ถูก เขาคว้าผ้าเช็ดหน้ามาเช็ด ร่างมนุษย์
อ่อนแออย่างที่แซ็คบอกจริง ๆ โดนอะไรนิดโดนอะไรหน่อยก็เจ็บไปหมด ที่แท้
ก็เป็นเสียง...เอ่อ ที่มนุษย์ร่วมรักเพื่อสืบพันธุ์ ใครจะไปรู้ว่าจะท�ำกันในนั้นเล่า!
เงื อ กหนุ ่ ม นั่ ง เอาผ้ า ประคบจนเลื อ ดหยุ ด ไหล ก่ อ นจะลองนึ ก พิ นิ จ
พิเคราะห์ชายหนุ่มที่เขาเจอเมื่อครู่ รูปร่างหน้าตาของอีกฝ่ายคุ้นเคยอย่างบอก
ไม่ถกู ประกอบกับชือ่ ‘ราชันย์’ ท�ำให้ดวงตากลมสีฟา้ น�ำ้ ทะเลเบิกกว้าง กลิน่ อาย
ที่ท�ำให้เขาใจเต้นแรงเมื่อครู่นั่นมัน...ใช่ ต้องใช่แน่ ๆ...
เพื่อนคนแรกของเขาที่เป็นมนุษย์!
และเป็นคนที่ท�ำให้เขาฮีทเป็นครั้งแรก
‘เราไม่อาจหลบเลี่ยงคู่แห่งโชคชะตาได้ นั่นคือชะตากรรมของเรา’
‘ไปตามหาเขาซะ เขาจะช่วยลูกได้แน่’
ไรรีย์นึกถึงค�ำพูดของมารดา จริงอยู่ที่คู่แห่งโชคชะตาไม่สามารถขัดขืน
การจับคู่โดยธรรมชาติได้ แต่ในเมื่อเป็นแบบนี้จะให้เขาท�ำยังไงล่ะ “ราชันย์มีคน
รักอยู่แล้ว ผมแยกพวกเขาออกจากกันไม่ได้หรอกครับแม่” เขาหักหาญน�้ำใจไม่
ลงจริง ๆ ถ้าเป็นอย่างนั้นคงมีทางเดียว...
เราอย่าเจอกันอีกเลย...
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Episode 3
Scream!
ช่วงพักเที่ยงไรรีย์หอบร่างกายที่เหนื่อยล้ากลับห้องพัก เขาเห็นจิมมี่ลอย
ตุบ๊ ป่องอยูใ่ นโถใบกลมอย่างมีความสุข จึงนึกอิจฉาเพือ่ นตัวอ้วนขึน้ มาในใจ เด็ก
หนุ่มหันไปหยิบอาหารเม็ดที่ป้าทิพย์เอามาให้ใส่ลงไปในโถแก้ว จิมมี่รีบสะบัด
หางสีส้มทองอ้วนกลมมางับอาหารเม็ดด้วยความเอร็ดอร่อย เห็นแล้วน่าหมั่น
ไส้ชะมัด เขาถอนหายใจออกมาเสียงดังจนเพื่อนตัวกลมใช้ตาสีด�ำกลมหันมอง
“นายท�ำงานไม่สนุกหรือ” จิมมี่ร้องถามก่อนจะว่ายหมุนวนในโถแก้วร้อง
เรียกความสนใจ มันสะบัดปลายหางไปมาอวดเรือนร่างกลมป้อม
“มันจะไปสนุกได้ยังไงล่ะ”
“แล้วนั่น เอาหัวไปโหม่งอะไรมา ยังไม่ไปท�ำแผลอีก เสียโฉมมาจะท�ำยัง
ไง” พอพูดถึงแผลทีห่ วั คิว้ เขาก็ปวดแปลบขึน้ มาอีกรอบ ดวงตากลมสีฟา้ น�ำ้ ทะเล
หม่นลงไปถนัดตา เขาเหลือบมองเพื่อนตัวน้อยก่อนจะแตะลงไปที่หัววุ้นของมัน
“เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อย ไม่เป็นไรหรอก”
“เป็นอะไรน่ะ หน้าตาไม่สดชื่นเลย”
“มีเรื่องไม่สบายใจน่ะ”
“มีอะไรก็ปรึกษาฉันได้ ถึงจะเป็นปลาทอง แต่ฉันก็มีเจ้าของมาหลาย
คน หูตากว้างไกลอย่างที่นายคิดไม่ถึงเลยล่ะ” จิมมี่พูดให้ก�ำลังใจ มันว่ายหมุน
วนจนโถแก้วสัน่ สะเทือน เขาเห็นแล้วก็อดข�ำไม่ได้ อย่างน้อยก็มจี มิ มีค่ อยให้กำ� ลัง
ใจในวันที่เขารู้สึกแย่แบบนี้
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มันก็ไม่ได้แย่ไปทุกเรื่องนี่นะ...
“ขอบใจนะจิมมี่”
“ไม่ร้องสิ” เจ้าปลาอ้วนปลอบเสียงเบา เขาเห็นดวงตาคู่สวยคลอหน่วย
ไปด้วยน�้ำสีใส เจ้าปลาทองก็เริ่มใจไม่ดีเสียแล้ว นั่นน่ะ มันน�้ำตานางเงือกเชียว
นะ! “กลับเป็นร่างเงือกแล้วค่อยร้องได้ไหม ฉันอยากได้ไข่มุกมาประดับบ้าน
น่ะ” มันพูดก่อนจะแสดงท่าทีเสียใจ เรื่องที่ชนเผ่าเงือกร้องไห้แล้วน�้ำตาจะเป็น
เม็ดมุกน่ะ รู้ดีจริง ๆ นะ!
“ไอ้ปลาอ้วน!” ไรรีย์มองด้วยสายตาขัดเคืองก่อนจะหลุดหัวเราะออก
มา เหลือบมองนาฬิกาในห้องบอกเวลาบ่ายโมงตรง เด็กหนุ่มก็ลุกขึ้นเตรียมตัว
ไปท�ำงาน
“สู้ ๆ นะไรรีย์ ฉันจะรอนายตรงนี!้ ” ไรรียไ์ ม่สนใจเสียงตะโกนของเพือ่ นตัว
กลม เขาเดินออกนอกห้องไปก็เจอกับป้าทิพย์ก�ำลังมองซ้ายมองขวา เมื่อหล่อน
เห็นเขาก็รีบกึ่งเดินกึ่งวิ่งเข้ามาหา ลูบหัวลูบตัวจนกระทั่งเห็นแผลที่หัวคิ้ว หล่อน
ก็ร้องโวยวายเสียงดังก่อนจะจับจูงเขาไปห้องพยาบาล
“คือ เอ่อ ผมไม่ได้เป็นอะไรมากขนาดนั้นนะครับป้าทิพย์”
“เกิดเป็นแผลเป็นขึน้ มาจะท�ำยังไงล่ะไรรีย”์ หล่อนพาเด็กหนุม่ เข้าไปห้อง
ปฐมพยาบาลซึง่ มีหมอและพยาบาลผลัดเปลีย่ นเข้ามาประจ�ำทีน่ ที่ กุ วัน เพือ่ ดูแล
พนักงานนับร้อยชีวิตของศูนย์วิจัยฯ “อย่าดื้อเลย”
“ก็ได้ครับ” เขานั่งลงบนเก้าอี้ ลองจับแผลดูก็เห็นเลือดหยุดไปแล้ว เดี๋ยว
มันก็คงจะหายเอง ไม่เห็นต้องไปท�ำแผลให้วุ่นวายเลย “ป้าทิพย์ แต่มันจะถึง
เวลางานแล้วนะครับ”
“ไม่ต้องไปท�ำตรงนั้นแล้ว ป้าจะพาไปที่อื่นแทน” หล่อนพูดก่อนจะเม้ม
ริมฝีปากแน่น เด็กหนุ่มตัวผอมบางหน้าตาใสซื่อไร้พิษสงอย่างไรรีย์ ต้องมาถูก
เลขาฯ ใจโฉดของนายน้อยรังแกแบบนี้ ถ้าหล่อนไม่ไปฟ้องวิรากรว่าแม็กเวลจะ
ไล่ไรรีย์ออกล่ะก็ ป่านนี้เด็กหนุ่มคงจะ...
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“ท�ำไมล่ะครับ หรือว่า...”
“หนูไม่ต้องคิดอะไร คุณวินเขาจัดการให้เรียบร้อยแล้ว” ป้าทิพย์ลูบกลุ่ม
ผมนุ่มของเด็กหนุ่มที่ยังงุนงง เขาคิดว่าเป็นเพราะตัวเองทะเล่อทะล่าเข้าไปใน
ห้องของนายน้อยตอนก�ำลังเข้าด้ายเข้าเข็มแบบนั้น ต้องโดนอะไรบ้างแน่ ๆ แต่
ดูเหมือนวิรากรจะช่วยเขาไว้อีกแล้ว
เขาอยากเจอพี่วินจัง...
“อ้าว ป้าทิพย์” เสียงทุ้มนุ่มดังขึ้นท�ำให้เด็กหนุ่มที่ก�ำลังนั่งใจลอยหันไป
มองผูท้ ม่ี าใหม่ ชายหนุม่ รูปร่างสูงโปร่งผิวขาวจัด ทรงผมซอยสัน้ ทันสมัยสีนำ้� ตาล
อ่อนดูสุภาพเรียบร้อย ดวงตากลมสีเดียวกับผมทอดมองมา เขาเผลอประสาน
สายตากับอีกฝ่ายอย่างไม่ได้ตั้งใจ ก่อนจะรีบหลุบตามองพื้น
“คุณพอล คุณหมอไม่อยู่หรือจ๊ะ” ป้าทิพย์นั่งรออยู่นานแล้วก็ยังไม่เห็น
ใครจึงเอ่ยถามชายหนุ่มที่เพิ่งเข้ามาใหม่ คนตรงหน้าคือคุณชายรองของตระกูล
บราวน์ นักศึกษาปริญญาโททีเ่ ข้ามาช่วยงานทีศ่ นู ย์อนุรกั ษ์พนั ธุส์ ตั ว์นำ�้ ชือ่ เสียง
ของอัลฟ่าหนุ่มคนนี้ในชนชั้นสูงถือว่าดีมาก ถึงตระกูลจะไม่ได้มีอ�ำนาจเหมือน
ตระกูลวิจิตรารัตน์ของนายน้อย แต่ก็เป็นตระกูลเก่าแก่ที่มีชื่อเสียง
“ไม่อยู่ครับ ผมก็มารอบที่สามแล้ว สงสัยจะไปออกหน่วยตรวจโรคให้
ชาวบ้านกัน”
“สงสัยป้าคงต้องลงมือเองแล้ว” ป้าทิพย์ลุกขึ้นเดินเข้าไปห้องพยาบาล
ก่อนจะออกมาพร้อมอุปกรณ์ท�ำแผลอย่างง่าย ทั้งแอลกอฮอล์และส�ำสี รวมไป
ถึงยาใส่แผลขวดสีเหลืองหน้าตาประหลาดที่ไรรีย์จ้องมองไม่วางตา
ท�ำไมกลิ่นมันแปลก ๆ ชอบกล มันฉุนจนเขาเวียนหัว
“ป้าทิพย์ท�ำอะไรหรือครับ”
“ท�ำแผลไง ไรรีย์อยู่นิ่ง ๆ นะ”
“อ๊ะ อื้อ ผมเจ็บ!” เขาเบือนหน้าหลบเมื่อรู้สึกแสบจี๊ดที่แผล น�้ำสีฟ้า
เหมือนทะเลท�ำไมมันถึงได้กัดเขาเจ็บขนาดนี้ โอ๊ย น�้ำตาจะไหลอยู่แล้ว “ไม่เอา
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ได้ไหมครับป้าทิพย์”
“ไม่เจ็บหรอกไรรีย์ แป๊บเดียว”
“แต่ผมไม่ไหว” เขาไม่เคยถูกท�ำให้เจ็บขนาดนีม้ าก่อน มันแสบจนเขาทน
ไม่ไหว “ผมเจ็บ”
“ผมช่วยนะครับ” พอลเห็นเหตุการณ์ชลุ มุนก็เข้ามาช่วย เขาจับบ่าของคน
ตัวเล็กเอาไว้จนไรรียข์ ยับไปไหนไม่ได้ เด็กหนุม่ เผลอตวัดมองด้วยสายตาเคืองสุด
ก�ำลัง พอลเห็นดวงตากลมสีฟ้าน�้ำทะลของคนตรงหน้าชัด ๆ หัวใจเขาก็กระตุก
อย่างไม่มีสาเหตุ ดวงตากลมคู่สวยนั่นเอ่อคลอไปด้วยหยาดน�้ำใส รวมใบหน้า
หวานจัดและผมสีเงินยวงแปลกตาท�ำให้ไรรียร์ าวกับเป็นเทวดาตัวน้อย ๆ ทีก่ ำ� ลัง
ถูกรังแก
โอ๊ย–––เขาเจ็บ!
“เสร็จแล้ว” ป้าทิพย์ถอนหายใจเฮือกใหญ่ หล่อนไม่เคยท�ำแผลให้ใครแล้ว
เหนือ่ ยขนาดนีม้ าก่อน ไรรียแ์ รงเยอะกว่าทีเ่ ธอคิด ท�ำเอาแขนเธอชาไปหมด “กลับ
ห้องไปนอนพักเถอะ เดี๋ยวจะไม่สบายเอา”
“ผมไม่เป็นไรครับ ผมไหว ให้ผมท�ำงานเถอะนะ”
“ไม่เอาน่าไรรีย์ อยากโดนคุณวินดุหรือไง”
“เกิดอะไรขึ้นหรือครับ” ชายหนุ่มมองภาพตรงหน้าก็อดถามไม่ได้ ดูจาก
เสื้อผ้าของเด็กหนุ่มดูเหมือนจะเป็นพนักงานธรรมดาทั่วไป แต่รูปร่างหน้าตาผิว
พรรณอย่างกับคุณหนูตระกูลดัง ไม่เข้ากันเลยสักนิด แถมป้าทิพย์ซงึ่ เป็นแม่บา้ น
เก่าแก่ของที่นี่ก็คอยดูแลใกล้ชิด
“ไรรียเ์ พิง่ เข้ามาท�ำงานวันแรกน่ะค่ะคุณพอล แต่มปี ญ
ั หานิดหน่อยก็เลย
ได้แผลอย่างที่เห็น ป้าก็เลยให้ไรรีย์ไปพักผ่อน เดี๋ยวฝืนท�ำงานแล้วจะไม่สบาย
เอา”
“ถ้าเจ้าตัวไม่อยากพัก งั้นให้มาเป็นเพื่อนผมฝึกสัตว์น�้ำดีไหมครับ”
“จะดีหรือคะคุณพอล”
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“ดี ดี ดีมาก ๆ” เด็กหนุ่มพอได้ยินว่าสัตว์น�้ำ ดวงตาคู่สวยฉับพลันเปล่ง
ประกาย ไม่มอี าการของคนเจ็บหลงเหลืออยูเ่ ลยสักนิด “ให้ผมไปเถอะนะครับป้า
ทิพย์ ผมอยูห่ อ้ งคนเดียวเฉาตายแน่” อันทีจ่ ริงเขาแค่ไม่อยากกลับไปทะเลาะกับ
จิมมี่อีกยกก็เท่านั้น ได้เที่ยวเล่นในอควาเรียมน่าสนุกกว่าตั้งเยอะ
“งั้นก็ได้ค่ะ จะได้ถือโอกาสทดลองงานไปในตัวด้วย” หล่อนตอบก่อนจะ
ส่ายหัว นอกจากงานท�ำความสะอาดก็มงี านดูแลสัตว์นำ�้ ของอควาเรียมนัน่ แหละ
ทีไ่ รรียพ์ อจะท�ำได้ แต่วา่ จะต้องผ่านการฝึกเสียก่อนถึงจะท�ำได้ ไม่ใช่งานยากแต่
ต้องใช้เวลาพอสมควร
“เย่ ป้าทิพย์น่ารักที่สุด” ไรรีย์กระโดดกอดก่อนจะพรมจูบไปทั่วใบหน้า
ของป้าทิพย์ เขาจ�ำได้ว่ามันคือการแสดงความรัก ความดีใจ กับคนที่เรารู้สึกดี
ด้วย นอกจากวิรากรก็มีป้าทิพย์นี่แหละ เพราะฉะนั้นเขาก็จุ๊บ ๆ ได้
“เจ้าเด็กคนนี้จะลามปามเกินไปแล้ว” ป้าทิพย์เอ่ยด้วยน�้ำเสียงดุอย่างไม่
ได้จริงจังนัก พอลเห็นภาพแบบนั้นก็อดทึ่งในความร่าเริงของเด็กหนุ่มไม่ได้ เขา
ยอมรับว่าละสายตาไปจากไรรีย์ไม่ได้เลย ช่างเป็นคนที่สวยอะไรขนาดนี้
“ก็ผมดีใจนี่ครับ”
“ไม่ต้องมาเล่นเลย ไปกับคุณพอลได้แล้ว”
“ฉันชื่อพอลนะ ไรรีย์ ดูจากอายุแล้วน่าจะแก่กว่านายนะ” เขาพยักหน้า
รับ ถ้าเป็นร่างมนุษย์เขาก็อายุประมาณสิบแปดปีเท่านั้น ถือว่ายังเด็กอยู่ แต่
ส�ำหรับชนเผ่าเงือกนี่คืออายุที่โตเต็มวัยและพร้อมจะมีครอบครัวได้แล้ว “ยินดีที่
ได้รู้จักนะ”
“เช่นกันครับ” เด็กหนุม่ ยกมือไปจับทักทายก่อนจะรูส้ กึ ชาวาบ เขาเหลือบ
สายตามองอีกฝ่ายทีไ่ ม่ได้มปี ฏิกริ ยิ าอะไร แต่สำ� หรับเขามันคือสัญญาณอันตราย
คนตรงหน้าคืออัลฟ่า...
เดิมทีต่อให้เงือกทั้งชนเผ่าเป็นอัลฟ่ากันหมด เขาควรจะชินได้แล้ว แต่ไม่
เลย เขาไม่คดิ จะสุงสิงกับใครมากอยูแ่ ล้ว การเป็นโอเมก้าเพียงตนเดียวในเผ่าเป็น
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เรือ่ งทีล่ ำ� บากมาก ท�ำให้ปฏิกริ ยิ าของเขาทีม่ ตี อ่ อัลฟ่าไม่คอ่ ยดีเท่าไหร่นกั ถ้าเขา
ไม่อยากมีปัญหาก็อยู่ห่างจากพวกอัลฟ่าไว้จะดีกว่า
เขาก�ำสร้อยทีม่ จี หี้ นิ ตรงกลางเอาไว้แน่น มันอุน่ ร้อนจนเขาสัมผัสได้ อันที่
จริงตัง้ แต่เขาขึน้ มาบนบกก็ไม่มใี ครทักเขาเรือ่ งทีเ่ ป็นโอเมก้าสักคนหรือว่า...เพราะ
จี้ที่มารดามอบให้มาอันนี้ แต่คง...ไม่ใช่หรอกมั้งยังไม่ถึงช่วงเวลาที่เขาฮีทยังพอ
วางใจได้อยู่ ขอแค่เพียงไม่เข้าใกล้ ไม่สบตากับราชันย์ก็พอแล้ว...
“เห็นป้าทิพย์บอกว่าไรรีย์เพิ่งเข้ามาท�ำงานหรือ คงจะยังไม่เคยเดินเที่ยว
อควาเรียมล่ะสิ งั้นพี่จะพาทัวร์เองนะ”
“ขอบคุณครับพี่พอล” ชายหนุ่มเดินน�ำด้วยท่วงท่าอ่อนโยน แผ่รัศมีของ
ความอบอุน่ จนเด็กหนุม่ พยักหน้าอือออยอมเดินตามเป็นลูกหมาน้อย ชายหนุม่
หน้าตาสง่างามหล่อเหลาและเด็กหนุ่มหน้าตาสวยจัดเดินเคียงคู่กันในศูนย์วิจัย
พันธุ์สัตว์น�้ำ เรียกสายตาให้เจ้าหน้าที่ที่ก�ำลังท�ำงานในห้องแล็บชะโงกหน้าไป
มองกันอย่างตื่นเต้น
“พวกคุณจะฟังที่ผมพูดไหม!”
“รอสักครู่นะคะคุณแม็ก ขอพวกเราส่องคุณพอลก่อน กรี๊ดดดด เจ้าชาย
แห่งอควาเรียมของฉัน” แม็กเวลเชิดใบหน้าสวยขึ้นอย่างไม่สนใจ พอลก็แค่
คุณชายหางแถวในตระกูลเก่าแก่ จะมาสูก้ บั ทายาทเศรษฐีรวยล้นฟ้าอย่างราชันย์
ได้อย่างไรกัน! ถ้าจะให้ต้องเลือกแต่งงานกับอัลฟ่า อย่างไรราชันย์ก็ต้องมาเป็น
อันดับหนึ่ง
“นั่นใครเดินมากับคุณพอลน่ะ สวยจังเลย”
“ไหน ๆ ฉันดูหน่อยสิ”
“กรี๊ด น่ารักมาก นั่นผมสีเงินจริง ๆ หรือ ไม่ได้ย้อมเอาใช่ไหม” เสียงกรี๊ด
กร๊าดของเจ้าหน้าทีเ่ ริม่ ดัง จนแม็กเวลทีเ่ ข้ามาประชุมงานแทนราชันย์ทำ� ตาเขม็ง
ใส่ พวกหล่อนไม่สนใจเลขาฯ หนุ่มคนนี้หรอก ชอบวางอ�ำนาจและบังคับขู่เข็ญ
พวกเธอสารพัด ถ้าไม่ติดว่าเป็นคนโปรดของนายน้อย พวกเจ้าหน้าที่ไม่มีใคร
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อยากจะข้องแวะด้วยสักคน หน้าตาดีแต่นิสัยแย่!
“สวยกว่าคุณแม็กอีกอะ”
“ชู ่ ว ๆ เบา ๆ สิ เดี๋ ย วคุ ณ แม็ ก เขาได้ ยิ น หรอก แต่ ส วยกว่ า เยอะเลย
จริง ๆ นะ นี่ขนาดดูไกล ๆ นะเนี่ย!”
“หุบปากแล้วมาประชุมต่อได้แล้ว!” เขาทนฟังไม่ได้ ยกแฟ้มขึ้นฟาดกับ
โต๊ะจนทุกคนในห้องสะดุ้งโหยงรีบกลับเข้ามานั่งคุยงานประชุมต่อ แม็กเวลยืน
ขึน้ มองผูช้ ายสองคนทีเ่ ริม่ เดินไปไกลแล้ว เมือ่ เห็นชุดและรูปร่างเล็กกะทัดรัด เขา
ก็นึกถึงพนักงานท�ำความสะอาดที่เขาไล่ออกไปเมื่อตอนกลางวัน ยังเห็นเจ้าตัว
เดินชูคออยู่ในนี้ได้คงจะเส้นใหญ่ไม่เบา
เดี๋ยวก็รู้ว่าแกก�ำลังจะเล่นกับใคร...
“ที่นี่ถือเป็นสถานที่ที่จัดแสดงสัตว์น�้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะ แถมยัง
เป็นศูนย์วจิ ยั ฯ ทีร่ วบรวมผูเ้ ชีย่ วชาญทางท้องทะเลไว้เยอะทีส่ ดุ อีกด้วย นอกจาก
ไรรียจ์ ะได้เข้ามาท�ำงานแล้ว ไม่แน่วา่ อาจได้เจอบุคคลทีโ่ ด่งดังในวงการวิจยั หลาย
คนเลยล่ะ” ชายหนุม่ พูดพลางท�ำดวงตาเป็นประกาย ไรรียไ์ ม่คอ่ ยเข้าใจทีอ่ กี ฝ่าย
พูดเท่าไหร่หรอก เพราะเขาสนใจอควาเรียมทีบ่ รรจุสตั ว์นำ�้ เอาไว้นบั ร้อยชนิด พวก
มันแหวกว่ายกันอย่างมีความสุข จนเขานึกอิจฉา คิดถึงบ้านขึ้นมาอีกแล้ว
“ดีจังเลยนะครับ”
“มันดีใช่ไหมล่ะ พี่ก็อยากเข้ามาท�ำงานที่นี่เหมือนกัน”
“พี่พอล เก่งอยู่แล้วต้องท�ำได้แน่ครับ”
“ขอบใจนะ พีต่ งั้ ใจมากเลยล่ะ ตอนนีไ้ ด้มาฝึกงานก็ดใี จแล้ว” ชายหนุม่ ส่ง
ยิ้มอบอุ่นก่อนจะพาไรรีย์เดินไปตามจุดต่าง ๆ เด็กหนุ่มใช้ความอดทนเป็นอย่าง
มาก ที่จะไม่เอาแก้มไปถูไถกับกระจก ท�ำไมมันทรมานอย่างนี้เนี่ย!
“นั่นเขาก�ำลังท�ำอะไรหรือครับ”
“ให้อาหารปลาน่ะ เจ้าหน้าที่ต้องสวมชุดด�ำน�้ำเพื่อให้ออกซิเจนด้วย
เพราะต้องอยูใ่ ต้นำ�้ นานเลยล่ะ” เขามองผ่านกระจกก็เห็นนักด�ำน�ำ้ ก�ำลังให้อาหาร
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ฝูงปลา พวกมันคลอเคลียรีบกัดกินอาหารกันใหญ่ เขาอยากท�ำบ้าง!
“ผมท�ำบ้างได้ไหมครับพี่พอล”
“เอาสิ เราด�ำน�้ำได้ไหม”
“เอ่อ ก็พอได้นะครับ” เขาน่ะอยู่ได้ไม่มีปัญหาเลยล่ะ!
“พี่ ก� ำ ลั ง จะพาเราไปอยู ่ พ อดี ที่ นี่ เ ขามี พื้ น ที่ ส ่ ว นส� ำ หรั บ แสดงความ
สามารถของสัตว์น�้ำด้วยนะ” พอลเดินน�ำเด็กหนุ่มไปอีกทาง พวกเขาเปลี่ยน
เสื้อผ้าที่ทางอควาเรียมเตรียมเอาไว้ให้ เพือ่ ความปลอดภัยและไม่นำ� เชือ้ โรคเข้า
มาท�ำให้สตั ว์เป็นอันตราย ไรรียข์ นึ้ บันไดประมาณสามชัน้ ก่อนจะเห็นลานกว้าง
ทีม่ โี ซนทีน่ งั่ ส�ำหรับผูช้ ม แถมยังสามารถเห็นอควาเรียมได้อย่างชัดเจน เขาตืน่ ตา
ตื่นใจเมื่อเห็นฝูงปลาโลมากระโดดลอดห่วง
ว้าว แซ็คยังท�ำไม่ได้เลยนะ!
“สวัสดีครับครูมอส” พวกเขาทักทายครูฝึกที่เป็นคนสอนเจ้าโลมาพวกนี้
ไรรียฟ์ งั จับใจความได้วา่ พอลเองก็มาฝึกกับฝูงโลมาทีน่ เี่ หมือนกัน ส่วนเขาก็กำ� ลัง
จะได้ฝึกด้วย! “นี่ไรรีย์นะครับ พนักงานใหม่ที่จะมาฝึกพร้อมผม”
“สวัสดีนะไรรีย์”
“ยินดีที่ได้รู้จักนะครับครูมอส” เขาทักทายด้วยรอยยิ้มสดใส ก่อนจะมอง
ไปทีส่ ระน�ำ้ ทีม่ ขี นาดกว้างมาก แค่เห็นเนือ้ ตัวก็สนั่ ระริกอยากจะกระโดดลงไปจะ
แย่อยู่แล้ว!
“เรือ่ งฝึกโลมาอาจจะต้องให้พวกเธอคุน้ ชินเสียก่อน ลองไปให้อาหารปลา
ทีอ่ ควาเรียมดีไหม” มอสเป็นเบต้าหนุม่ วัยกลางคน เป็นครูฝกึ ทีม่ ชี อื่ เสียงในเรือ่ ง
ของการว่ายน�้ำและการฝึกสัตว์น�้ำในการจัดแสดงโชว์จนโด่งดัง เป็นคนที่มีชื่อ
เสียงมากทีเดียว ไม่ใช่ใครก็ได้ที่มีสิทธิ์ได้เข้ามาเรียนกับเขา
“ดีมากเลยครับ” เด็กหนุ่มตอบ ท่าทางตื่นเต้นดีใจท�ำให้มอสอมยิ้มเล็ก
น้อย เขาไม่ได้เจอคนที่ชอบการว่ายน�้ำแบบนี้มานานแล้ว หวังว่าเจ้าหนูไรรีย์จะ
ไม่ท�ำให้เขาผิดหวัง
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“งั้นเรามาลองฝึกด�ำน�้ำกันก่อน” มอสพาไปรู้จักกับอุปกรณ์ด�ำน�้ำ ชุด
ว่ายน�้ำ และถังออกซิเจน แถมยังมีตีนกบหน้าตาประหลาดนั่นอีก ไรรีย์ไม่รู้จะ
ท�ำยังไงเลยต้องยอมปล่อยเลยตามเลย ให้ชายหนุ่มจับเขาใส่ชุดจนเหมือนสัตว์
ประหลาด พอลเองก็มีพื้นฐานอยู่แล้วเลยไม่ต้องสอนมาก ในขณะที่มอสเป็น
ห่วงเขาเหลือเกิน
บุ้ว เขาว่ายน�้ำเก่งกว่ามนุษย์บนโลกนี้ก็แล้วกัน!
พวกเขาลงไปในน�้ำครั้งแรกปรากฏว่าไรรีย์ท�ำได้ดีเกินคาดจนมอสยัง
ชมเปาะ ความจริงแล้วไรรียก์ แ็ ค่จมุ่ ตัวลงไปในน�ำ้ ธรรมดา เขาใช้อปุ กรณ์อะไรไม่
เป็นหรอก ไอ้ถงั ข้างหลังทีห่ อ้ ยอยูก่ บั ตัวเปิดปิดยังไงก็ยงั ไม่รู้ เขาอยากจะโยนมัน
ทิ้งออกไปด้วยซ�้ำ แต่กลัวจะผิดสังเกต
“เป็นนักเรียนที่เรียนรู้ได้เร็วมาก ไรรีย์ เธอเหมาะกับงานตรงนี้จริง ๆ”
“ขอบคุณครับ” ถ้าเงือกอย่างเขาไม่เหมาะ ก็ไม่มีใครเหมาะแล้วล่ะ
“เราจะลงไปให้อาหารปลากันเลยดีไหมครับ”
“คงต้องรอรอบต่อไปแล้ว เพราะคีธเพิง่ จะไปให้มาน่ะ” มอสตอบ ก่อนจะ
เบนสายตาไปยังทางเข้า ผู้มาใหม่มีรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวจัด เขายกยิ้มให้ชาย
หนุ่มแสดงอาการนอบน้อมอย่างที่วิรากรสอน
“สวัสดีเพื่อนใหม่”
“สวัสดีครับ” เขาตอบรับค�ำทักทายอีกฝ่ายก่อนจะพูดคุยกันอยูส่ กั ครู่ มอส
จึงให้พวกเขาเตรียมตัวไปทดลองให้อาหารปลา ไรรีย์ต้องสวมชุดด�ำน�้ำครบชุด
พร้อมกับสวมหน้ากาก แถมยังต้องห้อยถังออกซิเจนอะไรนั่นอีก
“เอาล่ะ ท�ำใจสบาย ๆ ไม่ต้องตื่นเต้นมาก” มอสยิ้ม เห็นไรรีย์แล้วนึกถึง
ตัวเองตอนสมัยวัยรุน่ เขาเองก็มคี วามสุขกับการด�ำน�ำ้ จนแสดงออกมาทางสีหน้า
แบบนี้นี่แหละ “คีธ ฉันจะไปกับเด็ก ๆ ฝากนายดูแลตรงนี้ที”
“ได้เลย”
ตูม!
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ไรรีย์ลงไปเป็นคนแรก กระแสน�้ำเย็นโอบล้อมไปทั้งตัวจนเขาแทบรู้สึก
คลัง่ เขาไม่ได้ลงทะเลแค่สองวันก็ทำ� ให้เขาคิดถึงมันมากขนาดนี้ มอสเป็นคนน�ำ
ไปยังใต้ลา่ งทีม่ ฝี งู ปลาอยูม่ ากมาย เนือ่ งจากอควาเรียมมีขนาดใหญ่มาก การจะ
ว่ายลงไปยังใช้เวลาเกือบห้านาที เหล่าปลาน้อยใหญ่ที่ว่ายกันเป็นฝูงต่างหลบ
หลีกให้พวกเขา ไรรีย์ตื่นเต้นหวนนึกถึงบ้านใต้ท้องทะเลขึ้นมาทันที เขาว่ายด้วย
ความเร็วจนมอสยังต้องทึ่ง
พวกเขาใช้สัญญาณมือในการเริ่มให้อาหารปลา ไรรีย์ไม่เคยท�ำมาก่อน
จึงรู้สึกแปลกประหลาดอยู่บ้าง ปลาพวกนี้ถูกมนุษย์เลี้ยงเอาไว้ท�ำให้ไม่สามารถ
ด�ำรงชีวิตได้ตามสัญชาตญาณ จะต้องกินอาหารแบบนี้ทุกวัน คงจะน่าเบื่อแย่
พอลส่งอาหารให้พวกมันกินทีละน้อย บางตัวก็ไม่สนใจแค่ว่ายน�้ำมาดม
เท่านั้น ไรรีย์เห็นนึกสงสัยจนกระทั่งได้ยินเสียงในคลื่นความถี่ที่สัตว์น�้ำสามารถ
คุยกันได้
“อาหารแบบนี้อีกแล้ว น่าเบื่อชะมัด”
“ท�ำไมมนุษย์ไม่รู้จักสรรหาของใหม่ ๆ บ้างนะ!”
“ไม่ชอบกินหรอกหรือ” เขาหันไปมองฝูงปลาที่ก�ำลังส่งเสียงเจี๊ยวจ๊าว
เสียงดัง พวกมันหันมามองเขาก่อนจะรีบว่ายเข้ามาใกล้ “อย่านะ พวกนายกิน
ฉันไม่ได้”
“ในที่สุดมนุษย์ก็คุยกับเราได้”
“เราอยากกินพิซซ่า!” เจ้าปลาตัวอ้วนกลมสีฟ้าบอกอย่างร่าเริง “เวลามี
เด็กมาเที่ยวชมพวกเรามักจะเอาของกินอร่อย ๆ มาเสมอ แต่น่าเสียดายที่พวก
เขาไม่ให้เรากิน”
“ปลาจะกินพิซซ่าเนีย่ นะ!” เขาหัวเราะพรืด เห็นพอลมองมาทางนีแ้ ละจะ
ว่ายมาหา แต่เขาโบกมือไม่เป็นไร “พวกนายกินไม่ได้หรอกน่า”
“แต่พวกเราเบื่อ” ได้ยินเสียงงอแงน่าหนวกหูแล้วเขาก็อยากจะข�ำอีก
รอบ ท�ำไมเจ้าพวกนี้ตลกจัง สงสัยจะอยู่กับมนุษย์มากไปล่ะมั้ง
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“ฉันจะลองบอกพวกเขาให้เปลี่ยนเมนูดีไหม” ไรรีย์ลองบอกข้อเสนอ ไม่
อย่างนั้นเจ้าพวกตัวเล็กไม่ยอมให้เขากลับขึ้นไปข้างบนแน่ ทุกตัวได้ยินอย่างนั้น
ก็แหวกว่ายหมุนรอบตัวเขาด้วยความดีใจ
“นายใจดีมากเลย!”
“ฉันชื่อไรรีย์ ยินดีที่ได้รู้จักทุกตัวนะ” เขายิ้มให้ แม้หน้ากากจะบดบัง
ใบหน้ามากกว่าครึ่ง แต่เจ้าพวกปลาก็สัมผัสออร่าได้ถึงขุมพลังบางอย่างที่แพร่
กระจายมาจากตัวเด็กหนุ่ม
คนตรงหน้าไม่ใช่มนุษย์
ไรรีย์โบกมือลาฝูงปลาตัวน้อยก่อนจะว่ายกลับไปหาทีมและขึ้นสู่ผิวน�้ำ
ด้วยความปลอดภัย คีธคอยดูแลอยู่ด้านบนและช่วยพวกเขาขึ้นไปจนครบ ไรรีย์
ถอดอุปกรณ์ออกและขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้า มอสรู้สึกทึ่งกับไรรีย์มากจนอดพูด
ไม่ได้
“ไรรียด์ ำ� น�ำ้ เก่งมาก เหมือนมืออาชีพเลย” มอสชมเด็กหนุม่ อย่างยินดีจน
คีธสัมผัสได้
“ได้เขามาช่วย เราคงฟอร์มทีมได้แน่”
“จริง คราวนี้โชว์ของเราต้องน่าตกตะลึงกว่าเดิมแน่” มอสหัวเราะ ก่อน
จะมองไปยังเด็กหนุ่มที่เดินหายลับไปแล้ว ส่วนพอลคุณชายรูปงามไม่เหมาะที่
จะท�ำงานตรงนี้หรอก คนเก่งอย่างนั้นควรจะอยู่ในศูนย์วิจัยฯ มากกว่า แต่ครั้งนี้
ถือว่าเป็นการเก็บประสบการณ์แล้วกัน คีธช่วยเก็บอุปกรณ์เข้าทีแ่ ละอดสงสัยกับ
ถังออกซิเจนตรงหน้าไม่ได้ เขาเกาหัวแกรก ต้องมีอะไรบางอย่างผิดพลาดแน่ ๆ
“เมื่อกี้ใครใช้ถังอันนี้น่ะ”
“ไรรีย์” มอสเบือนสายตาไปมองก่อนจะตอบ “ท�ำไมหรือ”
“มันยังไม่ได้ถูกเปิดใช้เลยสักนิด”
“บ้าน่า” เขาลงไปใต้น�้ำเกือบสามสิบนาที ไม่มีทางที่ไรรีย์จะไม่ใช้ถัง
ออกซิเจน “เขายังว่ายน�้ำกับฉันอยู่เลย”
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“ผมไม่ได้โกหก” มอสทนไม่ไหวจนต้องเดินไปเช็กถังออกซิเจนทีเ่ ขาเห็นว่า
ไรรีย์ถอดมันวางไว้เมื่อครู่ ทันทีที่เห็นใบหน้าเขามีแววตระหนกสุดขีด
“อะไรกันวะเนี่ย”

เสียงรองเท้ากระทบพืน้ ดังขึน้ ตามทางเดินทีเ่ งียบสงัดในเวลาพลบค�ำ่ ชาย
หนุม่ หน้าสวยเดินเข้าไปในห้องส่วนตัวของเจ้านาย เขายกยิม้ สะใจ ใช้มอื เรียวยาว
สอดลูกกุญแจที่เพิ่งได้มาจากคนของอควาเรียมใส่กระเป๋ากางเกงหรู แม็กเวล
มองชายหนุม่ ตรงหน้า ราชันย์กำ� ลังอ่านผลการพิสจู น์ซากเรือนัน้ ด้วยความพอใจ
เขารินไวน์ให้นายน้อยที่ก�ำลังอารมณ์ดี หวังว่าคืนนี้ราชันย์จะกอดเขาเหมือน
อย่างทุกที
“สักแก้วนะครับ”
“ฉันไม่มีอารมณ์ฉลองนะแม็ก” ราชันย์ใช้สายคมปราดมองเลขาฯ หน้า
สวย “รายงานตรงหน้านีม้ าถึงฉันช้าไปสองวัน นายคิดจะปกปิดฉันหรือยังไง” เขา
พูดเสียงกดต�่ำ อัลฟ่าอย่างราชันย์ไม่ยอมถูกใครจูงจมูก แค่เรื่องที่รายงานมาถึง
เขาช้าไปสองวันเพราะอะไร ท�ำไมเขาจะไม่รู้...
แม็กเวลมีชาติตระกูลทีด่ กี จ็ ริง แต่เขาเป็นแค่เบต้าธรรมดาในบรรดาพีน่ อ้ ง
ที่เกิดมาเป็นอัลฟ่า แม็กเวลไม่สามารถที่จะตั้งท้องมีลูกให้กับตระกูลที่ต้องการ
ทายาทอย่างวิจิตรารัตน์แน่ เรื่องการท�ำงานหมอนี่ก็ท�ำได้ดีจนเขาไม่ต้องเข้าไป
วุ่นวายอะไรมาก แต่เรื่องที่ก�ำเริบเสิบสานชอบยกตนข่มท่าน แอบไล่พนักงาน
ออกโดยที่เขาไม่รู้ เขาจะต้องจัดการแน่
“ผมไม่ทราบจริง ๆ ว่าศูนย์วจิ ยั ฯ ส่งมาเมือ่ ไหร่ แต่ผมส่งให้นายน้อยทันที
เลยนะครับ”
“วินรายงานฉันหมดนั่นแหละ”
“คุณไม่เชื่อผมหรือ”
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“อย่างน้อยวินก็ไม่คิดจะเป็นนายหญิงเหมือนนาย ลืมไปแล้วหรือ คนที่
ไม่ฟังค�ำสั่งของฉันจะต้องเจออะไร” ราชันย์ตอบเสียงเหี้ยม เขาใช้อ�ำนาจของ
อัลฟ่าข่มขูเ่ บต้าตรงหน้า แม็กเวลหายใจไม่คล่องคอจนต้องถอยหลังออกไปสอง
ก้าว เขาไม่คดิ เลยว่าราชันย์จะใจแข็งได้ขนาดนี้ ไอ้เงือกบ้านัน่ มันไม่มวี นั โผล่ออก
มาหรอก!
“ผมไม่เคยคิดอย่างนั้น ผมตั้งใจท�ำงานให้คุณ!”
“แล้วนายไล่เด็กของวินออกท�ำไม เพราะเขาเห็นนายกับฉันมีอะไรกันงั้น
หรือ” ราชันย์ขมวดคิ้ว เห็นวิรากรเล่าให้ฟังแล้วเขาเองสิต้องเป็นฝ่ายขอโทษ เขา
เป็นประธาน เป็นเจ้าของที่นี่ก็จริง แต่กลับไม่ให้เกียรติสถานที่ เขาต้องขอโทษ
เด็กหนุ่มนั่นด้วยซ�้ำไป
“ใช่ เพราะเขาไม่ควรเข้ามายุ่มย่ามในที่ส่วนตัวของคุณ”
“แล้วนายมีสทิ ธิอ์ ะไรไปไล่เขา ไม่ใช่เพราะนายหรือที.่ ..” ชายหนุม่ หยุดพูด
ก่อนจะขมวดคิ้วแน่น “นายกลับไปเถอะ ฉันไม่อยากเห็นหน้า”
“แต่ว่า นายน้อย...”
“ออกไป!” ราชันย์หมุนเก้าอี้หนีไม่สนใจอีกฝ่าย เขาเลยไม่ทันได้มอง
ใบหน้าสวยทีก่ ำ� ลังบิดเบีย้ วด้วยความโกรธ แม็กเวลก�ำหมัดแน่นก่อนจะเดินออก
ไป เขาล้วงกุญแจขึน้ มาก�ำเอาไว้แน่น สายตาแข็งกร้าวโดยไม่คดิ หันหลังกลับมา
ไอ้เด็กไรรีย์ ไอ้ตัวซวย!
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วันอาทิตย์เป็นวันที่มีคนเข้ามาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์หนาแน่น ยิ่งในโซน
ของอควาเรียมจะเห็นเหล่าผู้ปกครองที่เดินทางพาลูกหลานเข้ามาชื่นชมความ
สวยงามของสัตว์นำ�้ ทุกคนต่างตืน่ ตาตืน่ ใจกับความยิง่ ใหญ่อลังการของทีน่ ี่ บาง
คนยกมือถือขึ้นถ่ายรูปและส่งเสียงเชียร์ให้กับการแสดงโชว์ของมอสกับฝูงโลมา
ของเขา
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เผลอแป๊บเดียวเขาก็ทำ� งานได้เกือบหนึง่ เดือนแล้ว วิรากรมาเยีย่ มเขาอยู่
บ้าง และบอกเขาอีกว่าวันนี้มีแขกจากต่างประเทศจะเข้ามาเยี่ยมชมอควาเรียม
และเป็นคิวทีเ่ ขาจะได้แสดงโชว์ให้อาหารปลาพอดี เขาตัง้ ใจซ้อมอยูน่ านกว่ามอส
จะยอมให้เขาได้แสดงเดี่ยวบ้าง วันนี้เขาจะต้องท�ำให้ดีที่สุด!
“พี่วินอย่าลืมดูผมนะครับ”
“ได้เลย พี่จะแนะน�ำกับแขกว่า นี่ไงครับน้องชายผม” วิรากรขยี้กลุ่มผม
เด็กหนุม่ ก่อนจะหัวเราะประสานเสียงดังลัน่ ไรรียเ์ องก็ไม่ได้รงั เกียจอะไรกับเรือ่ ง
ถึงเนื้อถึงตัวของอีกฝ่าย เพราะเขาคิดว่าวิรากรเป็นพี่ชายที่น่ารักคนหนึ่ง
“โห แบบนั้น น่าอายจะตายไป”
“ไม่เห็นต้องอายเลย” วิรากรพาเด็กหนุ่มมาส่งถึงที่ หลังจากพาไรรีย์ไป
ทานสาหร่ายของโปรด มอสเรียกให้เขาไปเตรียมตัวเพราะวันนีม้ ผี ชู้ มเข้ามาเทีย่ ว
เยอะ การแสดงโชว์เลยมีความถีม่ ากกว่าวันธรรมดา เขาจึงต้องบอกลาพีช่ ายหน้า
แป้นแล้นกลับไปท�ำงาน
“อ้าว พอลยังไม่ขึ้นมาหรือครับ”
“เดี๋ยวนายรออีกหน่อยค่อยลงไปก็แล้วกัน แขกก�ำลังจะมาพอดี” ไรรีย์
พยักหน้ารับค�ำก่อนจะไปเตรียมอุปกรณ์ เขาใส่ชุดว่ายน�้ำบอดี้สูทเต็มตัวเอาไว้
รอเรียบร้อยแล้ว
ด้านหน้าของอควาเรียม แม็กเวลก�ำลังต้อนรับแขกพร้อมกับราชันย์ทเี่ ข้า
มาดูแลงานด้วยตนเอง ระหว่างทีก่ ำ� ลังมองหาวิรากรเขาก็เห็นแม็กเวลเดินหายไป
ทางอื่นแล้ว อัลฟ่าหนุ่มไม่ได้สนใจ หันไปพูดคุยกับแขกที่จะเข้ามาร่วมลงทุนใน
การสร้างส่วนจัดแสดงสัตว์น�้ำให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม ราชันย์พาเดินชมจนกระทั่งมา
หยุดที่อควาเรียมขนาดใหญ่ที่มีปลาสายพันธุ์ต่าง ๆ นับร้อยนับพันก�ำลังแหวก
ว่ายอยู่ด้านใน เป็นภาพที่สวยเหนือค�ำบรรยาย
“ต่อไปคงจะเป็นโชว์ให้อาหารปลานะครับ เดี๋ยวเราดูก่อนที่จะไปชมการ
แสดงด้านบนแล้วกัน”
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“ได้เลยครับคุณราชันย์”
ในระหว่างที่ก�ำลังรอชมการแสดงนั้น ราชันย์ก็เห็นสังเกตถึงความผิด
ปกติเมื่อมีฉลามตัวโตว่ายวนเข้ามาในตู้อควาเรียม มันพุ่งไปยังนักด�ำน�้ำที่ก�ำลัง
ให้อาหารปลา ชายหนุ่มในตู้ถูกมันดันจนติดตู้กระจกและได้ยินเสียงกระแทกดัง
ลั่น เขาตกตะลึงด้วยความตกใจ มันอ้าปากจนเห็นฟันซี่เล็กขาวเรียงตัวกันเป็น
ระเบียบ ในขณะที่ก�ำลังจะงับอยู่แล้ว นักด�ำน�้ำผู้โชคร้ายก็พลิกตัวหลบว่ายออก
ไปได้ทัน
“แจ้งเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง ด่วน!” ราชันย์ตะโกนให้เจ้าหน้าทีเ่ ข้าไปจัดการ
เดี๋ยวนี้ เขามองฉลามตัวโตสีขาวด้วยสายตาที่อ่านไม่ออก มันคือฉลามขาว
ยักษ์ที่เขาก�ำลังจะน�ำมาจัดแสดงในส่วนของอควาเรียมใหม่ซึ่งมีความลึกถึงสิบ
เมตร เพียงพอให้สัตว์นักล่าอย่างมันอาศัยได้ อันที่จริงฉลามขาวเป็นสัตว์ที่ไม่
สามารถอยูใ่ นอควาเรียมได้ ไม่เคยมีใครน�ำมันมาอยูใ่ นอควาเรียมแล้วรอด เพราะ
มันไม่สามารถอยูใ่ นทีแ่ คบได้ แต่เขาก�ำลังจะท�ำได้ดว้ ยการลงทุนสร้างอควาเรียม
ทีม่ ขี นาดใหญ่มากกว่าเดิมหลายเท่า เพือ่ เรียกให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามาชม แต่...มัน
ไม่ควรจะเข้ามาอยูใ่ นอควาเรียมตรงส่วนนีด้ ว้ ยซ�ำ้ แล้วมันหลุดมาได้ยงั ไง! “นีม่ นั
เกิดอะไรขึ้น...”
“อะไรนะ ฉลามหลุด?” มอสพูดด้วยสีหน้าเคร่งเครียดเมื่อเจ้าหน้าที่วิ่ง
มาบอกข่าวเขา “ต้องส่งคนลงไปงั้นหรือ มีแต่ตายกับตายน่ะสิ!” มอสตะโกน
ลั่น การจัดการกับฉลามในน�้ำจะต้องมีอุปกรณ์และผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ และ
นั่นคือฉลามขาวยักษ์เชียวนะ ไม่ใช่โลมาเหมือนที่เขาฝึกทุกวันนะโว้ย
“หมายความว่าไงครับ ฉลามหลุดออกมาได้ยังไง” เด็กหนุ่มได้ยินก็ตก
ตะลึง มอสแสดงท่าทีเสียใจ ดูเหมือนว่าวันนี้โชว์ต้องจบไว้เพียงแค่นี้
“เราก็ไม่รู้เหมือนกันไรรีย์”
“แต่พี่พอลอยู่ข้างล่าง!” เด็กหนุ่มเพิ่งนึกขึ้นได้ เขารีบเดินเข้าไปหามอส
แต่อีกฝ่ายหลบสายตาเขา
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“เราท�ำอะไรไม่ได้จริง ๆ ไรรีย์”
“ฮึก คุณต้องช่วยเขานะ ผมขอร้อง” เด็กหนุ่มร้องออกมาเสียงดัง เห็นทุก
คนนิ่งเฉย เด็กหนุ่มก็เริ่มใจเสีย เขารู้ว่าฉลามเป็นสัตว์น�้ำที่ดุร้าย มนุษย์ไม่น้อย
หวาดกลัวมัน แต่ไม่ใช่เงือกอย่างเขา!
“ฉันขอโทษจริง ๆ ไรรีย์”
“ผมจะไปเอง!” เด็กหนุ่มตัดสินใจเด็ดขาด เขาปาดน�้ำตาที่คลอหน่วย
พอลเป็นเพือ่ นทีแ่ สนดีของเขา เขาจะยอมให้พอลเป็นอะไรไปได้ยงั ไง “พวกคุณไม่
ต้องมายุง่ ” มอสมองไรรียท์ จี่ ากไปด้วยความกังวลเต็มอก เขาเห็นเด็กหนุม่ ทีส่ วม
เพียงบอดีส้ ทู กระโดดลงไปในอควาเรียม แถมยังไม่มอี ปุ กรณ์อะไรติดตัวลงไปเลย
“จะฆ่าตัวตายหรือไง” มอสทนแรงกดดันไม่ไหว เขาโทร.หาทีมกู้ภัยทาง
ทะเลและควานผู้เชี่ยวชาญเท่าที่เขาจะนึกออก ปลาฉลามขาวยักษ์นั่นตัวยาว
สามเมตรครึ่ง เขานึกวิธีแก้ปัญหาไม่ออกจริง ๆ
เมื่อไม่มีอุปกรณ์อะไรติดตัวมาด้วยเหมือนทุกทีความเร็วในการว่ายก็ดู
เหมือนจะเร็วขึ้นเป็นเท่าตัว ไม่เกินสองนาทีเขาก็มาถึงใต้อควาเรียม ปลาฉลาม
ขาวยักษ์ก�ำลังว่ายวนอยู่รอบพอล ชายหนุ่มก�ำแขนอีกข้างเอาไว้แน่น ดูเหมือน
ว่ามันจะกัดพอลจนได้เลือดซะแล้ว ไรรีย์เห็นเลือดที่ลอยคลุ้งในน�้ำ แววตาของ
สัตว์นำ�้ ทีด่ รุ า้ ยมองพอลราวกับรอคอยเวลาทีเ่ หยือ่ ก�ำลังจะเหนือ่ ยอ่อน มันจะรีบ
พุ่งเข้าไปขย�้ำเหยื่อทันทีให้ตายตกไป
เผ่าเงือกอย่างเขาไม่คอ่ ยได้เจอฉลามขาวยักษ์เท่าไหร่ เพราะพวกมันมัก
จะว่ายหลบหนีเขาไปเอง ถ้าหากว่าพวกมันขึ้นชื่อว่าดุร้ายที่สุดในท้องทะเลแล้ว
ล่ะก็...ลองมาเจอกับเขาดูหน่อยก็แล้วกัน!
“เฮ้ บ้าจริง! นายเข้าไปได้ยงั ไง” วิรากรเห็นไรรียว์ า่ ยลงมาเขาก็ตะโกนร้อง
เสียงดัง วิง่ เข้าไปใช้มอื ทุบเข้าทีต่ กู้ ระจกอย่างบ้าคลัง่ ไหนบอกว่าจะโชว์ให้อาหาร
ปลาไม่ใช่ให้ไปเป็นอาหารปลานะ! “นายน้อย ได้โปรดช่วยไรรีย์ด้วย”
“ไรรีย์?” เขามองเด็กหนุ่มผมสีเงินยวงที่ว่ายน�้ำอย่างคล่องแคล่ว ความ
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รู้สึกแปลกประหลาดพุ่งวาบขึ้นมาในอก เขาเห็นเพียงแค่เสี้ยวหน้าของเด็กหนุ่ม
ก็รสู้ กึ คุน้ เคยอย่างบอกไม่ถกู ดวงตากลมสีฟา้ สวยนัน่ ดึงดูดสายตาเขาได้อยูห่ มัด
“ช่วยน้องผมด้วย!” วิรากรทนไม่ไหว เขาคุกเข่าลงกับพืน้ ไม่กล้ามองฉลาม
ขาวยักษ์ที่บ้าคลั่ง
ไรรีย์ว่ายตรงเข้าไปใกล้ พอลท�ำหน้าตกตะลึงก่อนจะโบกมือห้าม เขา
อยู่ในอารมณ์ตึงเครียดจนไม่ได้สังเกตว่าเด็กหนุ่มว่ายมาโดยไม่มีเครื่องป้องกัน
อะไรทั้งนั้น เมื่อเลือดกระจายไปทั่วผืนน�้ำ ฉลามขาวก็ยิ่งคลุ้มคลั่งมันไม่ทันมอง
ไรรีย์ที่เข้ามาใกล้ในขณะที่ก�ำลังอ้าปากนั้น ไรรีย์เข้าไปขวางได้ทัน เขายกมือ
ห้าม ก่อนจะเบิกตากว้างแสงสีฟ้าครามส่องประกายวาบในแววตาก่อนที่ฉลาม
ขาวยักษ์จะหยุดกึก
“นายกินเขาไม่ได้ เขาเป็นเพื่อนฉัน”
“เงือก!” มันค้างนิ่ง มองไรรีย์ด้วยความไม่อยากเชื่อ มันอายุยี่สิบปีแล้ว
ใช่ว่าจะไม่เคยเจอเงือกมาก่อน โชคร้ายก่อนที่มันจะถูกจับเข้ามาอยู่ในศูนย์
วิจัยฯ มันเจอแต่เงือกที่ชอบกลั่นแกล้งฉลามขาวยักษ์เป็นพิเศษ มันจึงเกรงกลัว
เผ่าเงือกขึ้นสมอง พวกมนุษย์โง่เง่ากล้ากล่าวขานว่าพวกมันดุร้ายที่สุดในท้อง
ทะเลได้อย่างไร ชนเผ่าเงือกต่างหากที่ดุร้ายอย่างแท้จริง!
“ถ้าไม่อยากตาย ก็กลับไปซะ!” ทันทีที่จบประโยคมันก็ว่ายหมุนตัวกลับ
ออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เขาแทบจะถอนหายใจด้วยความโล่ง พอหันไป
อีกทางก็ถูกพอลโผเข้ามากอดแน่น เขาตบบ่าอีกฝ่ายเป็นเชิงว่าไม่เป็นไรก่อนจะ
ดันชายหนุ่มให้ว่ายขึ้นไปบนผิวน�้ำ
“ไอ้เด็กบ้า ท�ำฉันหัวใจวาย ออกมาเมื่อไหร่จะตีให้ตูดลายเลย!” วิรากร
โวยวายเสียงดัง เขาแทบหัวใจวายเมื่อเห็นฉลามขาวก�ำลังจะท�ำร้ายไรรีย์ “นาย
ท�ำให้ฉันแก่ลงไปอีกสิบปีแล้ว บ้าจริง!”
เด็กหนุม่ ว่ายเข้าไปใกล้กระจกมองเห็นชายหนุม่ น�ำ้ ตาไหลนองหน้าดูไม่ได้
เอาซะเลย เขาหลับตาพริม้ ท�ำท่าจุมพิตแตะลงไปทีก่ ระจกใส ปลอบโยนพีช่ ายตัว
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โตทีก่ ำ� ลังร้องไห้ มันเป็นภาพทีท่ ำ� ให้ราชันย์ทยี่ นื มองถึงกับตกตะลึง ใบหน้าสวย
จัดและรวงผมสีเงินยวงโดนเด่น ประกอบกับดวงตาสีฟ้าน�้ำทะเลคู่นั้นสะกดทุก
สายตาของผู้ชมที่ยืนเฝ้ามอง ท่วงท่าว่ายน�้ำเป็นธรรมชาติสวยงาม ราวกับนาง
เงือกที่ก�ำลังแหวกว่ายอยู่ในท้องทะเล
สวยเหลือเกิน...
หัวใจเขาเต้นแรงจนต้องยกขึ้นกุมอก สายตาคมปราบมองเด็กหนุ่มว่าย
น�้ำขึ้นไปจนลับสายตา จู่ ๆ ก็รู้สึกหายใจติดขัดบอกไม่ถูก เขาหันไปมองวิรากรที่
ยืนเช็ดน�้ำตาจนแห้งสนิท ไม่สนใจแขกเหรื่อที่ก�ำลังส่งเสียงเซ็งแซ่
“น้องนายชื่ออะไรนะ”
“ไรรีย์ครับนายน้อย” วิรากรหน้าซีดเผือดอีกรอบ ไรรีย์เป็นเด็กที่หน้าตา
สะสวยและนิสยั ดี นายน้อยถามแบบนีค้ งไม่ได้จะ...อยากได้ไรรียข์ นึ้ เตียงใช่หรือ
ไม่ เขาใจหายแวบ น่ากลัวกว่าฉลามขาวยักษ์กอ็ ลั ฟ่าหนุม่ ตรงหน้าเขานีแ่ หละ...
ชายหนุ่มเหม่อมองเข้าไปในอควาเรียม ภาพเมื่อครู่ยังติดตาจนเขาไม่
สามารถละสายตาได้ ความรู้สึกวูบวาบแล่นปราดไปทั่วร่างกายแบบนี้คืออะไร
กันแน่ เขาเป็นอัลฟ่าจะเกิดอาการราวกับเป็นฮีทเหมือนโอเมก้าแบบนีไ้ ด้อย่างไร
นอกเสียจากเจอคู่แห่งโชคชะตา...
“ไรรีย์...มะลิ?”
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Episode 4
I’m not your mermaid
เหตุการณ์เข้าสูช่ ว่ งสงบเมือ่ เจ้าหน้าทีท่ ดี่ แู ลความเรียบร้อยในพิพธิ ภัณฑ์
เข้ามาเคลียร์พื้นที่ เหล่านักท่องเที่ยวที่เห็นภาพเมื่อครู่อย่างเต็มตายังคงอก
สั่นขวัญหาย เสียงพูดคุยดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามด้วยเกิดกระแสสนใจว่าเด็ก
หนุ่มหน้าสวยผมสีเงินคนเมื่อครู่คือใครกันแน่ คลิปวิดีโอถูกอัปโหลดขึ้นโซเชียล
เน็ตเวิร์กอย่างรวดเร็ว จนเกิดเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้น เมื่ออควาเรียมชื่อดังเกิด
อุบัติเหตุและผู้ที่กอบกู้สถานการณ์กลับกลายเป็นเด็กหนุ่มหน้าตาสะสวยคน
หนึ่งเท่านั้น ภาพของไรรีย์ถูกเปิดเผยต่อสื่อสาธารณชนเป็นอย่างแรก แต่เป็นที่
น่าเสียดายเพราะไม่มขี อ้ มูลส่วนตัวของหนุม่ น้อยคนนีห้ ลุดออกมาแม้แต่นดิ เดียว
ราชันย์ไม่มีกะจิตกะใจจะต้อนรับแขกอีกต่อไป หัวใจเขาเต้นรัวไม่หยุด
เหงือ่ ผุดซึมตามไรผมและข้างขมับ อาการร้อนวูบวาบไปทัง้ ร่างกายท�ำให้ชว่ งล่าง
เขาชาหนึบ ชายหนุ่มยกหน้าที่ให้วิรากรเป็นคนต้อนรับแขก และขอโทษต่อ
เหตุการณ์ระทึกขวัญเมื่อครู่ ส่วนเขาต้องปลีกตัวออกมาจัดการตัวเองอย่างช่วย
ไม่ได้
นี่มันเกิดไรขึ้นกันแน่?
“น้องผมเองครับ น้องผม...” วิรากรฉีกยิ้มแฉ่งหลังจากได้รับมอบหมาย
ให้จัดการดูแขกกิตติมศักดิ์ของศูนย์วิจัยฯ แทนราชันย์ น่าแปลกเพราะค�ำถามที่
เตรียมเอาไว้ตอบ กลับไม่ถูกถามเลยสักข้อ ทุกคนอยากรู้เรื่องของไรรีย์มากกว่า
เรื่องของศูนย์วิจัยฯ ซะแล้ว
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แม็กเวลบดกรามและก�ำหมัดแน่นมองเหตุการณ์ตรงหน้า ที่พลิกคว�่ำ
จนเขาเองยังตกใจ ความจริงแล้วชายหนุ่มจ�ำช่วงเวลาที่ไรรีย์โชว์ให้อาหารปลา
ผิด ฉลามขาวยักษ์ตวั นัน้ เขาเตรียมเอาไว้เพือ่ ก�ำจัดไรรียโ์ ดยเฉพาะ เรือ่ งอะไรเขา
จะยอมให้เด็กไม่มหี วั นอนปลายเท้าท�ำคะแนนกับราชันย์ได้ อุตส่าห์ขโมยกุญแจ
และสร้างเรื่องเพื่อปลีกตัวไปจัดการเปิดประตูให้เพชฌฆาตยักษ์ กลับกลายเป็น
ว่านอกจากมันจะไม่ตายแล้ว ยังสร้างชื่อให้กับไอ้เด็กเวรนั่นอีก!
“ไรรียเ์ ป็นเด็กน่ารักครับ เขาว่ายน�ำ้ เก่งมากและชืน่ ชอบสาหร่ายทีส่ ดุ เลย”
“คุณไรรีย์มีโชว์ช่วงไหนบ้างไหมครับ เผื่อพวกเราจะมาดูกัน” ชายหนุ่ม
คนหนึ่งที่เป็นแขกจากต่างประเทศกระตือรือร้นเมื่อเบต้าหนุ่มพูดถึงไรรีย์ ทุกคน
สนใจเรื่องราวของเด็กหนุ่มหน้าสวยกันหมด
“มีแน่นอนครับ จะเป็นโชว์...” แม็กเวลทนฟังค�ำพูดเยินยอไม่ไหว เขา
ขอตัวเดินออกมาจากฝูงชน ใบหน้าสวยงอง�ำ้ จนผิดรูป ความโกรธท�ำให้ชายหนุม่
แทบจะกระอักออกมาเป็นเลือด
ท�ำไม ท�ำไม ต้องเป็นมัน!
เมื่อพูดถึงชายหนุ่มที่มีใบหน้าสวยไม่แพ้ผู้หญิง แม็กเวลต้องถูกหยิบยก
มาพูดถึงอยู่เสมอ แม้เขาจะเป็นเพียงเบต้าแต่ก็เกิดในตระกูลที่มีชื่อเสียง การ
เกิดมาเพื่อถูกเปรียบเทียบกับพี่น้องคนอื่นก็เป็นเรื่องที่ท�ำให้เขาล�ำบากใจอยู่
บ้าง มีเพียงเรือนร่างและใบหน้าสวยสง่าเท่านั้นที่ท�ำให้เขาอยู่เหนือทุกคน แต่
เมื่อแม็กเวลได้เจอไรรีย์ความรู้สึกนั้นต้องสั่นคลอน อีกฝ่ายเยาว์วัยและสดใส
บริสุทธิ์ ใบหน้าขาวจัดนั้นน่ารักจิ้มลิ้ม น่าทะนุถนอมไปเสียหมด เขาไม่อยากให้
ราชันย์ได้เจอ ไม่อยากให้ราชันย์สนใจไอ้เด็กนั่น เพราะราชันย์ต้องเป็นของเขา!
หลั ง ไรรีย ์ขึ้นมาจากในน�้ำ เขาก็ถูก ฝูงชนที่ ก�ำลั ง รอชมการแสดงโชว์
และเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดส่งเสียงร้องเรียกใส่และลุกขึ้นปรบมือให้ เด็กหนุ่ม
ตกใจ มองไปโดยรอบด้ ว ยสายตาไม่ อ ยากจะเชื่ อ เขาโค้ ง ตั ว ให้ ผู ้ ช มกล่ า ว
ขอบคุณและโบกมือ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะรีบเข้ามารวบตัวเขาไปตรวจร่างกาย
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และปฐมพยาบาล
พอลถูกพาเข้ามาทีห่ อ้ งพยาบาลและท�ำแผลทีแ่ ขนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขา
ลุกขึน้ ยืนทันทีเมือ่ เห็นไรรียก์ า้ วเข้ามาในห้อง เด็กหนุม่ เงยหน้ามองสบตาอีกฝ่าย
ก่อนจะยิ้มให้
“เป็นยังไงบะ...” ยังไม่ทนั ทีเ่ ขาจะพูดจนจบประโยค อัลฟ่าหนุม่ ก็กระโจน
พุ่งเข้ากอดไรรีย์ ท�ำเอาหมอและพยาบาลในห้องไม่กล้าส่งเสียงอะไร ได้แต่
ลอบมองสองคนอยู่ห่าง ๆ เด็กหนุ่มค่อย ๆ ดันอีกฝ่ายออก แก้มใสขึ้นสีแดงระ
เรื่อ “ฮื่อ เดี๋ยวก็โดนแผลหรอกครับ”
“ขอบใจนะ”
“อื้ม”
“ไรรีย์บาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่า” พอลรีบดันเด็กหนุ่มให้เข้าไปหาหมอ
เพื่อตรวจร่างกาย เขาส่ายหน้าไปมา “ให้หมอตรวจดูหน่อยเถอะนะ”
“ผม ไม่ได้เป็นอะไรครับพีพ่ อล จริง ๆ นะ” เขายกมือท�ำท่าเบ่งกล้าม หมุน
รอบตัวให้ชายหนุ่มดูว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรจริง ๆ ได้ว่ายน�้ำโดยไม่ใส่เครื่องช่วย
หายใจเขามีความสุขจะตาย อยากจะลงไปว่ายอีกด้วยซ�้ำ
“นาย...ท�ำได้ยังไง”
“ผมชอบว่ายน�้ำครับ ฝึกมาตั้งแต่เด็ก” เขาเลิ่กลั่ก ไอ้เรื่องว่ายน�้ำเขาเป็น
มาตั้งแต่เกิดแล้ว ไม่รู้จะอธิบายยังไงดี
“มันมหัศจรรย์มาก”
“การที่พี่ยังอยู่ตรงนี้มันคือเรื่องมหัศจรรย์เหมือนกันครับ” เขายอมรับ
เลย เมื่อรู้ว่าพอลยังอยู่ข้างล่างกับปลาฉลามขาวยักษ์ เด็กหนุ่มตกใจมาก
จริง ๆ แม้เพิ่งจะขึ้นมาอยู่บนบกได้ไม่นาน แต่เขาก็นับถือพอลเหมือนพี่ชายอีก
คนไม่ต่างจากวิรากร ถ้าหากเขาไปช่วยพอลไม่ทัน เขาคงจะรู้สึกผิดไปชั่วชีวิต
ค�ำพูดใสซือ่ ของเด็กหนุม่ มันท�ำให้พอลหัวใจพองโต เขามองเด็กหนุม่ ตรง
หน้าสายตาเริม่ แปรเปลีย่ นเป็นความอบอุน่ อ่อนโยนอย่างไม่รตู้ วั อัลฟ่าหนุม่ มอง
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อย่างพินิจพิเคราะห์ ดูเหมือนไรรีย์จะเป็นเพียงเบต้าธรรมดา ไม่มีกลิ่นอายของ
โอเมก้าอย่างทีเ่ ขานึกหวัง ชายหนุม่ นึกตกใจความคิดตัวเองอยูช่ วั่ ครู่ นีเ่ ขาอยาก
จะให้อีกฝ่ายมาเป็นคู่ชีวิตหรืออย่างไร
บรรยากาศหวานชื่นถูกตัดบทเมื่อมอสและคีธเข้ามาในห้อง ความจริง
พวกเขาไม่มหี น้าจะไปเจอไรรียแ์ ละพอลอีกแล้ว ครูฝกึ สัตว์นำ�้ ทีป่ อดแหกสามารถ
ทอดทิ้งลูกทีมได้อย่างเขา สมควรที่จะยุติบทบาทนี้จริง ๆ ไรรีย์หันไปมองชาย
หนุ่มก่อนจะยกยิ้มให้ เขายอมรับว่าโกรธอีกฝ่ายมาก แต่เขาเองก็เข้าใจ มนุษย์
ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เก่งไปหมดทุกเรื่องเสียหน่อย เหมือนเงือกอย่างเขาก็มีเรื่องที่ไม่
ถนัดเช่นกัน
“มอส คีธ...” เขาร้องเรียกอีกฝ่ายก่อนจะเดินเข้าไปหา “พวกคุณเป็นยัง
ไงบ้าง”
“เราสิต้องถามนายว่าเป็นยังไงบ้าง”
“ผมหรือ? ผมสบายดี”
“พวกเราขอโทษนะ ขอโทษจริง ๆ”
“ไม่เป็นไรครับ แค่พี่พอล เอ่อ แค่ทีมเราไม่มีใครเป็นอะไรก็พอแล้ว” เด็ก
หนุ่มเอื้อมมือไปแตะบ่าของอีกฝ่าย เหมือนความอดทนของมอสสิ้นสุด เขา
ปล่อยน�้ำตาให้ไหลพรั่งพรู ไรรีย์ตกใจมากไม่รู้จะท�ำยังไงจึงหันไปขอความช่วย
เหลือจากพอล
“มอสครับ ถ้าคุณไม่อยากรู้สึกผิด คุณต้องพาพวกเราไปเลี้ยงเนื้อย่าง
แล้วล่ะ”
“ฮึก แค่เนื้อย่างจะไปพอได้ยังไง ฉันจะพาพวกนายไปกินกุ้งล็อบสเตอร์
ตัวใหญ่ที่สุดในร้าน หรือพวกนายชอบหูฉลามล่ะ” มอสปาดน�้ำหูน�้ำตาที่ไหลไม่
หยุด ส่วนคีธได้แต่ยืนมองหัวหน้าตัวเองอย่างจนใจ ไรรีย์ได้ยินก็สะดุ้งเฮือก ท�ำ
หน้าเหยเก โบกมือไปมา ไม่นะ ไม่เอา!
“ท�ำไมนายส่ายหน้าอย่างนัน้ เล่า หรือว่าไม่ชอบ บุฟเฟ่ตซ์ ฟี ดู้ หน่อยไหมล่ะ!”
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“มะ ไม่ ไม่เอา”
“เนือ้ ปลากะพงขาวจัว๊ ะ ราดซอสพริกแบบเข้มข้น อือ้ หือ” เวลาพูดมอสก็
ท�ำหน้าเคลิม้ ฝันไปด้วย ไรรียม์ องแล้วขนลุกเกรียวกราว “ปลาหมึกเนือ้ แน่น ๆ กัด
แล้วฟินสุด ๆ ไปเลยล่ะ”
“ผม ไม่กินนะ”
“เฮ้ ได้ยังไง เราจะฉลองให้นายไงไรรีย์ นายคือวีรบุรุษของเรา”
“ผมไม่กินปลา ไม่กินเด็ดขาด!” เขาอยากจะตะโกนกู่ร้อง แต่ไม่ทันแล้ว
มอสและคีธตรงเข้าหิว้ ปีกแขนทัง้ สองข้างก่อนจะลากเขาออกไป ไรรียต์ ะโกนเสียง
ดังท่ามกลางเสียงหัวเราะเฮฮาดังลั่น เขาไม่ได้ล้อเล่นนะ เขาพูดจริง ๆ ท�ำไมทุก
คนไม่เชื่อเขาบ้างเลย เด็กหนุ่มอมลมจนแก้มพองทั้งโกรธทั้งงอน เหอะ! ก็บอก
ไปแล้วไง...
สาหร่ายทะเล is the best!
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ในช่วงดึกบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การท�ำงาน ชายหนุ่มนั่งเช็ก
ข่าวสารในโซเชียลเน็ตเวิรก์ เรือ่ งธุรกิจทีเ่ ขาท�ำอยูน่ นั้ เป็นธรรมดาทีจ่ ะต้องติดตาม
ข่าวสารบ้านเมืองเอาไว้บ้าง แต่น่าแปลกที่ข่าวช่วงนี้กลับกลายเป็นข่าวของเขา
เอง สื่อทุกที่พูดถึงข่าวอควาเรียมกันทุกช่อง แม้จะไม่ใช่เรื่องไม่ดี...แต่ตัวเขาเอง
รู้สึกแปลกประหลาดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น้อย ปลาฉลามขาวยักษ์ตัวนั้น
หลุดออกมาได้อย่างไร และท�ำไมถึงหลุดออกมาในวันที่เขาจะต้องต้อนรับแขก
ด้วย แถมยังท�ำให้เขาได้พบกับเด็กหนุม่ ผมเงินคนนัน้ อีก...เขาเผลอกดซูมรูปของ
เด็กหนุ่มโดยไม่รู้ตัว แม้จะเป็นรูปที่ถ่ายออกมาจากระยะไกลก็เห็นได้ถึงความ
น่ารักสดใสของเด็กหนุ่ม
“นายเงือกแห่งอควาเรียมงัน้ หรือ” เขาอ่านพาดหัวข่าวแล้วต้องเลิกคิว้ กด
ดูคลิปทีเ่ ด็กหนุม่ ว่ายลงไปช่วยเพือ่ นซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีก เขายังอดรูส้ กึ ทึง่ กับอีกฝ่ายไม่
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ได้จริง ๆ ดูจากหน้าตาและรูปร่างแล้วเหมือนเด็กมอปลายด้วยซ�้ำไป “เด็กขนาด
นีเ้ ข้ามาท�ำงานได้ยงั ไงกัน” เขารูส้ กึ งุนงง แก้ปญ
ั หาด้วยการเรียกวิรากรให้เข้ามา
หา ป่านนีพ้ วกศูนย์วจิ ยั ฯ คงยังไม่นอนกันหรอก เพราะเรือ่ งซากเรือทีพ่ บร่องรอย
ของชนเผ่าเงือกยังสามารถสืบหาได้เพิ่มเติม เขายกโทรศัพท์ต่อสายได้ไม่นาน
วิรากรก็รับ เสียงดนตรีดังลั่นออกมาจนเขาต้องยกหูโทรศัพท์ให้ออกห่าง
“นะ นายน้อย” เสียงพูดอู้อี้แบบนี้ไม่ต้องให้เขาเดาก็รู้ว่าคงจะไปเมา
แน่นอน
“วิน นายอยู่ที่ไหนเนี่ย”
“พวกเราอยู่ข้างนอกครับ ออกมาฉลองกันนิดหน่อย”
“พวกเรา? ฉลองเรื่องอะไรกัน” ได้ยินค�ำว่าพวกเราเขาก็ชะงักไปครู่หนึ่ง
น้อยมากที่วิรากรจะไปสังสรรค์ หมอนั่นไม่ค่อยชอบเข้างานสังคม แต่ก็ต้องท�ำ
เพือ่ เขามาแต่ไหนแต่ไร เขาถึงได้โยกให้ไปท�ำงานอย่างอืน่ แทน แต่ความสัมพันธ์
สนิทสนมในฐานะเจ้านายลูกน้องก็ยังแน่นแฟ้นเสมอ
“น้องชายของผมไงครับนายน้อย” เสียงของเบต้าหนุ่มกระตือรือร้นทันที
เมือ่ เป็นเรือ่ งของเด็กหนุม่ “ตอนนีเ้ ขาดังมาก มีแฟนเพจเป็นของตัวเองแล้วนะครับ!”
“อ้อ ไรรียน์ ะ่ หรือ” เขาเดาะลิน้ ไม่ได้พดู อะไรตอบกลับไป เมือ่ กีเ้ ขากดไลก์
ไปเรียบร้อยแล้วน่ะ “อยู่ที่ไหนกันล่ะ”
“อยู่ที่คลับ K ครับนายน้อย พอดีมอสกับคีธพาไรรีย์มาเลี้ยงฉลอง ผมก็
เลยขอตามมาด้วย นายน้อยไม่ว่าอะไรนะครับ แหะ ๆ” ชายหนุ่มนึกขึ้นได้ว่ายัง
ไม่ได้รายงานเจ้านายก็รู้สึกตัวลีบขึ้นมาเสียอย่างนั้น แค่แอบหนีเที่ยวนิดหน่อย
เอง ตอนนี้จะมีอะไรฮอตไปกว่าไรรีย์อีกเล่า!
“โอเค อย่าเพิง่ ไปไหนนะ ฉันจะไปหาเดีย๋ วนี”้ เขาตอบเสียงนิม่ ก่อนจะกด
วางสาย เหลือบมองเกล็ดปลาสีเงินที่ส่องแสงแวววาวก็กดยิ้มที่มุมปาก เขาเก็บ
มันใส่กระเป๋าเสือ้ สูท ราชันย์ทำ� แบบนีม้ าหลายปีจนเคยชิน วันนีท้ งั้ วันเขาใช้เวลา
ครุน่ คิดในใจมาตลอด ใบหน้าสวยหวานและดวงตาสีฟา้ คูน่ นั้ มันติดตรึงใจเขามา
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นานแล้ว ไม่มีทางที่เขาจะจ�ำไม่ได้
เขาคงจะต้องลองพิสูจน์อะไรบางอย่างเสียแล้ว...
“หะ หา นายน้ อ ย!” วิ ร ากรตะโกนลั่ น มองหน้ า จอโทรศั พ ท์ ที่ เ พิ่ ง ดั บ
ไป ฉิบหายแล้วงานนี้ “เวร! ใครก็ได้ไปจับไรรีย์ลงมาจากเวทีเร็ว!” ทุกคนในโต๊ะ
นัง่ นิง่ มองไปบนเวทีตามทีว่ ริ ากรบอก เด็กหนุม่ ผมเงินสวยก�ำลังจับไมค์รอ้ งเพลง
เนิบช้า จากบรรยากาศรืน่ เริงเสียงเพลงเร่าร้อน ทุกคนในคลับกลับถูกดูดเข้าไปใน
มนตร์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงอย่างอดไม่อยู่
“You’ll always be my Day one Day zero when I was no one I’m
nothing by myself, you and no one else Thankful you’re my Day one
Thankful you’re my**”
เด็กหนุ่มในชุดเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวและกางเกงยีนพอดีตัวดูอ่อนเยาว์
เกินกว่าจะมาอยูใ่ นสถานบันเทิงนัก ดวงตากลมสีฟา้ ฉ�ำ่ เยิม้ ก�ำลังถือไมค์และฮัม
เพลงอย่างมีความสุข หากใครไม่รจู้ กั ไรรียเ์ ป็นการส่วนตัวคงจะคิดว่าเด็กหนุม่ คน
นีช้ ่างยัว่ ยวนจริง ๆ ตอนนีอ้ ัลฟ่าทั้งหลายในคลับ K เริ่มอยู่ไม่สขุ อยากจะเข้ามา
ท�ำความรู้จักกับเด็กหนุ่มบนเวทีจนแทบคลั่งตายแล้ว
วิรากรถือวิสาสะพาไรรีย์ลงมาจากเวทีทั้งที่ยังร้องไม่เสร็จ เด็กหนุ่มปรือ
ตามองก่อนจะรวบเข้ากอดพี่ชายตัวโต เบต้าหนุ่มเริ่มเครียดเมื่อเห็นไรรีย์หมด
สภาพขนาดนี้ อันทีจ่ ริงเมือ่ ตอนเย็นเขาถูกมอสและคีธชวนไปกินบุฟเฟ่ตท์ ะเล จุด
ประสงค์เพือ่ ฉลองในความฮอตของไรรีย์ แต่เด็กหนุม่ แหกปากตะโกนโวยวายลัน่
ร้านอาหาร พวกเขาจึงต้องหิ้วกันมาคลับประจ�ำ ถึงจะรู้ว่าไรรีย์ยังไม่ควรเข้ามา
ก็เถอะ นั่งได้ไม่นานไรรีย์ก็เริ่มสนใจกับแสงไฟในร้าน พวกเขาสั่งน�้ำผลไม้ให้เด็ก
หนุ่ม ไม่รู้ไปท�ำอีท่าไหนแก้วถึงได้สลับกันมั่วไปหมด ไรรีย์เลยเกิดเมาจนขอไป
ร้องเพลงบนเวที เจ้าตัวร้องอยู่คนเดียวสิบเพลงรวด แต่ที่แปลกกว่านั้นคือไม่มี
ใครอยากให้ไรรีย์ลงมาจากเวทีเลยสักคน
พวกแกมันบ้าไปแล้ว!
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วิรากรพาเด็กหนุม่ มานัง่ ทีโ่ ต๊ะ โซนทีพ่ วกเขานัง่ เป็น VIP จึงค่อนข้างมิดชิด
และเป็นส่วนตัว ต่อให้อลั ฟ่าทัง้ หลายอยากจะเข้ามาใกล้ชดิ ขนาดไหนก็ตอ้ งผ่าน
พวกเขาไปก่อน!
“ดื่มมากไปสินะไรรีย์”
“พี่พอล ผมอยากกินอีก”
“ไม่ได้นะ นายอายุเท่าไหร่เอง”
“ท�ำไมล่ะ ท�ำไมจะกินไม่ได้ ผมน่ะ อายุผมน่ะมีครอบครัวได้แล้วนะ”
พรวดดดดดดดดด!
มอสที่นั่งฟังถึงกับแทบส�ำลัก ไม่คิดว่าเด็กน้อยหน้าตาใสซื่อที่เขารู้จัก
เวลาเมาจะเป็นนักยั่วที่แสนร้ายกาจเช่นนี้ แถมยังท�ำโดยไม่รู้ตัวอีกแน่ะ คีธกับ
วิรากรมองหน้ากันเลิ่กลั่กตอนนี้ไรรีย์ไปนั่งตักพอลเรียบร้อยแล้ว
เขาล่ะกลัวเหลือเกิน!
“กินน�้ำผลไม้นี่ไปก่อน” พอลคอแข็งกว่าที่คิด เขายังหลอกล่อเด็กหนุ่ม
ให้รับน�้ำผลไม้ไปถือไว้ ไรรีย์ใช้จมูกดมฟุดฟิดก่อนจะเบ้ปาก เด็กหนุ่มจดจ�ำกลิ่น
แอลกอฮอล์ได้อย่างดีเยีย่ ม เวลานีน้ ำ�้ ผลไม้ธรรมดาน่ะเขาไม่สนใจหรอก “ไม่ชอบ
หรือ จะเป็นน�้ำแอปเปิลหรือน�้ำฝรั่งล่ะ”
“ไม่เอานะพี่พอล ผมอยากกินอย่างอื่น” เด็กหนุ่มซบเข้าที่อก กลุ่มผมสี
เงินแผ่กระจายอยู่ที่อกหนาของพอล ตอนนี้ต่อให้แข็งแกร่งแค่ไหนก็ต้องรู้สึกกัน
บ้างแหละ
ก็เด็กมันยั่วขนาดนี้...
“ไรรีย์มานั่งกับพี่ดีกว่า อย่าไปรบกวนคุณพอลเขาเลย” วิรากรเห็นท่าไม่
ดีจึงรีบเอาน้องชายมานั่งข้างกาย เขาหยิบผ้าเย็นมาแกะก่อนจะเช็ดหน้าให้เด็ก
หนุ่ม ถ้ารู้ว่าเป็นแบบนี้เขาไม่พามาที่นี่ก็ดีหรอก “อยู่นิ่ง ๆ ซะเด็กดี”
“ไม่เอาจิมมี่ ไม่เล่นน่า”
“เมาใหญ่แล้ว”
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“จิมมี่ ฉันไม่ชอบแบบนี้” เด็กหนุ่มครางเครือ ดวงตากลมยังฉายแวว
คึกคัก ก่อนจะสะบัดใบหน้าสวยออกจากวิรากร เขาลุกขึ้นตั้งท่าจะกระโดดไล่
จับแสงไฟสปอตไลต์สีทองที่ฉายอยู่ในคลับ “กลับมาก่อน!” เด็กหนุ่มร้องแค่นั้น
ก็วิ่งพรวดพราดออกไป แบบนั้นวิรากรจะยิ่งกลัวว่ามีอันตรายเขาเลยเดินตาม
ออกไป พอลลุกขึ้นเดินตาม อยากจะรู้นักว่าท�ำไมหัวใจถึงได้เต้นรัวเมื่อไรรีย์ใกล้
ชิดเขาแบบนั้น
“ไรรีย์พี่ผิดไปแล้ว ทีหลังพี่จะไม่ให้นายกินเหล้าอีก” ตอนนี้เขาอยากจะ
ร้องไห้เหลือเกิน เด็กหนุ่มเดินเซท�ำท่าคว้าตะปบกับแสงไฟที่หมุนไปเรื่อย เป็น
ภาพที่น่าขบข�ำและน่าเอ็นดูไปพร้อม ๆ กัน “เด็กหนอเด็ก...”
“จิมมีก่ ลับมาเร็ว!” ไรรียพ์ ดู เสียงดังก่อนจะกระโดดคว้าจับแสงไฟทีเ่ คลือ่ น
ไปบริเวณหน้าประตูทางเข้า วิรากรก�ำลังวิ่งเข้าไปรับแต่ไม่ทัน เด็กหนุ่มล้มลงไป
ทับผู้โชคร้ายซะเต็มแรงจนเขาได้ยินเสียงกระแทกพื้นดังอั่ก
“นีม่ นั อะไรกันเนีย่ ” เสียงเข้มเอ่ยขึน้ อย่างไม่พอใจนัก เขาได้กลิน่ แอลกอฮอล์
คละคลุ้งออกมาจากคนตรงหน้า เด็กหนุ่มเงยหน้ามองสบ ดวงตาสีฟ้าน�้ำทะเล
ประสานกับอีกฝ่ายพอดิบพอดี ด้วยความใกล้ระดับนีท้ ำ� ให้ราชันย์มองเห็นใบหน้า
อีกฝ่ายอย่างเต็มตา ใช่...ไม่ผดิ แน่ ดวงตากลมแบบนี้ เส้นผมสีเงินแบบนี้ ริมฝีปาก
จิม้ ลิม้ แบบนี้ ต่อให้ผา่ นไปอีกสิบปีเขาก็ไม่มวี นั ลืม! “มะลิ?”
“จิมมี่!” แสงไฟกลมสีทองหยุดอยู่ตรงหน้าพอดี เด็กหนุ่มใช้มือสองข้าง
ออกแรงกดเอาไว้กอ่ นจะยกยิม้ ดีใจทีจ่ บั เพือ่ นตัวอ้วนได้สำ� เร็จ วิรากรอ้าปากค้าง
เขารูว้ า่ ปลาทองทีไ่ รรียเ์ ลีย้ งน่ะชือ่ จิมมี่ แต่ไอ้ทไี่ รรียก์ ำ� ลังจับเขาคิดว่า เอ่อ จัมโบ้
ล่ะมัง้ นะ..
“เอ่อ นายน้อย ผมต้องขอโทษจริง ๆ นะครับ” เขารีบถลาเข้าไปพยุงเด็ก
หนุ่มให้ลุกขึ้น แต่ไรรีย์กลับไม่ยอมปล่อยมือจากเป้ากางเกงนายน้อยเสียอย่าง
นั้น “ไรรีย์นั่นไม่ใช่จิมมี่ของนายหรอกนะ กลับไปนั่งดี ๆ ได้แล้ว” วิรากรเสียวสัน
หลังวาบ เขาไม่กล้าเหลือบมองเจ้านายหนุ่มที่ก�ำลังแผ่รังสีอ�ำมหิตเลยสักนิด
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“นายคิดว่าน้องชายนายอายุเท่าไหร่”
“สิบแปดครับ”
“อายุแค่เท่านี้ แต่กล้าพาเด็กนี่เข้ามา ไม่เกรงกลัวกฎหมายกันเลยสินะ”
ราชันย์ขมวดคิว้ เขาลุกขึน้ ยืนก่อนจะปัดรอยเปือ้ นตามตัว วิรากรตัวลีบเท่ามดไป
เรียบร้อยแล้ว “หรือว่าเพราะเป็นคนของฉัน เลยคิดว่าคนอื่นจะไม่กล้าท�ำอะไร”
“ขอโทษจริง ๆ ครับนายน้อย”
“ส่งเด็กนั่นมา”
“นายน้อยจะเอาไรรียไ์ ปท�ำอะไรครับ” วิรากรเลิก่ ลัก่ เขาถอยหลังอัตโนมัติ
“ไรรียย์ งั เด็ก ยังไม่เหมาะทีจ่ ะ เอ่อ”
“ไม่ใช่เรื่องของนาย ส่งเขามาให้ฉัน” ชายหนุ่มขมวดคิ้ว มองลูกน้องที่
หน้าซีดเผือด “เร็ว” ราชันย์ไม่รั้งรออีกต่อไป เขาสาวเท้าเข้าไปรวบเด็กหนุ่มมา
ไว้ในอ้อมกอด กลิ่นหอมแปลกประหลาดเริ่มส่งกลิ่นกระจายออกมาอีกรอบ เขา
ชะงักไปชั่วครู่มองดูคนรอบข้างที่ไม่มีปฏิกิริยาจึงเริ่มเอะใจ เขาอยากจะพิสูจน์
ความจริงสักหน่อย ว่าเด็กนี่คือคู่แห่งโชคชะตาของเขาจริง ๆ...
“นายน้อยครับ ผมขอเถอะครับ”
“ฉันไม่มีทางบังคับไรรีย์...ถ้าเขาไม่เต็มใจ” ชายหนุ่มพูดทิ้งท้ายเอาไว้
ก่อนหมุนตัวออกไปด้านนอก บอดี้การ์ดประจ�ำตัวคอยอ�ำนวยความสะดวกให้
เด็กหนุ่มนอนหลับอยู่บนตักของราชันย์ ชายหนุ่มใช้นิ้วมือเกลี่ยแก้มใสเชื่องช้า
กลิน่ เริม่ กระจายจนเขาต้องก�ำหมัดแน่น เงยหน้ามองคนขับรถด้วยสายตาอดกลัน้
“ขับเร็วหน่อย”
ใช้เวลาเพียงสิบนาทีเขาก็มาถึงคอนโดฯ หรู เมือ่ เห็นเด็กหนุม่ ไม่มวี แี่ ววจะ
ตื่นเขาก็ตัดสินใจอุ้มโดยไม่ให้ใครช่วย กว่าจะขึ้นมายังชั้นบนได้ก็เล่นเหนื่อยเอา
เรือ่ ง เพราะไรรียท์ งั้ ซุกเข้าหาเขาแถมยังกอดเขาแน่นอีก ชายหนุม่ วางไรรียล์ งบน
เตียงนุม่ เสียงครางเครือไม่ได้ศพั ท์ของคนตรงหน้าเริม่ ท�ำให้สติทมี่ อี ยูข่ องเขาขาด
กระเจิง ราชันย์บงั คับตัวเองไม่ได้ มือทัง้ สองข้างเขาสัน่ ระริกอยากจะฉีกทึง้ เสือ้ ผ้า
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ของเด็กหนุม่ ราวกับสัตว์ปา่ ทีก่ ำ� ลังกระหายเลือด เขามองไรรียท์ กี่ ำ� ลังพลิกไปมา
ด้วยสายตาเต็มไปด้วยเส้นเลือดฝอย เขาก�ำลังเอาชนะสัญชาตญาณ แม้จะรูอ้ ยู่
เต็มอกว่าอัลฟ่าไม่สามารถควบคุมสัญชาตญาณได้เมื่อเจอคู่แห่งโชคชะตาหรือ
เจอโอเมก้าขณะฮีท เขาเองก็ไม่แตกต่างจากสัตว์ป่ามากเท่าไหร่หรอก
“ไรรีย์”
“อือ สาหร่ายทะเลทอดกรอบต้องตราเด็กถือโอ่งมังกรเท่าน้าน...แจ๊บ ๆ”
“นายได้ยินฉันไหม”
“อือ ได้ยนิ น่า หนวกหูจงั เลย จะนอน” ไรรียย์ กมือปัดป่ายอะไรก็ตามทีเ่ ข้า
มารบกวนเวลานอน ยิง่ มือขาวผ่องแตะไปตามเนือ้ ตัวของเขา ราชันย์กย็ งิ่ รูส้ กึ ว่า
ใช่...เพราะเขาเริ่มจะทนไม่ไหวแล้ว!
“มาคุยกันก่อนได้ไหม”
“ไม่!”
“มะลิ”
“ก็บอกว่าไม่ได้ชื่อมะลิไง!” เด็กหนุ่มโมโหถึงได้เผยอเปลือกตาขึ้นมอง
ก่อนที่จะได้ตื่นเต็มตาเขาก็ถูกชายหนุ่มจู่โจมด้วยจูบอุ่นร้อน ลิ้นฉ�่ำกวัดเกี่ยวใน
โพรงปากอีกฝ่ายอย่างร้อนแรง ไรรีย์หายใจแทบไม่ออก มีตัวอะไรไม่รู้ก�ำลังจะ
กินเขา! เด็กหนุม่ ปล่อยให้อกี ฝ่ายฉกชิมจูบหวานเพราะไร้เรีย่ วแรงต่อต้าน พอเริม่
รู้สึกตัวแรงกระตุ้นบางอย่างก็ท�ำให้เขาตื่นเต็มที่ ร่างกายขาวผ่องสั่นระริก หัวใจ
เต้นรัวไม่หยุด อาการทรมานแบบนี้ทำ� ให้ไรรีย์ถึงกับงงว่าช่วงฮีทของเขากลับมา
อีกแล้วหรือ
“จ�ำฉันได้ไหม” เด็กหนุม่ เงยหน้ามองก็ตอ้ งตกใจสุดขีด ชายหนุม่ ตรงหน้า
คือคนที่เขาไม่อยากเจอมากที่สุด!
“นะ นายน้อย”
“นายรู้จักชื่อฉันใช่ไหม”
“คุณชือ่ ราชันย์ ใคร ๆ ก็ตอ้ งรูจ้ กั คุณอยูแ่ ล้ว” ยิง่ อยูใ่ กล้ชายหนุม่ อาการฮีท
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ก็เริ่มออกฤทธิ์รุนแรง มันทรมานจนเด็กหนุ่มแทบจะก้าวขาไม่ออก แก่นกายเล็ก
สั่นระริก มันพร้อมที่จะมีอะไรกับใครก็ตามที่เจอ ช่วงเวลาฮีทคือสิ่งที่เขาเกลียด
ที่สุด เกลียดความอ่อนแอของตัวเองที่ไม่สามารถบังคับร่างกายได้
“ฉันหมายถึง เราเคยเจอกันมาก่อนใช่ไหม”
“มะ ไม่ เราเพิ่งเจอกันครั้งแรก”
“แล้วนีอ่ ะไร” ราชันย์หยิบเกล็ดปลาสีเงินออกจากระเป๋าเสือ้ เด็กหนุม่ ตก
ตะลึงไปชัว่ ขณะทีเ่ ขาลืมไปแล้วหรือไงว่าอีกฝ่ายมีของทีเ่ ขาให้เอาไว้อยู่ ไรรียห์ ลุบ
ตามองพื้นก่อนจะตอบเสียงเบา
“มะ ไม่รู้”
“คนบนโลกนี้ ไม่สิ คนบนบกในโลกนี้ไม่มีใครไม่รู้จักว่ามันคืออะไร นอก
เสียจากว่านายไม่ใช่คนที่อยู่บนบก” เขาถามไล่จี้จนเด็กหนุ่มหน้าซีดเผือด ส่าย
หัวไม่หยุด
“คะคุณจ�ำคนผิดแล้ว ผมจะไม่ใช่คนที่อยู่บนบกได้ยังไง นี่ไง...ผม ผมมี
ขานะ” เขาใช้มือตบไปที่ขาตัวเอง ชายหนุ่มไม่สนใจก้มลงคลอเคลียอยู่บริเวณ
ใบหู ไรรีย์ย่นคอหนีร่างกายอ่อนปวกเปียกไปหมด
“ฉันไม่ได้บอกสักค�ำว่านายเป็นเงือก...มะลิ อย่าปิดบังฉันอีกเลย”
“ผมไม่ใช่คนที่คุณรู้จักจริง ๆ”
“แล้วท�ำไมนายถึงมีอาการฮีท?” ราชันย์ถาม เขาใช้สายตาคมหรี่มอง
“ไม่ใช่เพราะฉันหรอกหรือ” เขาต้องใช้ความอดทนอย่างมากจริง ๆ ในการมอง
เด็กหนุ่มตอนนี้ เสื้อเชิ้ตขาวหลุดลุ่ยจนเห็นยอดอกวับแวม กางเกงยีนที่เจ้าตัว
ใส่หลุดกระเด็นไปนานแล้ว
“ผม ผมไม่รจู้ ริง ๆ” เด็กหนุม่ กระเถิบถอยจนเกือบจะตกเตียงแต่ชายหนุม่
โผเข้ารับไว้ได้ทัน ยิ่งเนื้อแนบเนื้อใกล้ชิด ราชันย์ก็ยอมรับว่าควบคุมตัวเองไม่ได้
อีกต่อไป “คะ...คุณ”
“ฉันจะไม่บังคับนายเป็นอันขาด...”
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“แต่คณ
ุ ก�ำลังทรมานนะ” เด็กหนุม่ เห็นสภาพอีกฝ่ายแล้วก็อดจะเอ่ยปาก
ถามไม่ได้ ราชันย์หมดมาดสูงส่งอย่างสิ้นเชิง เขาเหมือนสัตว์ป่าบาดเจ็บและ
ก�ำลังอดทนอย่างถึงที่สุด ไรรีย์เอื้อมมือจับแก้มสากของคนตรงหน้า
“อย่ามาจับ!”
“อือ้ !” ฝ่ามือขาวถูกคว้าออก เสือ้ เชิต้ สีขาวของเด็กหนุม่ ถูกฉีกทึง้ กระจาย
ไรรียต์ กใจกับอาการคลุม้ คลัง่ ของคนตรงหน้า เขาส่ายหน้าระรัว ความหวาดกลัว
พุ่งขึ้นในใจ “ยะ อย่านะ”
“อึก...” ราชันย์ทนไม่ไหวอีกต่อไป เขาจับข้อเท้าขาวเนียนกระชากให้เข้า
มาใกล้ ริมฝีปากพรมจูบไปตามแอ่งชีพจร เด็กหนุ่มดิ้นพล่านรับสัมผัสรุนแรง
อย่างไม่ประสีประสา เด็กหนุ่มไม่รู้จะท�ำยังไงกับสถานการณ์ตรงหน้า เขาได้แต่
ดันอีกฝ่ายออกด้วยแรงเล็กน้อยเท่านั้น ราชันย์เลื่อนลงไปยังกลางกลายที่ขาว
สะอาด ก่อนจะใช้ริมฝีปากครอบครองอย่างไม่นึกรังเกียจ และไม่เคยท�ำให้คู่
นอนคนไหนมาก่อน
“อ๊า อื้อ” เด็กหนุ่มกระตุกเฮือกติดกันสามสี่ครั้งจนแทบหมดแรง แค่แตะ
เนื้อต้องตัวเขาก็แทบจะเสร็จให้ได้ ช่วงฮีทเป็นช่วงอันตรายที่สุดจริง ๆ ไรรีย์เริ่ม
ถูกแรงอารมณ์ครอบง�ำเผลอไผลไปตามชายหนุ่ม ก่อนที่เขาจะรู้สึกตัวร่างกาย
ก็ถูกพลิกคว�่ำ
“มะ...ไม่นะ” เด็กหนุ่มกรีดร้อง เขากลัวเหลือเกิน เขาไม่อยากจับคู่กับ
ราชันย์ แม้จะเป็นคูแ่ ห่งโชคชะตากันก็ตาม เพราะเขาไม่อยากท�ำให้ใครเสียใจ ไม่
อยากท�ำผิดต่อคนรักของอีกฝ่าย
“...” เสียงเงียบลงก่อนที่เด็กหนุ่มจะลืมตามอง ราชันย์ยกแขนตัวเองขึ้น
แล้วกัดเข้าที่ท้องแขนเต็มแรง ชายหนุ่มเริ่มได้สติจึงรีบลุกขึ้นใส่เสื้อผ้า เขาปิด
ประตูเต็มแรงจนไรรีย์ยังสะดุ้ง เด็กหนุ่มมองรอยเลือดที่หยดแหมะตามทางด้วย
หัวใจเต้นระรัว ยกมือสองข้างแตะเข้าที่หลังคอตัวเอง
ไม่มีรอยกัด...
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ไม่มีการฝืนใจร่วมรักอย่างที่ชายหนุ่มบอก
ราชันย์เพียงช่วยปลดเปลื้องให้เขาในขณะที่เป็นฮีทเท่านั้น
หลังจากจัดการตัวเองจนเสร็จเรียบร้อย ชายหนุม่ จึงเดินกลับมาใส่กญ
ุ แจ
ล็อกห้องที่ไรรีย์อยู่เอาไว้อย่างแน่นหนา และเอาลูกกุญแจให้วิรากรเก็บไว้ เบต้า
หนุ่มรู้สึกงุนงงไม่น้อยที่ถูกเรียกมา เมื่อครู่ที่นายน้อยพาไรรีย์ไปยังบอกให้เขาไม่
ต้องยุ่งเลยด้วยซ�้ำ เขาเห็นท่อนแขนข้างซ้ายของราชันย์เป็นแผลเหวอะหวะ ก็
ร้องโวยวายรีบพานายน้อยไปหาหมอ แม้เขาจะนึกสงสัยอยู่เต็มอกว่าเกิดอะไร
ขึ้นก็ตาม
“พรุง่ นีน้ ายค่อยพาไรรียก์ ลับไปทีศ่ นู ย์วจิ ยั ฯ นะ ไม่ตอ้ งให้เขามาท�ำงานแล้ว”
“นายน้อยจะไล่ไรรียอ์ อกหรือครับ” วิรากรตกใจหน้าซีดเผือด หรือว่าน้อง
ชายตัวแสบจะไปก่อเรื่องอะไรเอาไว้อีก ถึงขนาดท�ำให้นายน้อยไม่พอใจเอาได้
“ไม่ใช่อย่างนัน้ ถ้าไรรียอ์ ยากท�ำงาน ฉันก็ไม่ได้วา่ อะไร เพียงแต่...” เขายก
แขนมองรอยแผลทีเ่ พิง่ เย็บไปเมือ่ ครู่ แล้วก็ตอ้ งหัวเราะให้ตวั เองแผ่วเบา “นายหา
ปลอกคอให้เขาใส่หน่อยแล้วกัน”
“ปลอกคอ?”
“เขาเป็นคู่แห่งโชคชะตาของฉัน” ชายหนุ่มบอก ก่อนจะเดินเผ่นหนีทิ้ง
เบต้าหนุ่มที่กำ� ลังงงสุดขีดเอาไว้เบื้องหลัง วิรากรทวนค�ำพูดไปมาก่อนจะเบิกตา
โพลง รีบตบหน้าตัวเองซ้ายขวาก่อนร้องลั่น “นี่กูก�ำลังฝันไปหรือเปล่าวะ!”
หากจะบอกว่าราชันย์คืออัลฟ่าผู้ทรงอิทธิพลก็ไม่ใช่ค�ำพูดที่เกินเลย เขา
เป็นชายหนุ่มนักธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย ในท�ำเนียบของ
ชายหนุม่ ทีเ่ ป็นทีห่ มายของสาวทัว่ โลกย่อมมีชอื่ ของอัลฟ่าหนุม่ คนนีอ้ ย่างไม่ตอ้ ง
สงสัย เพราะบุคลิกเย็นชาบวกกับใบหน้าคมคร้ามและข่าวลือหนาหูว่าชายหนุ่ม
มีคนทีร่ กั อยูแ่ ล้ว ท�ำให้หนุม่ สาวทีห่ วังจะตกถังข้าวสารถึงกับคอตก แต่กม็ ไี ม่นอ้ ย
ทีเ่ ข้าไปเสนอตัวถึงที่ และยังไม่รวมฮาเร็มของชายหนุม่ ทีพ่ อ่ บังเกิดเกล้าจัดหาให้
เต็มไปด้วยโอเมก้าชั้นดีที่คัดมาอย่างดีแล้ว
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แต่เขาไม่สนใจ...
ราชันย์เลือกทีจ่ ะมีความสัมพันธ์บนเตียงกับคนทีเ่ ขาสมยอมเท่านัน้ และ
ปฏิบัติต่อคู่นอนด้วยความสุภาพบุรุษ เขาป้องกันและใช้ถุงยางทุกครั้งเพื่อไม่ให้
เกิดปัญหา ถึงแม้คู่นอนที่เขาเลือกมานั้นจะเป็นเบต้าที่ไม่มีวันท้องได้ก็ตาม แต่
ส�ำหรับไรรีย์ไม่ใช่ ตั้งแต่ที่เขาเจอก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกบางอย่างที่พวยพุ่งออก
มาจากเบือ้ งลึก เป็นครัง้ แรกทีเ่ ขาควบคุมสัญชาตญาณตัวเองไม่ได้ ทัง้ ทีอ่ กี ฝ่าย
ไม่ได้แสดงท่าทียวั่ ยวนเขา แต่เขากลับทานทนไม่ไหว ยิง่ ใบหน้าละม้ายคล้ายกับ
เงือกหนุม่ ทีก่ ำ� ลังตามหาเขาก็ยงิ่ หวัน่ ไหวมากขึน้ เป็นทวีคณ
ู แต่เขาจะไม่ยอมเชือ่
จนกว่าจะเห็นด้วยตาตัวเอง หากไรรียไ์ ม่ใช่อย่างทีบ่ อกเขาจริง เขาก็จะปล่อยอีก
ฝ่ายไป...ราชันย์ให้วิรากรเตรียมปลอกคอให้เด็กหนุ่มใส่เอาไว้ เขาสัญญากับตัว
เองเอาไว้แล้วจะไม่มีการจับคู่เพราะความจ�ำเป็น หรือความผิดพลาดทั้งนั้น จะ
ต้องไม่มีการซ�้ำรอยเดิมอีก
เขาไม่อยากเจ็บปวดเหมือนพ่อและแม่ของตัวเอง...
ชายหนุ่มคว้าเกล็ดปลาสีเงินขึ้นมาดู มันอุ่นร้อนวูบวาบแนบกับอกเขา
ตลอดเวลา ทุกครั้งเวลาที่เขาเจอปัญหา แค่เพียงได้มองของฝากจากท้องทะเล
สิง่ นี้ ราชันย์รสู้ กึ เหมือนมีเทพยดาโอบอุม้ เขาอยูเ่ สมอ นอกจากมารดาทีจ่ ากโลก
นี้ไปแล้ว มีเพียงเงือกหนุ่มเท่านั้น ที่เขาจะไม่ยอมเสียไป...
“ลองดู...ว่านายจะปากแข็งกับฉันได้อีกนานแค่ไหน...มะลิ”
จิมมี่ : เฮ้ ไรรีย์ ไอ้เงือกความจ�ำสัน้ นายลืมให้อาหารช้านนนนนนนน*****
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