
พัพพุ   7

ครองรักไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงคนอื่นมีความใฝ่ฝันในชีวิตว่า

อย่างไร...

ส่วนความใฝ่ฝันของเธอคอื...อยากสบาย อยากได้สามรีวย!

ผลจากความลำาบาก ปากกดัตนีถบีมาตั้งแต่เดก็ มนัทำาให้ครองรกั

ค่อนข้างขยาดความจน รู้ซึ้งเลยว่าการไม่มีเงินนั้นมันทรมานขนาด 

ไหน

หญงิสาวเช่าอะพาร์ตเมนต์เก่าๆ อยูก่บัแม่แค่สองคน ส่วนพ่อ...

เธอไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใคร เพราะเกดิมากไ็ม่มพี่อแล้ว

แม่รบัจ้างเป็นแม่บ้านทำาความสะอาด ลำาบากลำาบนกนัมามาก 

พอครองรกัจบมธัยมปลาย ชวีติเธอดนัประสบเรื่องสดุชอ็กคอื...แม่เป็น

มะเรง็!

ท่านไม่ยอมบอกกัน ด้วยกลัวว่าลูกสาวจะเป็นห่วง จนยอม

ปล่อยให้มนัลกุลามอยู่ในระยะอนัตรายต่อชวีติ

ครองรกัเรยีนต่อที่มหาวทิยาลยัเปิด พร้อมๆ กบัที่ทำางานหาเงนิ

มาจนุเจอืค่ารกัษาแม่และเลี้ยงดูตวัเอง บางทกีเ็หนด็เหนื่อยจนถงึขั้น

ร้องไห้ออกมา แต่เธอไม่ได้เหนื่อยในการทำาเพื่อแม่ แต่เหนื่อยกบัความ

ทกุข์ที่ต้องเผชญิ ไหนจะต้องมากงัวลว่าแม่อาจจะไม่หายอกี

บทนำ�
ความฝันที่หลุดลอย
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และในสถานการณ์ชวนท้อใจนี้ ก็ทำาให้ครองรักก็ได้รู ้จักกับ 

‘อรรถ’ ชายหนุ่มมาดนิ่ง แสนสภุาพอบอุ่น ซึ่งเป็นแพทย์ใช้ทนุอยู่ใน

โรงพยาบาลที่แม่ไปทำาการรกัษา

เธอเจอเขาบ่อยจนเริ่มคุ้นเคย จนได้คุยกัน...และสานสัมพันธ์

กนัไปเรื่อยๆ

ในที่สดุ...ครองรกักร็ู้สกึได้ว่าเขาชอบเธอ

พอสนทิชดิเชื้อกนัมากขึ้น กร็ูว่้าเขามฐีานะรำ่ารวยมาก และกำาลงั

จะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ ทำาเอาเธอตาพราว บอกตัวเองเลยว่า... 

นี่ละ หนทางสบายของเธอ

ครั้นจะกระโตกกระตากจ้องจะจับเขาชัดเจนไปก็ใช่เรื่อง หญิง

สาวเลยแอ๊บแบ๊วทำาตวัเป็นสาวหวานใสในแบบที่อรรถชอบและเข้าใจ

ว่าเธอเป็น ทั้งที่จรงิเธอไม่ใช่คนแบบนั้น

ด้วยรปูลกัษณ์ตวัเลก็ผอมบาง หน้าหวานซึ้ง ใครต่อใครเลยพาน

เข้าใจว่าเธอเป็นคนเรยีบร้อยน่ารกั ทั้งที่จรงิเธอร้าย แสบ ไม่ยอมคน 

ปากจดัจนถงึขั้นด่ากราดกบัคนข้างห้องที่บงัอาจเหนบ็แนมแม่เรื่องท้อง

ไม่มพี่อ ทั้งยงัค่อนเธอว่าเดี๋ยวกค็งไม่ต่างจากแม่

แต่กน็ั่นละ...การทำาตวัให้ดูอ่อนแอ มนัดูน่าปกป้องนี่นา

อรรถหลงรักเธอมาก เขาขอเธอเป็นแฟน แน่นอนว่าครองรัก

ตกลงอยู่แล้ว และหลังจากนั้นเขาก็คอยเป็นห่วงและดูแลครองรักจน

กระทั่ง...แม่เสยี

ครองรกัต้องอยู่แบบโดดเดี่ยวเดยีวดาย นั่นยิ่งทำาให้อรรถทั้งรกั

ทั้งสงสารอกีเท่าตวั เหน็เธอเรยีนเหนื่อยแล้วยงัต้องไปทำางาน เขาเลย

ให้เงนิเธอใช้ และห้ามไม่ให้เธอทำางานแล้ว

ความสมัพนัธ์ฉนัคนรกัดำาเนนิไป เขามาหาเธอที่อะพาร์ตเมนต์

อยู่บ่อยครั้ง จนเลยเถดิถงึขั้นกุ๊งกิ๊งกนัเรยีบร้อย

ณ ตอนนั้น เธอยอมรบัว่าตวัเองเตม็ใจอย่างสดุซึ้งที่จะตกเป็น
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ของเขา มันอาจจะดูไม่มีศักดิ์ศรี เป็นความคิดโง่ๆ ของผู้หญิงที่หวัง

รวยทางลดัแบบเธอ ซึ่งหวงัจะผูกมดัเขาไว้ด้วยวธินีี้ แต่เพราะเขาเป็น

ผูช้ายที่ควรค่าแก่การลงทนุ และเธอกต็ดัสนิใจแล้วที่จะลงทนุเพื่อหวงั

ผลกำาไรแสนงามในอนาคต

แล้วอรรถกไ็ม่ทำาให้ครองรกัผดิหวงั เขาเป็นผู้ชายที่ด ี ต้องการ

รบัผดิชอบและจะแต่งงานกบัครองรกั หญงิสาวเลยเริ่มฝันหวานถงึชวีติ

แสนสบาย มเีงนิใช้ไม่ต้องอด จนไม่ทนันกึคดิว่า...

ผู้ชายรวยๆ แบบนี้...อาจจะมแีม่โคตรงกคอยระวงัให้!

‘อลนิ’ อปุสรรคคนสำาคญัของความเป็นว่าที่ภรรยาคณุหมอของ

เธอ!

อรรถพาเธอไปเจอกับอลิน เพื่อจะบอกแม่เขาเรื่องจะแต่งงาน

กบัครองรกั และจะพาครองรกัไปต่างประเทศด้วย แต่อลนิคดัค้าน ตั้ง

ท่ารงัเกยีจครองรกัเตม็ที่ เธอดอูอกว่าครองรกัโฟกสัที่เงนิมากกว่าความ

รกั เลยขดัขวางสั่งให้อรรถเลกิกบัครองรกั แต่อรรถกไ็ม่เชื่อ ยนืยนัที่จะ

คบ ทั้งยังจะหาวิธีจัดการปัญหาแม่สามีลูกสะใภ้ก่อนที่จะไปต่าง

ประเทศให้ได้

ผ่านไปนานพอสมควร อรรถกย็งัจดัการไม่สำาเรจ็ ครองรกัเลย

มแีผนชั่วร้ายในหวัขึ้นมาบดัดล...เธอจะปล่อยให้ตวัเองท้อง เพื่อจะได้

บบีให้อลนิยอมรบัเธอเป็นลูกสะใภ้

แต่สงสัยว่าสวรรค์จะไม่เข้าข้างคนคิดไม่ดี เพราะทำาอย่างไร 

ครองรกักไ็ม่ท้อง!

ความสัมพันธ์ของครองรักกับอรรถก็เริ่มสั่นคลอนด้วยนำ้ามือ 

ของอลนิ ซึ่งหากเธอรกัอรรถจรงิๆ เธอคงนกึอยากเอาชนะใจแม่สามด้ีวย

ความดเีหมอืนนางเอกแสนหวานในนยิาย

แต่เผอญิ...เธอไม่ได้รกัเขาสกัเท่าไร

ที่สำาคัญ...เธอไม่ใช่คนจิตใจงามเว่อร์ขนาดจะไปพิสูจน์อะไร
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เทอืกนั้น

ยุ่งเหยิงไปมาอยู่อีกไม่เท่าไร ก็ใกล้จะได้กำาหนดการที่อรรถจะ

ต้องไปต่างประเทศ

แนวโน้มที่ครองรกัจะได้ไปกบัเขาเท่ากบั 0.01%

ส่วนแนวโน้มที่ครองรกัอาจจะได้เลกิกบัเขาคอื 99.99%

และในที่สุด...ครองรักก็ถูกเขาโทร. มาบอกเลิกด้วยเหตุผลว่า 

แม่เขาหอบพะงาบๆ ปานจะตาย อนันี้เธอเว่อร์เอง เขาบอกว่าหอบจดั

เฉยๆ และขอร้องทั้งนำ้าตาให้เขาเลกิกบัเธอ!

วาจาสดุท้ายที่อรรถทิ้งไว้ให้ก่อนวางสายคอื

‘พี่รกัเค้กนะ...พี่ขอโทษ’

มาวนันี้...หญงิสาวถูกคนที่อรรถบอกว่าหอบจดัโทร. ขอนดัเจอ

ที่ร้านขนมใกล้อะพาร์ตเมนต์ที่เธอเช่าอยู่ เธอเลยได้ข้อสรุปแล้วว่า...

อรรถไม่ใช่แค่รกัแม่หรอก เขาโง่ด้วย!

แม่เขามคีวามทำาการแสดงกบัลูกชาย (เหมอืนเธอเด๊ะ!)

หอบบ้าหอบบออะไรที่ไหนกนั คงไม่ได้เป็นอะไรหรอก ที่นั่งอยู่

ตรงข้ามเธอนี่ดสูขุภาพดทีั้งทางกายและทางจติ หน้าบานเรงิร่าเสยีไม่ม ี

คงดใีจที่ลูกชายเลกิกบัเธอได้แล้วสทิ่า

โมโหอรรถนกัเชยีว เป็นหมอแท้ๆ ดูไม่ออกจรงิๆ รวึ่าที่แม่เขา

ทำาน่ะ มนัแอกตงิ!

“อาการป่วยคุณแม่หายแล้วเหรอคะ” ครองรักแกล้งถามด้วย

นำ้าเสยีงที่แสดงถงึความเป็นห่วงแบบเสแสร้งขั้นสดุ

“เรื่องของฉนั”

โดนตอกกลบัเสยีงนิ่งกป็รี๊ดนดิหน่อย แต่ครองรกักข่็มความโกรธ 

เอ่ยถามไป 

“แล้ววนันี้คณุแม่นดัเจอเค้กทำาไมคะ”

“ฉนัจะมาตกลงกบัเธอดีๆ ”
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“เรื่องอะไรเหรอคะ”

“เรื่องตาอรรถ ฉนัอยากให้เธอเลกิยุ่งกบัลูกฉนัถาวร แต่ฉนัไม่

ได้จะขอเปล่าๆ นะ ฉนัมเีงนิให้...หนึ่งล้าน”

ครองรักแอบลิงโลดกับจำานวนเงิน แต่ก็ฉุกคิดได้ว่าอาจจะไม่

ง้ามไม่งามเท่าไรที่ยนิดกีบัเงนิจำานวนนี้ เพราะมนั...น้อยเกนิไปน่ะส!ิ

หญงิสาวเลยแกล้งตหีน้าเศร้า นำ้าตาคลอ “ทำาไมคณุแม่ถงึดถูกู

ความรกัของเค้กอย่างนี้ล่ะคะ คดิเหรอคะว่าเงนิแค่นี้ จะซื้อใจเค้กได้”

“ซื้อได้ แล้วกไ็ม่ต้องมาบบีนำ้าตาหรอกย่ะ ฉนัรู้ทนั!”

เท่านั้นละ...จากแววตาหมองเศร้า แปรเปลี่ยนเป็นแววตาเจ้าเล่ห์

ทนัท ีทำาเอาอลนิหมั่นไส้นกั...นงัเดก็ร้ายกาจ!

“ตกลงเธอจะยอมรบัข้อตกลงไหม หนึ่งล้าน แลกกบัการที่เธอ

จะหายไปจากชวีติลูกชายฉนัถาวร”

“ยอมรบัค่ะ แต่...ตดิขดัเรื่องจำานวนเงนินดิหน่อย เค้กขอห้าล้าน

ได้ไหมคะ”

“ยายงก!”

“แหม...เค้กกต็้องเอาไว้ตั้งตวับ้างสคิะ”

“ฉนัไม่ให้! ห้าล้านมนัมากเกนิไป”

ครองรักยิ้มมุมปาก หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา แกล้งส่งเสียงทีเล่น 

ทจีรงิ “กดโทร. หาพี่อรรถดไีหมน้า...”

“เธอ!”

เธอของอลนิทำาหน้าตาบ้องแบ๊ว ขานรบัเสยีงใส “ขา”

คนโดนยียวนกัดฟันเคืองโกรธ...สุดท้ายก็ตัดสินใจเซ็นเช็คให้

ครองรกัไป ลกุขึ้นยนื พูดทิ้งท้าย “หวงัว่าเธอจะเลกิยุ่งกบัลูกฉนัจริงๆ 

ตาอรรถควรได้เจอผู้หญงิที่ดกีว่าเธอ”

แล้วอลนิกท็ำาหน้าเชดิ เดนิฉบัๆ ออกไป

หากเป็นผู้หญิงคนอื่นคงเสียใจร้องไห้ที่ต้องออกไปจากชีวิต 
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คนที่มุ่งหมายอยากได้เป็นสาม ีแต่ไม่ใช่กบัครองรกั

เธอไม่ได้เศร้า แต่แค่เจ็บใจนิดหน่อยที่ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง 

ไม่อาจส่งให้เธอไปถงึฝั่งฝัน

สุดท้าย...สิ่งที่ใช้เดิมพันกับชีวิตในจินตนาการนั้นก็มีค่าเท่ากับ

เงนิห้าล้าน มนัอาจจะดูน้อยเมื่อเทยีบกบัความรวยของอรรถ แต่เมื่อ

เทียบกับความจนของเธอ ห้าล้านก็ถือว่าเยอะมาก...เยอะจนไม่รู้ว่า

ชวีตินี้จะมโีอกาสได้ครอบครองเงนิจำานวนนี้ไหม

มองในแง่บวก การโดนเขี่ยออกไปจากชีวิตอรรถ ก็ถือว่าเป็น

เรื่องราวดีๆ  ที่เธอจะได้ไม่ต้องมสีามลีูกแหง่ระดบัซูเปอร์แหง่อย่างเขา

ที่สำาคญั...จะได้ไม่ต้องมแีม่สามชีวนสยองแบบนั้นด้วย

 

เช้าวันถัดมาหลังจากตกลงไกล่เกลี่ยกับอลินเรื่องอรรถ 

ครองรักก็ได้รับข้อความจากชายหนุ่มที่ตอนนี้คงบินไปเรียนต่อต่าง-

ประเทศแล้วว่า

เค้ก...ทำาไมทำากับพี่แบบนี้ ในเมื่อเค้กเห็นเงินสำาคัญกว่าความ

รกัของเรา พี่กจ็ะตดัใจจากเค้กจรงิๆ

ลาก่อน ดูแลตวัเองดีๆ  นะ

ครองรักเบ้ปากใส่ข้อความที่ได้รับ หญิงสาวก่นด่าอดีตคนรัก 

“เชญิ! อยากตดัใจกต็ดัไปเลย!”

คาดว่าอลินคงนำาความไปแจ้งแก่ลูกชาย นึกภาพออกเลยว่า 

อลนิจะพูดและทำาสหีน้าอย่างไร

เธอไม่สนใจอะไรในตวัอรรถอกี จดัการอาบนำ้าอาบท่าให้สดชื่น 

และกะว่าจะไปหาหมอที่คลนิกิแถวนี้สกัหน่อย เพราะรู้สกึเหมอืนจะไม่

สบายเนื้อไม่สบายตวั เหนื่อยๆ เพลยีๆ อย่างไรมทิราบมาตั้งแต่เมื่อ

วานแล้ว

หากเป็นตอนที่ยงัไม่เลกิกบัอรรถ เธอคงโดนหมอประจำาตวัดแูล
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เป็นอย่างด ีแต่คราวนี้เขากลายเป็นเพยีงอดตี ดงันั้นชวีปีัจจบุนันี้เลย

ต้องพึ่งตวัเอง

พอจดัการตวัเองเสรจ็แล้ว หญงิสาวกอ็อกจากห้อง แต่สงสยัว่า

วนันี้จะอภมิหาซวย ด้วยออกมาปุบ๊กเ็จอกบัมนษุย์ป้าช่างสาระแนป๊ับ

สาลี่...ป้าที่เช่าอะพาร์ตเมนต์เดียวกัน คนข้างห้องที่ไม่รู้ว่าเป็น

เจ้ากรรมนายเวรของแม่และครองรักหรือเปล่า เพราะตั้งแต่ครองรัก 

จำาความได้ เธอคนนี้กไ็ม่เคยพูดจาดีๆ  กบัครองรกัและแม่เลย

สาลี่ยนือยู่กบัสาลนิ ชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดยีวกบัครองรกั ซึ่ง

เป็นลูกชายของหล่อน ดูเหมือนทั้งคู่เพิ่งจะกลับมาจากตลาด เพราะ

กำาลงัถอืถงุที่บรรจทุั้งผกัและเนื้อสตัว์เตม็ไม้เตม็มอืทั้งสองข้าง

“จะไปไหนเหรอเค้ก”

“ธรุะส่วนตวัค่ะ”

“หมู่นี้ไม่เห็นแฟนมาหาเลยนะ อย่างว่าแหละ เขาดูน่าจะรวย 

จะมาจรงิจงักบัคนจนๆ ได้ไงเนอะ แล้วนี่เสรจ็เขาไปแล้วรยึงั ระวงัจะ

ท้องไม่มพี่อเหมอืนแม่เข้านะ”

ครองรกัสูดลมหายใจเข้าลกึ ยกมอืเท้าเอว สวนกลบัโดยพลนั 

“ถามจรงินะ เป็นอะไรมากไหมป้าสาลี่ ทำาไมต้องมาเหนบ็แนมฉนักบั

แม่ตลอดเลย แม่ฉนัไปทำาอะไรให้ป้าเหรอ ถงึเฝ้าแดกดนักนัตั้งแต่แม่

ยงัอยู่จนแม่ตายไปแล้วกย็งัไม่เว้น!”

“อ้าว ยายเค้ก ฉนัหวงัดกีบัแกนะ เกดิท้องไม่มพ่ีอแล้วต้องเลี้ยง

ลูกคนเดียวงกๆ เหมือนแม่แก แกจะทำายังไง หรือว่าตอนนี้ใจแตก

เหมอืนแม่ไปแล้วม้าง ดูท่าเชื้อแม่จะแรง”

“แม่ อย่าไปว่าเค้กอย่างนั้นเลย”

สาลนิเอ่ยแทรกเสยีงอ่อน ทั้งยงัส่งแววตาหวานเลี่ยนมาให้ครอง-

รกัจนเธอพะอดืพะอม คล้ายว่าจะอาเจยีน

“ตาสัน อย่าไปมองมันอย่างนั้น ห้ามชอบมันด้วย ยายนี่มัน 
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มดีแีค่สวยเท่านั้นแหละ”

ครองรกัแบะปากใส่ “โอ๊ย ลูกป้าเนี่ย ไม่ผ่านมาตรฐานขั้นแรก

ของฉนัหรอก ไม่หล่อ ไม่รวย แถมมแีม่ประสาทๆ ขี้เสอืกเรื่องชาวบ้าน

อย่างนี้ ฉนัไม่ให้ผ่าน”

“นงัเค้ก!”

“ทำาไม!”

“ไม่เอาน่าแม่ ใจเยน็ๆ”

สาลนิรบีห้ามทพั แล้วเปิดประตดูงึแม่ตวัเองเข้าห้องไป แต่กย็งั

ไม่วายหันมาส่งยิ้มกะลิ้มกะเหลี่ยให้ครองรัก...อะไรของมัน สะเหล่อ

มาก

ครองรกัส่ายหน้าไม่สบอารมณ์ แล้วเดนิลงบนัไดจากชั้นสี่ลงไป

ชั้นล่างสดุ ตรงไปยงัคลนิกิที่อยูห่่างจากอะพาร์ตเมนต์ไปไม่ไกลนกั ซึ่ง

พอถึงที่หมายและจัดการทุกอย่างตามขั้นตอนแล้ว เธอก็ได้รู้คำาตอบ

จากหมอว่าเธอเป็นอะไร...

สิ่งที่เกิดขึ้นกับครองรัก...ทำาเอาเธอตาค้างอึ้งตะลึงตึงๆ และ

อยากจะกรี๊ดๆๆ ใส่หน้าคณุหมอสาววยักลางคนสกัหนึ่งนาที

ไอ้อาการพะอืดพะอมที่คิดว่ามันมีสาเหตุมาจากสายตาหวาน

เลี่ยนของสาลนินั้น...มนัไม่ใช่เลย 

เพราะแท้จรงิแล้ว มนัมสีาเหตมุาจากสิ่งที่เธอกำาลงัเป็นต่างหาก

เธอ...ทะ...ทะ...ทะ...ท้อง!

มดลูก รงัไข่ สเปิร์ม ดวง จงัหวะชวีติ หรอือะไรกต็ามแต่

อตีอนที่เธออยากท้องแทบตาย...ทำาไมไม่ท้อง

ดนัมาท้องเอาตอนที่ผูช้ายเขาบอกเลกิและไปเมอืงนอกแล้วเนี่ย

นะ!

ผ!ี

ผมีาก!
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ผเีว่อร์ๆ!

โคตรของโคตรผ!ี
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ว่ากันว่าชีวิตมนุษย์เรานั้นไม่มีอะไรแน่นอน และสามารถ

ผกผนัแปรเปลี่ยนไปได้ทกุเมื่อ...

ครองรักเข้าใจสัจธรรมนี้อย่างลึกซึ้ง เพราะชีวิตเธอมันก็ผกผัน

แปรเปลี่ยนไปได้ทกุเมื่อจรงิๆ

จากสาววยัใสที่วาดฝันอยากได้สามรีวย แต่สดุท้ายกถ็ูกแม่เขา

เขี่ยออกจากตำาแหน่งนี้อย่างเดด็ขาดโดยมคี่าจ้างให้ห้าล้านบาท

พอได้เงนิมา จากที่คดิว่าจะเสวยสขุให้เตม็ที่ ครองรกักต็้องพบั

โครงการนั้นไป เพราะมโีครงการใหม่ชิ้นใหญ่ให้รบัผดิชอบ...ลูกในท้อง

และสิ่งแรกที่ทำาหลังจากรู้ว่าตัวเองกำาลังมีอีกหนึ่งชีวิตในร่างก็

คือย้ายออกจากอะพาร์ตเมนต์อันเป็นที่อยู่เดิม เพราะรำาคาญสาลี่ที่ 

หากรู้ว่าครองรกัท้องไม่มพ่ีอตามที่เธอแช่ง คงได้จกิกดักนัไม่หยดุ ครอง-

รักเลยขอย้ายโดยด่วน ด้วยขี้เกียจทะเลาะกับใครให้เสียสุขภาพจิต 

ประเดี๋ยวจะไม่ดตี่อลูก

เงินห้าล้านที่ได้จากอลิน ครองรักก็แบ่งเป็นการซื้อคอนโดมา

เป็นที่อยู่อาศยัใหม่...พอคลอด ‘คกุกี้’ ลูกสาวสดุที่รกั และเลี้ยงดูแก

จนอายสุองขวบ ด้วยโชคชะตาอนัดงีามของครองรกัที่จะได้เป็นเจ้าของ

กจิการร้านกาแฟใต้คอนโด เพราะมเีหตใุห้เจ้าของเดมิเขาต้องย้ายกลบั

1
คุณแม่ยังสาวที่มุ่งมั่นว่าจะสาวต่อไปเรื่อยๆ
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ไปอยูบ้่านเกดิที่ต่างจงัหวดั ครองรกัเลยเซ้งร้านต่อโดยพลนั แล้วตั้งชื่อ

ใหม่ว่า ‘เค้ก & คกุกี้’

ทั้งยงัได้ ‘กรกฎ’ รุ่นน้องคนสนทิที่เป็นพนกังานคนเดมิจากร้าน

เก่ามาช่วยดูแลงานให้ ทั้งสองคนช่วยกันพัฒนาปรับปรุงร้านจนมัน

ค่อยๆ เจรญิงอกงามขึ้นทกุปี...ทกุปี...

และ ณ บดันี้ เวลากผ็่านมาจนครองรกัอายยุ่างยี่สบิแปด เธอ

กไ็ด้เผชญิกบัสจัธรรมอกีหนึ่งข้อ 

ขอบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่เธอยังไม่พร้อมจะเจอมันในตอนนี้จริงๆ 

สัจธรรมที่ว่าก็คือ...สังขารที่ร่วงโรยเป็นธรรมดาของชีวิต แต่มันไม่

ธรรมดาสำาหรบัครองรกัสกักะนดิ!

และความผคีอืเธอเพิ่งโดนเดก็ผู้ชายวยัสี่ขวบ ซึ่งเป็นลกูของคน

ที่พกัในคอนโดเดยีวกนัเรยีกเธอว่า...ป้าเค้ก มนัทำาให้ครองรกัรบัไม่ได้

อย่างรนุแรง

ไม่...ไม่...ม่าย!

เธอจะไม่ยอมแก่!

เธอจะไม่เป็นป้า!

จังหวะที่ยังไม่มีลูกค้าเข้าร้านกาแฟเท่าไร หญิงสาวเลยนั่ง

ปรึกษากับกรกฎ มุ่งมั่นหาแนวทางแก้ไขสถานการณ์นรกแตกนี้ด้วย

การ...ฉดีโบทอกซ์ลดริ้วรอย

กรกฎเป็นเพศที่สามที่ชำานาญการเรื่องโบทอกซ์ ร้อยไหม ฟีล-

เลอร์ และนวตักรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัความงามเป็นอย่างมาก ครองรกั

เลยคิดว่า กรกฎนี่ละ คือผู้ที่จะชี้แนะเรื่องคลินิกฉีดโบทอกซ์ให้แก ่

เธอ

แล้วก็ประหนึ่งว่าฟ้าได้กำาหนดโชคชะตาสำาหรับความสวยที่

ยั่งยนืของครองรกัเอาไว้แล้ว เพราะกรกฎบอกว่ามคีลนิกิความงามมา

เปิดใหม่อยู่แถวนี้พอดี
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อแุม่เจ้า! เหน็ได้ชดัว่าเบื้องบนนั้นสนบัสนนุความงามของเธอ

“เขาจัดโปรลดราคาอยู่ด้วยนะคะ สายงกอย่างคุณแม่ น่าจะ

ชอบ”

ครองรักค้อนขวับ แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธ เพราะเธอนั้นเป็นสายงก

จรงิๆ

“ไปถงึปุ๊บกบ็อกเลยว่ามาฉดีโบทอกซ์ลดริ้วรอย เดี๋ยวพนกังาน

นางกแ็นะนำาเองค่ะ” กรกฎแนะนำา ก่อนจะเอ่ยแย้งคนกลวัแก่ “แต่อนั

ที่จรงิ หน้าคณุแม่กย็งัสวยตงึเป๊ะ ยงัไม่ต้องฉดีกไ็ด้นะคะ”

“เหรอ...แล้วทำาไมมเีดก็เรยีกฉนัว่าป้าได้ล่ะฮะนงักุ๊ก!”

“น้องเขาอาจจะแค่หยอกเล่นกไ็ด้ค่ะ”

“หยอกบ้านแกส ิแกไม่ต้องมาปากหวานเอาใจฉนัเลย” ว่าอย่าง

นั้นแล้วกย็ื่นหน้าไปใกล้ที่ปรกึษาความงาม “แกดูซ ิฉนัมตีนีกากี่รอย

แล้ว”

อดตีพนกังานร้านที่ปัจจบุนักลายเป็นผูจ้ดัการร้านแล้ว เพ่งมอง

ใบหน้าสวยหวานของครองรกัแล้วกท็ำาหน้าเมื่อยใส่คนวติกจรติ “ไม่มี

สกัตนีเลยค่ะคณุแม่ กุ๊กว่าคณุแม่หลอนเกนิไปนะคะ แต่ถ้าคณุแม่ไม่

เชื่อกุ๊ก กล็องไปปรกึษาที่คลนิกิก่อนกไ็ด้”

“แน่ละ ยงัไงฉนักต็้องไป ชื่อคลนิกิอะไรนะ”

“A Clinic ค่ะ” บอกแล้วกจ็้องหน้าเจ้าของร้านกาแฟสดุสวยอกี

รอบ “ตั้งใจดูแลความสวย แต่กไ็ม่เหน็ใช้ให้เกดิประโยชน์ ใครมาจบี

กไ็ม่สนใจ คณุแม่ไม่นกึอยากหาสามใีหม่บ้างเหรอคะ กุ๊กสงสยัจงุ”

ครองรักส่งค้อนวงโตไปให้ “เอาตรงๆ แกสงสัยหรือแกอยาก

สาระแนเรื่องของฉนัฮะ ขี้เสอืกนะแกเนี่ย”

กรกฎหวัเราะแหะ “กม็นัน่าสงสยัจรงิๆ นี่คะ ครองตวัเป็นโสด

ให้ผู้ชายในคอนโดนี้มองตาเป็นมนัอยู่ได้ เลอืกมาสกัคนส”ิ

“ไม่ละ ฉนัไม่รู้ว่าพวกนั้นจะรกัลูกฉนัจรงิไหม”
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“ความคณุแม่ชนะเลศิจ้า” กรกฎชมแล้วกป็รบมอืรวัๆ ให้ครอง-

รกัเสยีห้าท ี

“แน่นอน ฉนัไม่อยากเสี่ยง เพราะคงไม่มใีครรกัคกุกี้เท่าฉนัอกี

แล้ว” ครองรักยิ้มละมุนยามเอ่ยถึงลูกสาวตัวน้อยวัยหกขวบ...ผู้เป็น

ทกุสิ่งทกุอย่างในชวีติของเธอ

จากที่เคยคิดว่าการตั้งท้องคือความผีบ้ามหาศาล แต่ทุกวันนี้ 

รู้ซึ้งแล้วว่าลูกคอืของขวญัที่สวรรค์ประทานมาให้ต่างหาก

คกุกี้ทำาให้ผู้หญงิคนหนึ่งที่เคยคดิแต่จะอยากได้สามรีวย อยาก

ให้ผูช้ายมาเลี้ยงด ูกลายมาเป็นผูห้ญงิที่พึ่งพาตวัเอง มมุานะสร้างเนื้อ

สร้างตวัเพื่ออนาคตที่ดขีองลูก

เมื่อก่อนเป้าหมายของเธอคอือยากสบาย อยากมเีงนิใช้ไม่ต้อง

อด...แต่ตอนนี้ที่ความเป็นแม่นั้นอัดแน่นอยู่ในทุกอณูของลมหายใจ  

คนที่เธออยากให้สบายกว่าเธอ...กค็อืลูกของเธอ

เธออดได้ แต่คกุกี้ต้องไม่อด

คุณภาพชีวิตในสมัยเด็กของเธออาจจะไม่ได้ดีพร้อม แต่

คณุภาพชวีติของคกุกี้ต้องดพีร้อม

ครองรกัจะทุม่เททั้งแรงกายแรงใจเพื่อดแูลลูกสาว แม้จะเหนื่อย

เพยีงใด แต่พอเหน็รอยยิ้มแป้นแล้นของแก ในอกแม่คนนี้กพ็องฟู มี

กำาลงัใจที่จะสู้กบัทกุปัญหาที่เข้ามา

“เอ...หรอืยงัรกัพ่อน้องคกุกี้อยู่”

พอได้ยนิคำาว่า ‘พ่อน้องคกุกี้’ ความคดิของครองรกักส็ะดดุกกึ 

หบุยิ้มทนัท ี“ปากเสยี! รกัอะไรกนั หมดสิ้นเยื่อใยไปแล้วย่ะ”

กรกฎและใครๆ ในคอนโดนี้ต่างรับรู้กันโดยถ้วนทั่วว่าครองรัก

เลกิกบัสามแีล้ว ส่วนรายละเอยีดต่างๆ นั้น ครองรกักไ็ด้เล่าให้กรกฎ

ฟังประมาณหนึ่ง 

“ค่า...หมดกห็มด ว่าแต่...พ่อน้องคกุกี้หล่อไหมคะ”
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ครองรักยักไหล่ “งั้นๆ ขาวจัด หน้าหงิมๆ ไม่ใช่สเปกฉันเลย  

เพราะจรงิๆ ฉนัชอบผู้ชายคมเข้มผวิแทนมาดแมนแอนด์แฮนด์ซมั”

“อ้าว ถ้าพ่อน้องคุกกี้ไม่ใช่สเปก แล้วทำาไมตอนนั้นถึงยอมให้

เขากุ๊งกิ๊งด้วยล่ะคะคณุแม่”

“ฉนัยอมเพราะเขารวย ตอนนั้นฉนัอยากได้ผวัรวยเฉยๆ”

“โอ๊ย! รกัในความตรงไปตรงมานี้เหลอืเกนิ”

ครองรกัหวัเราะ ก่อนจะมองนาฬิกา พบว่าได้เวลาที่ต้องไปรบั

ลูกสาวที่โรงเรยีนแล้วเลยเอ่ยบอก “จะบ่ายสามละ ไปรบัคกุกี้ก่อนนะ 

เฝ้าร้านดีๆ  นะแก อย่ามวัแต่เหล่ลูกค้าผู้ชาย”     

กรกฎหวัเราะคกิคกัที่โดนเหนบ็แนม ผ่านไปประมาณสบิห้านาที

หลงัจากที่ครองรกัออกไป กม็ลีกูค้าผูช้ายเปิดประตเูข้ามาให้กรกฎเหล่

จรงิๆ 

รูปร่างหน้าตาของเขา ทำาเอากรกฎอึ้งตาค้างกับความหล่อ 

ออร่าเบอร์แรง

สูงลำ่า หน้าขาวใสเปล่งประกายวิ้งๆ ปากแดงระเรื่อน่าจูจุ๊บ ดู

รวมๆ แล้วมคีวามคณุชายสูงมาก

กรกฎรบีปรี่ไปต้อนรบัด้วยโทนเสยีงหวานยิ่งกว่านำ้าตาล “ร้าน

เค้ก & คกุกี้ ยนิดตี้อนรบัค่ะ รบัอะไรดคีะสดุหล่อ”

“ขอนมสดปั่นครบั”

ลกูค้าหนุ่มมาดนิ่งสั่งเสยีงนุ่ม แล้วไปนั่งรอที่โต๊ะในร้าน ดวงตา

คมเหลอืบมองชื่อร้านอกีรอบ...เค้ก & คกุกี้

อรรถสะดุดตากับชื่อนี้นัก เห็นอะไรๆ ที่มีคำาว่าเค้กทีไร ใจมัน

กระตกุทกุที

แม้เวลาจะล่วงผ่านมาเจ็ดปีแล้ว...แต่เขาก็ไม่เคยลืมเธอคนนั้น

ได้เลย คนรกัเก่าของเขา...เค้ก...ครองรกั

แม้จะคบกันจนถึงขั้นมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งและอยากแต่งงาน
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กบัเธอเพยีงใด แต่อรรถกไ็ม่สามารถดำาเนนิไปจนถงึจดุนั้นได้ เพราะ

เขามีอุปสรรคที่ไม่อาจขจัดไปจากหนทางรัก และอุปสรรคที่ว่าก็คือ...

มารดาตนเอง

ท่านไม่ชอบครองรัก บอกว่าเธอเห็นแก่เงิน และไม่ได้รักอรรถ

จรงิๆ

ไม่ว่าชายหนุม่จะพยายามประสานความสมัพนัธ์เช่นไร มารดา

กไ็ม่ยนิดทีี่จะรบัครองรกัเป็นสะใภ้ จนกระทั่งท่านป่วย และขอร้องให้

อรรถเลิกกับเธอ ด้วยความรักแม่มาก อรรถเลยยอม แม้จะต้องเจ็บ

ปวดเพยีงใดกต็าม

หลงัจากนั้น ก่อนที่เขาจะไปเรยีนต่อที่ต่างประเทศเพยีงวนัเดยีว 

จู่ๆ มารดากม็าบอกว่า

‘แม่อยากทดสอบให้อรรถรูว่้านงัเดก็นั่นเหน็แก่เงนิอย่างที่แม่คดิ

จรงิๆ แม่เลยเอาเงนิไปต่อรองมนั ให้มนัเลกิยุง่กบัลกู มนัรบีตะครบุข้อ

เสนอ แถมยังขอเงินแม่เพิ่มอีก เห็นหรือยังว่ามันคบลูกเพราะความ

รวย’

คราที่ได้ยนิอรรถเสยีใจมาก ส่งข้อความไปตดัพ้อต่อว่าครองรกั 

บอกเธอว่าจะตัดใจจากเธอ แต่สุดท้าย...ก็ทำาไม่ได้ เขาตัดใจจาก 

ครองรกัไม่ได้จรงิๆ 

ทั้งยงัขอคดิเข้าข้างตวัเองด้วยว่า ครองรกัจำาใจรบัเงนิ เธอไม่ได้

ต้องการมนัแต่อย่างใด

ถงึมนัจะเป็นแค่ความหวงัลมๆ แล้งๆ แต่มนักช็่วยหล่อเลี้ยงให้

หวัใจได้อิ่มเอมกบัความรกัครั้งเก่า และสขุทกุครั้งที่นกึถงึวนัเวลาแสน

หวานที่เคยมรี่วมกนั

แม้ความเหนื่อยจากการเรยีนจะช่วยลดให้ใจไม่พะวงห่วงหาเธอ

มากนกั แต่พอมเีวลาว่างเมื่อใด...ทกุขณะจติของเขากย็งัมแีต่เธอเสมอ 

อดใจไม่ไหวพยายามตดิต่อโทร. หาเธอ แต่กด็นัโทร. ไม่ตดิเสยีแล้ว



22   เล่ห์ร้ายครองรัก

พอกลับมายังประเทศไทยเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้ว ชาย

หนุ่มเลยคิดว่าจะแอบมารดาไปหาครองรัก ด้วยอยากรู้ว่าเธอเป็น

อย่างไรบ้าง สขุสบายดหีรอืไม่ ซึ่งหากเธอยงัไม่มใีคร อรรถอยากจะ

ขอให้ทกุอย่างกลบัมาเป็นเหมอืนเดมิ

และครานี้...เขาจะไม่ยอมแพ้อย่างคราวก่อน ขอมุ่งมั่นสาน

สมัพนัธ์ระหว่างครองรกักบัมารดาให้ทั้งสองคนปรองดองกนัให้ได้

พอเขาไปอะพาร์ตเมนต์อันเป็นที่อยู่ของครองรัก ปรากฏว่าไม่

เจอครองรกั เจอแต่ป้าคนหนึ่งบอกว่า

‘โอ๊ย มนัย้ายออกไปหลายปีแล้ว มาตามหามนัทำาไม ป่านนี้มนั

มผีวัใหม่ไปแล้วมั้ง’

ประโยคนั้นทำาเอาเขาใจหาย โหวงวูบในอกไปหมด เพราะคิด

ได้ว่า ล่วงเลยมาตั้งเจด็ปีแล้ว คนสวยอ่อนหวานปานนำ้าผึ้งอย่างหญงิ

สาว จะไม่มใีครเข้ามาได้เช่นไร...เธออาจจะแต่งงานมลีูกไปแล้วกไ็ด้

แผนการคนืรกัเลยจำาต้องล้มเลกิไป พร้อมกบัใจที่มนัว่างเปล่า 

ไม่เหลอืแล้วซึ่งความหวงัใดๆ 

อรรถปล่อยให้ห้วงอารมณ์แห่งความหมองหม่นมีอำานาจเหนือ

สมาธทิั้งปวงอยู่อกีครู่ จากนั้นกส็ั่งให้ตวัเองหยดุคดิ แล้วจดัการเรยีก

พนกังานมาคดิเงนิ เรยีบร้อยแล้วอกีฝ่ายกเ็อ่ยถาม

“ไม่คุ้นหน้าเลย เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เหรอคะ”

“ครบั เพิ่งย้ายมาเมื่อวานนี้เอง ฝากเนื้อฝากตวัด้วยนะครบั ต่อ

ไปคงมาอดุหนนุบ่อยๆ”

“ยนิดเีป็นอย่างสูงเลยค่าสดุหล่อ!”

อรรถยิ้มให้ จากนั้นกล็กุเดนิผลกัประตอูอกจากร้านไป ส่วนคน

ถามอย่างกรกฎนั้นตาพราวเลยทีเดียว...มีอาหารตางานดีมาให้มอง 

อกีคนแล้ว

 



พัพพุ   23

“แม่เค้กขา...แม่เค้ก”

ครองรักสะดุ้งรู้สึกตัว หันไปยิ้มหวานให้ลูกสาวที่ส่งเสียงเรียก

ตนถึงสองครั้ง เมื่อกี้ตอนที่กำาลังชะลอรถเพื่อจอดลงที่หน้าร้านกาแฟ

ของตวัเอง หญงิสาวเหน็เสี้ยวใบหน้าด้านข้างของผูช้ายคนหนึ่งที่ออก

จากร้านมา...

เขา...เหมือนอรรถเหลือเกิน แต่คงไม่น่าใช่...น่าจะเป็นแค่คน

หน้าคล้าย

“แม่เค้กขา”

เธอหนัไปหาคนตวัน้อยในชดุนกัเรยีนอนบุาลที่เรยีกตวัเป็นครั้ง

ที่สาม ตอบรบัเสยีงหวานละมนุ “ขาลูก”

“วนันี้เพื่อนถามคกุกี้อกีแล้วว่า...คกุกี้ไม่มพี่อเหรอ”

“แล้วคกุกี้ตอบว่าไงคะ”

“คกุกี้กบ็อกไปว่า...คกุกี้ไม่มพี่อ”

“แล้วคกุกี้อยากมพี่อบ้างไหมลูก”

คุกกี้ส่ายหัว เอ่ยเสียงใสแจ๋ว “ไม่อยากค่ะ พ่อเป็นยังไงก็ไม่รู้ 

คกุกี้ไม่รู้จกั คกุกี้ขอมแีค่แม่เค้กคนเดยีวกพ็อ”

ครองรักยิ้มปลื้ม ยื่นหน้าไปหอมแก้มลูกสาวฟอดใหญ่ “แม่ก็

เหมอืนกนั แม่จะไม่มแีฟน ไม่มใีคร มแีค่คกุกี้คนเดยีวกพ็อ เราจะมกีนั

และกนันะคะ”

“ค่ะ เราจะมกีนัและกนั แค่แม่เค้กกบัคกุกี้...ไม่มพี่อกไ็ด้”

คุณแม่ยังสาวได้ยินแล้วก็หัวใจพองโต ดีใจนักที่ลูกสาวไม่โหย

หาพ่อ เพราะหากลูกอยากมพี่อขึ้นมา ครองรกักไ็ม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหน

ให้เหมอืนกนั เพราะตอนนี้เธอไม่สนใจผู้ชายคนใดเลยจรงิๆ

จากนั้นสองแม่ลกูกพ็ากนัลงจากรถ เดนิเข้าไปในร้านกาแฟ พอ

คกุกี้เหน็กรกฎกย็กมอืไหว้ทกัทาย

“น้ากุ๊กขา สวสัดคี่ะ”
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“สวสัดคี่าหนูคกุกี้ เป็นไงคะ เรยีนเหนื่อยไหม”

หนูน้อยยิ้มเริงร่า เอ่ยเจื้อยแจ้ว “ไม่เหนื่อยค่ะ ลูกแม่เค้กซะ

อย่าง”

คนเป็นแม่หัวเราะที่ลูกอวดโอ่ตน ก่อนจะถามถึงบุคคลที่ตน

สงสยั “เมื่อกี้ใครน่ะกุ๊ก ที่เพิ่งออกจากร้านไป”

“สุดหล่อขาวออร่าเบอร์แรง ปากแดงระเรื่อเมื่อกี้เหรอคะ คน

ย้ายมาอยู่ใหม่ค่ะคณุแม่”

ยงัไม่ทนัจะถามอะไรต่อ ลูกสาวสดุที่รกักเ็ขย่าแขนครองรกั “แม่

เค้กขา...”

“จ๋าลูก”

“คกุกี้หวิข้าวแล้วค่ะ”

“งั้นขึ้นไปทำาอะไรกนิบนห้องเรากนันะคะ”

“ค่ะ คกุกี้อยากกนิไก่ทอด แม่เค้กทำาอร่อยที่สดุ”

หญงิสาวบบีแก้มคนปากหวาน ส่งสญัญาณทางสายตาให้กรกฎ

ดูแลร้านให้ดี พออีกฝ่ายยกมือขึ้นมาทำาสัญลักษณ์โอเคให้เธอวางใจ 

ครองรักก็พาลูกสาวออกจากร้านกาแฟ แล้วเดินเข้าคอนโด ขึ้นลิฟต์

ไปยังชั้น 8 เดินต่อไปจนถึงห้อง 818 แล้วก็ต้องแปลกใจที่ห้อง 808  

ซึ่งเป็นห้องฝั่งตรงข้ามและว่างมาเนิ่นนานนั้นมีรองเท้าผู้ชายวางอยู่

หน้าห้อง...มคีนมาอยู่แล้วหรอืนี่

“ห้องนี้มคีนมาอยู่แล้วค่ะแม่เค้ก”

ครองรกัหวัเราะที่ลูกสาวคดิเหมอืนกนักบัตนเปี๊ยบ ก่อนจะเปิด

ประตูพาคุกกี้เข้าห้องไป และไม่ได้ให้ความสนใจผู้อาศัยห้องฝั่งตรง

ข้ามอกี

เขาจะเป็นใครกช็่าง...ไม่ใช่เรื่องของเธอ
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หากเมื่อครู่ชื่อร้านกาแฟเค้ก & คุกกี้ จะทำาให้อรรถคิดถึง

ครองรกัเพยีงใด...การพาตวัเองเข้ามาในคอนโดห้อง 808 นั้น กย็ิ่งทำาให้

อรรถคดิถงึครองรกัมากกว่าเมื่อครู่เสยีอกี 

ชายหนุ่มกวาดสายตามองไปรอบๆ ห้อง พลันระลึกถึงความ

หลงัของที่นี่...

เดิมทีอรรถแอบซื้อคอนโดห้องนี้ไว้เพื่อจะให้ครองรักมาอยู่ใน

ระหว่างที่เขาไปศกึษาต่อที่ต่างประเทศ หากตอนนั้นไม่มกีรณทีี่แม่ป่วย

จนขอให้ชายหนุ ่มเลิกกับครองรัก เขาก็คิดแผนสำารองไว้ว ่าจะ

ประนีประนอมทุกอย่างโดยการจัดหาที่ทางให้ครองรักอยู่รอตนกลับ

มา

แต่กน็ั่นละ ท้ายที่สดุแล้ว เรื่องกไ็ม่เป็นอย่างที่อรรถคดิไว้ ครอง-

รกัไม่ได้มาอยู่ และคนที่ได้มาอยู่กค็อืตวัเขาเอง

ทกุวนันี้อรรถทำางานทั้งที่โรงพยาบาลอศัวเรศของตระกลูตวัเอง 

และคลินิกความงามที่ชายหนุ่มกับเพื่อนเพิ่งร่วมหุ้นกันเปิดไปเมื่อไม่

นานมานี้เอง ซึ่งการได้มาอยู่ที่นี่ก็เพราะคลินิกนี้โดยแท้ มิฉะนั้น 

มารดาไม่มวีนัยอมให้อรรถมาค้างที่อื่นนอกจากที่บ้านแน่นอน 

ท่านเหน็ว่าระยะทางจากบ้านมายงัคลนิกินั้นไกลกนัพอสมควร 

ความที่ไม่อยากให้อรรถต้องเหนื่อย ท่านเลยยอมให้ลูกชายหัวแก้ว- 

หวัแหวนมาค้างที่คอนโดเมื่อวนัถดัมามคีวิต้องไปประจำาการที่คลนิกิ

ชายหนุ่มกวาดสายตามองไปรอบๆ ห้องอีกรอบ...นึกเสียดาย

ขึ้นมาอกีแล้วที่ครองรกัไม่ได้มาอยู่

และแม้แผนการคืนใจกับครองรักจะล้มเลิกไป แต่อรรถก็ยัง

อยากขอพรจากฟ้าหรอือะไรกต็ามที่เคยนำาพาครองรกัให้มาเจอเขา มนั

จะมากไปหรือเปล่า ถ้าอรรถอยากขอโอกาส...ให้เขาได้เจอเธออีก 

สกัครั้ง

ไม่ว่าผลของการเจอมันจะเป็นอย่างไรก็ตาม...ตนก็ยินดีรับมัน
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ทกุอย่าง

ทกุอย่างจรงิๆ

เช้าวันรุ่งขึ้น ความที่ติดใจร้านเค้ก & คุกกี้ อรรถเลยขอ

แวะอุดหนุนกาแฟก่อนจะไปประจำาการที่คลินิกของตัว พอกรกฎเห็น

เข้ากร็บีมาทกัทาย

“สดุหล่อมาอกีแล้ว วนันี้มาแต่เช้าเลยนะคะ”

อรรถยิ้มรบัด้วยความสภุาพ เอ่ยบอกความต้องการ “เอาเอส-

เพรสโซร้อนครบั”

จัดการสั่งเรียบร้อยแล้ว จู่ๆ ก็มีเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักวิ่งมา

จากหลงัร้าน ในมอืถอืกล่องดนิสอและสมดุการบ้านเล่มบางมาด้วย

“น้ากุ๊กขา...ช่วยคกุกี้ระบายสหีน่อยได้ไหมคะ”

กรกฎยิ้มเจื่อน ก้มบอกคนตวัน้อย “น้ากุก๊ไม่ว่างค่ะคกุกี้ น้ากุก๊

ต้องดูแลลูกค้า”

หนูน้อยทำาปากยื่นใส่อย่างคนกำาลงังอน ก่อนจะเดนิหน้ามุ่ยไป

นั่งที่โต๊ะในร้าน อรรถรู้สกึเอน็ดูนกั เขาเดนิเข้าไปใกล้ๆ แล้วชวนคยุ

“ระบายสอีะไรเหรอครบั ขอลงุดูหน่อยได้ไหม”

คกุกี้เขม้นมองคนมาทกั แล้วทำาหน้าเชดิใส่ “ไม่ให้ดูค่ะ!”

“ทำาไมล่ะครบั”

“แม่ของคกุกี้ไม่ชอบให้คกุกี้ยุ่งกบัคนแปลกหน้า”

กิริยาจีบปากจีบคอนั้นทำาเอาอรรถหลุดขำาออกมา จังหวะนั้น

พนักงานนำากาแฟมาเสิร์ฟพอดี ด้วยความเอ็นดูคุกกี้มาก เขาเลยนั่ง

โต๊ะใกล้ๆ  กนักบัคนที่กำาลงัระบายสภีาพผลไม้ต่างๆ ซึ่งดแูล้วกจิกรรม

นี้คงไม่ใช่กิจกรรมสุดโปรดของแก เพราะแทนที่ดวงหน้าจิ้มลิ้มจะ 

ผ่อนคลายมคีวามสขุ แกกลบัมสีหีน้าเซง็ๆ คิ้วกข็มวดกนัเสยีแน่น

“ไม่ชอบระบายสเีหรอครบั”
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“ค่ะ คกุกี้ไม่ชอบระบายสเีลย มนัยากอะ”

“เหมอืนลงุเลย ลงุกไ็ม่ชอบระบายส ีลงุชอบคดิเลขมากกว่า”

หนูน้อยเงยหน้าจากสมุดการบ้าน ยิ้มจนหน้าบาน ปากก็เอ่ย

เสยีงแจ๋ว “คกุกี้กช็อบคดิเลขค่ะ ชอบมาก”

“ไหนว่าไม่อยากยุ่งกบัคนแปลกหน้าไง คยุกบัลุงตั้งเยอะแน่ะ” 

อรรถเย้าคนที่เผลอคยุกบัตนเสยีหลายประโยค 

แกยิ้มเขนิๆ แล้วกย็่นจมูกแลบลิ้นใส่เขา ก่อนจะวิ่งเข้าหลงัร้าน

ไป

กิริยากวนๆ เช่นนั้นทำาเอาชายหนุ่มหัวเราะ ตาคมพราวระยับ 

มนัเขี้ยวนกั ทั้งแสบทั้งน่ารกัเลยเชยีว...เหน็แล้วกอ็ยากมลีกูสาวแบบนี้

สกัคนจงั
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พอออกจากร้านกาแฟ ขณะกำาลังเดินไปที่ลานจอดรถ 

อรรถก็ได้รับสายจากมารดาที่โทร. มาหาด้วยความเป็นห่วงลูกชาย 

ท่านถามไปสารพดั ไม่ว่าจะเรื่องที่อยู่หรอือาหารการกนิ

“ตกลงทกุอย่างโอเคนะลูก”

“ครบัคณุแม่ ผมอยู่ได้ครบั ไม่ต้องเป็นห่วง”

“ให้แม่ส่งคนไปช่วยดูแลห้องให้ไหม”

“ไม่เป็นไรครบั ห้องแค่นี้เอง ผมจดัการได้” 

แล้วมารดากเ็งยีบไป...ทำาเอาอรรถมลีางสงัหรณ์แปลกๆ ว่าหลงั

จากความเงยีบนี้ มารดาจะเอ่ยถงึเรื่องที่ทำาให้เขาลำาบากใจ

“อรรถ...อายอุานามของเรากไ็ม่ใช่น้อยๆ แล้วนะ ปีนี้กส็ามสบิ

กว่าแล้ว ไม่คดิจะมใีครบ้างเลยเหรอ”

ชายหนุม่ถอนใจ...คดิแล้วว่าต้องเป็นเรื่องนี้ เพราะมารดาพดูมา

หลายครั้งหลายหนเหลอืเกนิ ซึ่งที่ผ่านมาเขากท็ำาเป็นเงยีบและหาทาง

บ่ายเบี่ยงมาโดยตลอด

“หรอืว่า...ยงัรกันงัเดก็เหน็แก่เงนิคนนั้นอยู่”

โดนคำาถามนี้เข้าไป อรรถกช็ั่งใจอยูค่รูห่นึ่ง ก่อนจะยอมรบัตาม

ตรง “ครบั ผมยงัรกัเค้กอยู่”

2
ของเก่าที่เคยกิน
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“จะไปรักมันทำาไม! เด็กนั่นมันไม่มีอะไรดีเลยนะ เห็นแก่เงิน 

จะตาย ทำาไมต้องไปปักอกปักใจกบัผู้หญงิแบบนี้ด้วยฮ”ึ

“คณุแม่...ผมขอโทษนะครบั แต่ผมรกัเค้กจรงิๆ”

แล้วมารดาก็กดตัดสายไป อรรถรู้ว่าสิ่งที่ตัวพูดไปนั้นทำาท่าน

โมโหมาก แต่ชายหนุ่มกไ็ม่อยากปิดบงัความรู้สกึของตวั มารดาจะได้

จบคำาถามเรื่องไม่คดิจะมใีครนี่เสยีท ีเพราะท่านคงรู้แล้วว่า ด้วยนสิยั

หนกัแน่นมั่นคงของอรรถ หากเขายงัรกัครองรกัอยูอ่ย่างนี้ เขาคงจะไม่

สามารถไปเริ่มต้นใหม่กบัใครได้แน่นอน...

นอกจากขายกาแฟและเครื่องดื่มต่างๆ แล้ว ร้านเค้ก & 

คกุกี้ กจ็ะมเีมนูขนมให้รบัประทานคู่กนัด้วย ทว่าทางร้านจะไม่ได้ทำา

ขนมเอง แต่เป็นการรบัมาจากร้านเค้กที่ตกลงกนัไว้ โดยอกีฝ่ายจะนำา

มาส่งให้ที่ร้านกาแฟ

และเนื่องจากกระแสรกัสขุภาพกำาลงัมาแรง เมนูที่ครองรกัเพิ่ม

มาก็เลยจะเป็นพวกขนมไร้แป้ง อย่างบราวนีโฮมเมดที่ครองรักรับมา

จาก ‘นรีณา’ เดก็สาววยันกัศกึษาที่ทำาขนมเป็นงานเสรมิเพื่อหาเงนิไป

จนุเจอืครอบครวั

นรีณามานำาเสนอขนมของตวัให้ครองรกัได้ชมิถงึที่ร้าน เธอเหน็

ว่าอร่อย เลยลองรบัมาขาย ปรากฏว่าถูกใจคนรกัสขุภาพมาก รับมา

เท่าไร ขายหมดทกุครั้ง

ติดปัญหาแค่ว่า ในบางครั้งนีรณาจะไม่สามารถนำาของมาส่ง

ด้วยตนเองได้ ทางร้านเลยต้องเป็นฝ่ายไปรบั และความที่ครองรักงก

มาก หญงิสาวไม่ได้จ้างพนกังานมากมายเท่าไร มเีพยีงกรกฎกับเดก็

นกัศกึษาพาร์ตไทม์อกีแค่สองคนที่สลบักนัมาทำางาน เจ้าของร้านอย่าง

เธอเลยต้องทำางานในร้านประหนึ่งเป็นลูกจ้างด้วย

และวนันี้ที่นรีณาไม่สามารถมาส่งขนมได้ ครองรกัเลยต้องออก
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จากคอนโดแต่เช้า เพื่อมารับของที่บ้านของเด็กสาว และฝากคุกกี้ไว้

ให้กรกฎช่วยดูแล

พอเธอมาถึงก็พบว่านีรณายืนรออยู่ที่หน้ารั้วบ้านอยู่แล้ว บ้าน

ของนรีณาเป็นบ้านไม้สองชั้น อยู่ในชมุชนที่ห่างจากคอนโดไปไม่กี่ซอย 

ใช้ระยะเวลาในการเดนิทางเพยีงแค่สบิห้านาท ีครองรกัเลยไม่รู้สกึว่า

ลำาบากยากเยน็อะไรกบัการที่ต้องมาเอง เธออยากสนบัสนนุให้นรีณา

มรีายได้ ด้วยชื่นชมเดก็ขยนัแบบนี้นกั เพราะมนัชวนให้นกึถงึอดตีตอน

ที่เธอทำางานไปด้วย เรยีนไปด้วย แต่นรีณาคงเป็นคนดกีว่าเธอมาก ไม่

น่าจะมุ่งหาแต่สามรีวยแบบเธอในตอนนั้น

พอครองรกันำาบราวนไีปเกบ็ไว้ที่หลงัรถแล้ว เดก็สาวกย็กมอืไหว้

ด้วยความนอบน้อม

“ขอบคุณนะคะพี่เค้กที่อุดหนุนนีน นีนมีค่าขนมโดยไม่ต้องขอ

แม่เลย” 

“พี่ชอบเดก็ขยนัจ้ะ ขนมนนีอร่อยด้วย ขายดมีากเลยนะ สาย

รกัสขุภาพชอบมากเลยรู้ไหม” พอครองรกัพดูจบ กม็เีดก็ผูช้ายตวัอ้วน

รุ่นราวคราวเดยีวกบัคกุกี้วิ่งหน้าตั้งออกมาจากบ้าน

“พี่นนี...พี่นนี...ผมหวิข้าวแล้ว”

ครองรกัยิ้มเอน็ดู เอ่ยถามนรีณา “น้องชายเหรอนนี น่ารกัจงั”

“ค่ะ น้องชายของนีนเอง ปกติเวลาพี่เค้กมานี่ไม่เคยโผล่หน้า

ออกมาเลย คราวนี้มาเพราะความหวิแท้ๆ” ตอบครองรกัแล้ว นรีณา

กก็้มบอกน้องชาย “สวสัดพีี่เค้กเขาสเิรา”

เดก็ชายยิ้มแป้น ยกมอืไหว้ “สวสัดคีรบัคณุป้า”

ครองรกัหบุยิ้มทนัทเีมื่อได้ยนิคำาแสลงใจ เดก็คนนี้เรยีกเธอว่า...

คณุป้า

คณุป้า!

คณุป้า!
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กรี๊ดดด!...เจ้าอ้วน!

ไม่น่ารกัแล้วอแีบบนี้

“โน่! ไปเรยีกพี่เค้กเขาว่าคณุป้าได้ยงัไง เขายงัไม่แก่เลย” นรีณา

บ่นว่าน้องชาย จนใบหน้าใสตามวยัเจื่อนจ๋อยขั้นสดุ

“ยงัไม่แก่ตรงไหนพี่นนี แก่แล้วเนี่ย”

นรีณาหยกิแขนน้องชายที่พดูจากวนประสาทผูใ้หญ่จนร้องโอ๊ย 

จากนั้นก็หันมาเอ่ยเสียงอ่อนกับครองรัก “ขอโทษแทนน้องชายด้วย 

นะคะพี่เค้ก”

แม้ในใจจะกรดีร้องไปแล้วหลายตลบ แต่ครองรกักพ็ยายามยิ้ม

รบัให้ดูธรรมชาตทิี่สดุ “ไม่เป็นไรค่ะ...งั้นเดี๋ยวพี่กลบัก่อนนะ”

หญงิสาวลาแล้วกเ็ข้าไปในรถ ข่มกลั้นความพื้นเสยีจนสามารถ

ขับถึงคอนโดด้วยความปลอดภัย จากนั้นก็ลงจากรถพร้อมขนมที่ไป

รบัมา และนำาไปเกบ็ไว้ที่ตู้กระจกใสหน้าเคาน์เตอร์

เรยีบร้อยทกุอย่างแล้ว เธอกเ็ดนิไปหากรกฎที่กำาลงัเกบ็โต๊ะของ

ลกูค้าที่เพิ่งเชก็บลิไป ตอนนี้ทั้งร้านไม่มลีกูค้าสกัคน ซึ่งมนัทำาให้หนทาง

สะดวกนกัที่ครองรกัจะตะโกนก้องบอกความ...

“กุ๊ก เกดิความนรกแตกในชวีติฉนัอกีแล้ว!”

“อะไรคะเนี่ยคณุแม่ มาถงึกโ็วยวายเสยีงดงัเลยนะ”

คกุกี้ที่วิ่งออกมาจากหลงัร้านกถ็ามด้วย “แม่เค้กเป็นอะไรคะ”

คนเป็นแม่ไม่ตอบคำาถาม แต่ถามกลับ “คกุกี้...แม่หน้าแก่ไหม

ลูก”

“แก่คือยังไงคะ คุกกี้ไม่รู้ว่าแบบไหนแก่” หนูน้อยเอ่ยอย่างไม่

เข้าใจ ก่อนจะชูสมุดการบ้านให้แม่ตนดู “แม่เค้กขา คุกกี้ระบายสี

ทำาการบ้านเสรจ็แล้วค่ะ ขอดูการ์ตนูในโทรศพัท์ของแม่เค้กได้ไหมคะ”

พอครองรักเห็นผลงานของลูกสาวเข้าก็หลุดยิ้มทั้งที่กำาลัง

หงดุหงดิ เพราะภาพที่ลูกระบายสนีั้นมนัเละเทะไปหมด...ช่างไม่มหีวั
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ทางด้านศลิปะเอาเสยีเลยลูกแม่

“นะคะแม่เค้ก ขอคกุกี้ดูการ์ตูนนะคะ”

“ได้ค่ะ แต่แม่ขอจำากัดเวลาในการดูนะคะ แม่ให้ดูได้หนึ่ง

ชั่วโมง” ครองรักเอ่ยพลางหยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋าถือส่งให้

ลูก แกยื่นมอืมารบั ยิ้มเรงิร่าเลยเชยีว

“ขอบคณุค่ะ รกัแม่เค้กที่สดุ”

แล้วคกุกี้กไ็ปนั่งดูการ์ตนูที่โต๊ะในร้าน ส่วนกรกฎนั้นเอ่ยถามต่อ 

“เมื่อกี้สตแิตกอะไรคะคณุแม่ อธบิายขยายความหน่อยค่ะ”

“คอืงี้ ตอนที่ฉนัไปรบับราวนทีี่บ้านน้องนนี น้องชายนนีเรยีกฉนั

ว่าป้าอะแก ฉนัหลอนคำาว่าป้าจะตายอยู่แล้วเนี่ย ทำาไมวะ ผู้หญงิวยั

ใกล้สามสบิมนัแก่มากเลยเหรอ ทำาไมพกันี้เดก็ชอบเรยีกฉนัว่าป้านกั”

“คณุแม่ใจเยน็ๆ นะคะ”

“ฉนัไม่เยน็แล้ว ฉนัคงต้องไปหาหมอ ต้องไปฉดีโบทอกซ์อย่าง

ด่วนเลย”

ครองรกัประกาศความต้องการดงัลั่น เธอต้องหน้าตงึกว่านี้ เอา

ให้เหมอืนยี่สบิต้นๆ ไปเลย!

 

เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายด้วยความรวดเร็ว ช่วงบ่ายอัน

เป็นเวลาที่ลูกนอนกลางวันอยู่หลังร้าน ครองรักเลยขอแวบมายัง  

A Clinic ที่กรกฎแนะนำา

คลนิกินี้ตั้งอยูใ่นตกึแถวหรหูราที่อยูห่่างจากคอนโดไปเพยีงสาม

กโิลเมตร พอมาถงึ พนกังานสาวสวยในยูนฟิอร์มสดุเป๊ะกม็าต้อนรบั 

จดัการเรื่องข้อมลูส่วนตวัต่างๆ และบอกว่าสามารถปรกึษากบัคณุหมอ

ได้โดยตรงเลยว่ามปีัญหาอะไร และเดี๋ยวคณุหมอจะให้คำาแนะนำาเอง

ว่าควรแก้ไขจดุบกพร่องบนใบหน้าตรงไหนอย่างไร

หลงัจากนั้นครองรกักน็ั่งรอควิ ผ่านไปไม่นาน พนกังานสาวสวย
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กม็าเรยีก

“คณุครองรกัเชญิค่ะ”

หญงิสาวลกุเดนิตามอกีฝ่ายเข้าไปในห้องตรวจ และพอครองรกั

เหน็หน้าหมอที่จะฉดีโบทอกซ์ให้เธอ เธอกต้็องอ้าปากค้างอึ้งตะลงึตงึๆ 

กรี๊ดดด! นี่มนัผวัเก่าฉนันี่หว่า!

“เค้ก...” อรรถเองก็ตกตะลึงไม่แพ้กัน เขารีบลุกขึ้นมาหา จับ

แขนครองรกัไว้ “เค้กจรงิๆ ด้วย”

“ปล่อย!” ครองรกัสะบดัแขนให้หลดุออกจากการจบัของอรรถ 

หนัไปบอกพนกังาน “ฉนัไม่ฉดีแล้วค่ะ”

นาทีนี้จะมีริ้วรอยเท่าไร ตีนกากี่ตีน เด็กจะเรียกว่าป้าอีกกี่คน 

ครองรกักโ็นสนโนแคร์!

แก่กแ็ก่ ช่างมนั!

เธอรบีหมนุตวัออกจากห้อง ส่วนอรรถกเ็ดนิตามมาตดิๆ เขาร้อง

เรยีกเธอจนวุ่นวายไปทั่วคลนิกิ

“เค้ก...เดี๋ยว เค้ก!” แล้วชายหนุ่มกต็ามทนั คว้าแขนไว้อกีครา 

จบัตวัครองรกัให้หมนุมาเผชญิหน้ากนั “จะหนพีี่ไปไหน คยุกนัดีๆ  ไม่

ได้เหรอ”

“ไม่คยุ ปล่อยฉนัเลยนะ!”

“ไม่! พี่จะไม่ยอมปล่อยเค้กไปจากชวีติพี่อกีเดด็ขาด”    

“ไม่ปล่อยใช่ไหม...” หญิงสาวหยิกแขน และกระทืบเข้าที่เท้า

ของอรรถเสยีเตม็แรงจนเขาเผลอปล่อยมอื จากนั้นเธอกร็บีวิ่งออกจาก

คลนิกิ

ส่วนอรรถ พอหายเจ็บและได้สติ ก็ก้าวเท้าตามครองรัก แต่

พนกังานดนัมาขวางไว้เสยีก่อน

“คณุหมอจะไปไหนคะ”

“อย่ามาขวางผม”
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และในช่วงจงัหวะนั้นเอง อรรถกเ็หน็ครองรกัขึ้นรถแล้วขบัออก

ไปต่อหน้าต่อตา ชายหนุ่มสดูลมหายใจ พยายามรกัษาอารมณ์ ระงบั

ความโมโหที่พนกังานมาขวางไว้จนตามเมยีไม่ทนั แล้วเอ่ยบอก

“ไม่มีคิวนัดอะไรแล้วใช่ไหม วันนี้ผมขอปิดคลินิกก่อนเวลา 

ละกนันะ”

“คะ! ปิดเหรอคะ”

“ใช่ ปิดเดี๋ยวนี้” อรรถยำ้าคำาสั่งเสยีงเข้ม ซึ่งเป็นนำ้าเสยีงที่ไม่ค่อย

ได้ใช้มากนัก หากใครที่ไม่เคยเห็นตนในโหมดดุและจริงจังเช่นนี้ ก็

คงจะพากนัแปลกใจว่าอรรถแสนนุ่มละมนุอ่อนโยนนั้นดไุด้ด้วย ซึ่งใน

ความเป็นจรงิแล้ว นี่กเ็ป็นตวัตนในอกีมมุหนึ่งของเขาที่คนไม่ค่อยเหน็

“เอ่อ...ค่ะ ปิดกป็ิด”

“ขอที่อยู่และเบอร์โทรศพัท์ของผู้หญงิคนเมื่อกี้ด้วยครบั”

“เอ่อ เรื่องข้อมูลของลูกค้า ดิฉันคิดว่ามันเป็นการไม่สมควรที่

จะ...”

“ผมสั่ง”

“ค่ะ ได้ค่ะ จะหาให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณหมอ” พนักงานสาว

ลนลานหน้าซดี กลุกีจุอเปิดข้อมูลของครองรกั 

และเมื่ออรรถได้อ่านก็ต้องมีอันเบิกตาโตอย่างตื่นเต้นปนยินด ี

เพราะครองรกัอยู่คอนโดเดยีวกบัเขา

ขณะทีก่รกฎกำาลงัเคลยีร์โต๊ะลกูค้าทีเ่พิง่เชก็บลิออกไป จู่ๆ  

ครองรกักผ็ลกัประตเูข้ามาในร้าน ซึ่งทำาเอาเขางงยิ่ง เพราะอกีฝ่ายเพิ่ง

ออกไปจากร้านได้ไม่นาน

“พี่เค้ก ทำาไมกลบัมาเรว็จงั ฉดีโบทอกซ์เสรจ็แล้วเหรอ ไม่น่าจะ

เรว็ขนาดนี้นะ”

นอกจากครองรกัจะไม่ตอบคำาถามแล้ว เธอยงัถามกลบั “คกุกี้
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ล่ะ”

“หลบัอยู่หลงัร้านไงคณุแม่”

พอกรกฎบอกเช่นนั้น คกุกี้กเ็ดนิงวัเงยีออกมาจากหลงัร้านพอด ี

ครองรกัรบีปรี่เข้าไปหา ก้มตวักอดลูกสาว รำาพนัเสยีงสั่น

“คกุกี้ของแม่”

“แม่เค้กเป็นอะไรหรอืเปล่าคะ”

“แม่กลัวว่าจะมีคนมาแย่งคุกกี้ไปจากแม่” ครองรักหอมศีรษะ

ลูกเพื่อเรยีกกำาลงัใจ การพบอรรถทำาให้เธอหวาดหวั่นในอกอย่างบอก

ไม่ถูก ด้วยมลีางสงัหรณ์แปลกๆ ว่านบัจากนี้ชวีติของเธอกบัลกูจะพบ

กบัความวุ่นวายเป็นแน่

“พี่เค้ก...เป็นอะไรหรอืเปล่าพี่ โอเคนะ”

กรกฎขมวดคิ้วสงสยั เขาไม่เคยเหน็ครองรกัตวัสั่น ดูเป็นกงัวล

เป็นแบบนี้เลย จงัหวะนั้นกม็คีนผลกัประตูเข้าร้านมา กรกฎเหน็เข้าก็

ยิ้มดใีจ

“ว่าไงคะสดุหล่อ มาทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยเหรอ รบัอะไรดคีะ...” 

เอ่ยไปแล้วกรกฎก็สัมผัสได้ว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่มันพิกลพอ

สมควร หันไปมองเจ้านาย ก็พบว่าอีกฝ่ายกำาลังอ้าปากเหลอเหมือน

คนกำาลงัอึ้งจดั ส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาในร้านนั้นกำาลงัทำาหน้าดใีจสดุขดี

“แม่เค้กขา...เป็นอะไรคะ ทำาไมทำาหน้าแปลกๆ”

ได้ยนิเสยีงเลก็ๆ นั่น อรรถกต็าเบกิโต...แม่เค้ก คกุกี้...สองคนนี้

เป็นแม่ลูกกนั!

ชื่อร้าน เค้ก & คกุกี้ คงมาจากตรงนี้สนิะ

“คุกกี้...เป็นลูกเค้กเหรอ” เอ่ยแล้วอรรถก็นึกโหวงวูบที่ครองรัก

มลีกูแล้ว ถ้าเช่นนั้นกค็งมสีามด้ีวยสนิะ นายคนนั้นอยูท่ี่ไหนหนอ ด้วย

ความสงสยั เขาเลยถามเดี๋ยวนั้น “แล้วพ่อคกุกี้ล่ะ”

“คกุกี้ไม่เคยมพี่อค่ะ”
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อรรถทวนวาจาของหนูน้อย ‘ไม่เคยม’ี ถ้าเช่นนั้น...

“หมายความว่าคกุกี้โตมาแบบไม่มพี่อตลอดเลยเหรอครบั”

“ค่ะ พ่อเป็นยงัไงกไ็ม่รู้ คกุกี้ไม่รู้จกั”

“กุ๊ก พาคกุกี้ไปหลบหลงัร้านก่อนนะ”

ครองรกัรบีเอ่ยแทรกก่อนที่ลูกสาวจะพูดอะไรไปมากกว่านี้ แม้

กรกฎจะทำาหน้างง แต่กร็บัคำาสั่ง จูงมอืพาคกุกี้ไปหลงัร้าน ส่วนอรรถ

นั้นใจเต้นรัวตึ้กตั้ก มีความรู้สึกอะไรบางอย่างผุดวาบมาในอก พินิจ

พจิารณาคกุกี้อกีรอบ...หรอืว่า...

“คกุกี้เป็นลูกพี่เหรอ!”

“ค่ะ ลูกคณุ” ครองรกัตดัสนิใจบอกความจรงิไปตามตรง เธอ

ขจัดความหวาดหวั่นออกไปจนตอนนี้เหลือแต่ความมาดมั่นที่จะจัด

หนกัให้อรรถ

“เค้กท้องตอนที่เราเลกิกนัใช่ไหม”

“ใช่...ผบี้าจรงิๆ เลย ตอนฉนัอยากท้องเพื่อจะจบัคณุแทบตาย 

ดนัไม่ท้อง พอเลกิกนั ดนัสาระแนท้อง”

“เค้กว่าไงนะ” อรรถหน้าตื่น ทวนคำาพูด “จบัพี่?”

“ค่ะ ตอนนั้นฉนัอยากจบัคณุ อยากสบาย อยากได้สามรีวย”

ชายหนุม่อึ้งงนั อ้าปากค้างกบัถ้อยคำาที่ออกมาจากสาวร่างเลก็

หน้าหวานที่ตนเคยมองว่าช่างบอบบางน่าสงสารนกั

“แต่ฉันก็ลืมไปว่าผู้ชายรวยๆ อาจจะมีแม่โคตรงกคอยระวังให้

อยู่เบื้องหลงั แม่คณุมองฉนัออก...และฉนักเ็ป็นอย่างที่แม่คณุว่า พอ

เราเลกิกนั แม่คณุมาจ้างฉนั ขอให้ฉนัเลิกกบัคณุให้เดด็ขาด ไม่วอแว

คณุอกี ฉนักร็บัข้อเสนอ”

“เค้กจำาใจรบัใช่ไหม” อรรถยงัถามอย่างมคีวามหวงั

“ไม่ค่ะ ไม่ได้จำาใจ ฉนัอยากได้เงนิมาก”

“...”
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“แล้วฉันก็ขอร้องเลยนะว่าอย่ามาคิดอะไรจำาพวกจะทำาให้

ครอบครวักลบัมาอยู่พร้อมหน้า อย่าคดิอย่างนั้นเดด็ขาด ฉนัขอรำาคาญ

ล่วงหน้า เพราะฉันขี้เกียจไปรบรากับแม่คุณ เห็นได้ชัดว่าฉันต้อง

เหนื่อยคนเดยีว เพราะคณุมนัลูกแหง่เว่อร์ๆ ตอนนั้นเป็นลูกแหง่ยงัไง 

ตอนนี้กค็งยงัเป็นอย่างนั้น ไม่ไหว รำามาก”

“เค้กเรยีกผู้ชายที่รกัแม่มากว่าลูกแหง่เนี่ยนะ”

“รกัหรอืโง่ฮะ ตวัเองเป็นหมอแท้ๆ ดูไม่ออกเหรอว่าที่แม่คณุทำา

หอบปานคนจะตายน่ะมนัการแสดง”

อรรถชะงกักกึ...นี่ใช่ครองรกัแสนอ่อนหวานคนนั้นแน่เหรอนี่

“เค้กเปลี่ยนไปนะ...เค้กในวันนี้ เหมือนไม่ใช่เค้กที่พี่เคยรู้จัก

เลย”

“ผิดแล้วค่ะ ฉันไม่ได้เปลี่ยน...คุณต่างหากที่ไม่เคยรู้จักตัวตน

ที่แท้จรงิของฉนั ยายเค้กแสนอ่อนหวานเรยีบร้อยนั่น...ไม่มอียูจ่รงิ นั่น

ฉนัสร้างภาพแอ๊บแบ๊วเพื่อจบัคณุเฉยๆ”

“...”

“โง่ให้ฉนัหลอกว่าฉนัหวานๆ ใสๆ ยงัไม่พอ ดนัโง่ให้แม่ตวัเอง

หลอกอกี คณุนี่โง่ในโง่ โง่ซำ้าโง่ซ้อนจรงิๆ”

“แม่เค้กขา”

ทั้งคู่ต้องหยุดวาจาไว้ก่อน เพราะร่างเล็กของคุกกี้กำาลังวิ่งตรง

มา โดยมกีรกฎที่กำาลงัหน้าเจื่อนวิ่งตามมาด้วย

“ขอโทษนะพี่เค้ก แต่คกุกี้จะมาให้ได้เลย”

ครองรกัพยกัหน้ารบัว่าไม่โกรธอะไร เข้าใจความแสบของลกูสาว

ด ีแกคงทนความอยากรู้ไม่ไหว

“ทำาไมต้องให้คกุกี้ไปหลบคะ คกุกี้ไม่ยอม คกุกี้จะอยูก่บัแม่เค้ก 

ลงุคนนี้จะมาทำาร้ายแม่เค้กหรอืเปล่า”

“ไม่ใช่นะลูก ลงุ...เอ่อ...พ่อไม่ทำาร้ายแม่เค้กหรอกครบั”
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วาจาของอรรถส่งผลให้กรกฎอ้าปากค้าง คุกกี้ทำาหน้างงงวย 

ส่วนครองรกันั้นประสาทจะกนิ...เอาวะ ไหนๆ กไ็หนๆ แล้ว นรกแตก

ให้เตม็ที่เลยวนันี้! 

“คกุกี้...นี่พ่อหนูจ้ะ” เธอตดัสนิใจบอกความจรงิกบัลูกสาว

“เอ๋?...ลงุคนนี้คอืพ่อคกุกี้จรงิๆ เหรอคะ”

“ค่ะ ลงุคนนี้คอืพ่อหนูจรงิๆ”

คกุกี้หน้างำ้า เอ่ยออกไปอย่างไม่พอใจ “ไม่เอาได้ไหมคะแม่เค้ก 

ลงุคนนี้ไม่หล่อเลยอะ...ขอมแีค่แม่เค้กคนเดยีวเหมอืนเดมิละกนัค่ะ”

คนไม่หล่อในสายตาลูกสาวเกิดอาการรับไม่ได้ขึ้นมาทันควัน 

“พ่อไม่หล่อจรงิๆ เหรอครบั”

“ค่ะ คกุกี้คดิว่าไม่หล่อ เพราะแม่เค้กบอกคกุกี้ตลอดว่า คนหล่อ

คอื ผู้ชายคมเข้ม ผวิแทน มาดแมนแอนด์แฮนด์ซมั คณุลงุขาวมาก 

เลยไม่หล่อค่ะ”

ครองรกัหลดุหวัเราะ เพราะอรรถหน้าแห้งจนน่าขนั

“ทำาไมไม่เรยีกพ่อว่าพ่อล่ะลูก”

“ไม่เอาค่ะ คกุกี้ไม่เรยีก คกุกี้ไม่อยากมพี่อ เพราะคกุกี้บอกกบั

แม่เค้กแล้วว่าเราจะมกีนัและกนั แค่คกุกี้กบัแม่เค้ก ไม่มพี่อกไ็ด้!”

ครองรกัยิ้มสมใจที่ลกูสาวอยูท่มีตน เธอส่งสายตาให้กรกฎ เพื่อ

ให้อกีฝ่ายพาตวัคกุกี้ออกไปอกีรอบ แล้วก้มบอกคนตวัน้อย

“คกุกี้...กลบัไปหลงัร้านอกีรอบนะคะ ให้น้ากุ๊กพาไป”

หนูน้อยหน้างำ้า กอดขาแม่ ซบหน้าออดอ้อน “แต่คกุกี้อยากให้

แม่เค้กไปด้วย”

ครองรักยิ้มหวานให้ลูกสาว “แม่ขอคุยธุระก่อนนะคะคนเก่ง 

ไม่มใีครทำาร้ายแม่หรอกค่ะ ไม่ต้องเป็นห่วงนะ”

“กไ็ด้ค่ะ”

แล้วกรกฎก็พาตัวคุกกี้ออกไปจากสถานการณ์วุ่นวายตรงนี้อีก
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รอบ ด้านอรรถกไ็ด้แต่ใจโหวงวบูที่ลกูสาวดจูะไม่ไยดตีนเลย เขาน้อยใจ

นกั เอ่ยถามคนเลี้ยง

“เค้ก...ไม่เคยสอนให้ลูกรกัพ่อเลยเหรอ”

ครองรกัเบ้ปากใส่ “พ่อที่ไม่มตีวัตนให้แกเหน็เลยนี่นะ ฉนัต้อง

บอกให้ลูกรกัพ่อเฮงซวยแบบนั้นด้วยเหรอ”

พอเจอด่าว่าเป็นพ่อเฮงซวย อรรถก็หน้าม้าน เจ็บจนเถียงไม่

ออก ได้แต่แสดงความรับผิดชอบ “แต่ตอนนี้พี่พร้อมจะทำาหน้าที่พ่อ

ของคกุกี้และสามขีองเค้กแล้วนะ เราจะแต่งงานกนั”

“แต่งงานอะไรของคณุ! ฉนัจะบอกอะไรให้คณุรู้ไว้นะคณุอรรถ 

โอเคว่าในอดีตฉันเคยอยากจับคุณมาก เคยอยากได้คุณเป็นผัวมาก 

แต่ตอนนี้ฉนัไม่ใช่ผูห้ญงิที่สกัแต่จะละเมอเพ้อพกวาดฝันถงึผูช้ายรวยๆ 

รอให้เขามาเลี้ยงแล้ว ทุกวันนี้ฉันหาเงินเองได้ เลี้ยงลูกได้สบายมาก 

ผวัเก่าอย่างคณุ ฉนัไม่เคยคดิจะกลบัไปกนิ เพราะเคยกนิแล้ว รู้แล้ว

ด้วยว่า...ไม่อร่อย!”

คนไม่อร่อยในสายตาคนรักเก่าถึงกับสะอึก แต่ก็ยังไม่ยอมแพ้ 

หาหนทางคนืดอีกี “ลกูล่ะ หนคูกุกี้...ไม่อยากให้คกุกี้มคีรอบครวัพร้อม

หน้าจรงิๆ เหรอ”

ครองรักยักไหล่ให้เขารู้ว่าประโยคที่เขาพูดมามันไม่ได้มีความ

หมายอะไร ไม่สะทกสะเทอืนคณุแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเธอเลยแม้แต่นดิ

“เมื่อกี้คุณไม่ได้ฟังที่ฉันพูดเหรอ ฉันบอกแล้วไงว่าอย่ามาคิด

อะไรจำาพวกจะทำาให้ครอบครวักลบัมาอยู่พร้อมหน้า อกีอย่าง...ฉนัไม่

เคยสอนให้คกุกี้โฟกสักบัสิ่งที่ไม่ม ีฉนับอกและแสดงให้ลกูรูเ้สมอว่าฉนั

รกัลูกแค่ไหน ลูกคอืที่หนึ่งในชวีติฉนั และฉนักค็อืที่หนึ่งในชวีติแก มนั

เลยไม่แปลกที่คกุกี้ไม่รู้สกึผูกพนัอะไรกบัคณุ  รู้ว่าคณุเป็นพ่อ คกุกี้ยงั

ไม่รู้สกึอะไรเลย พ่อที่ไม่เคยมาอุ้มชูดูแลอย่างคณุ คดิว่าลูกจะรกั จะ

วิ่งเข้าไปกอดคณุ และต้องการคณุหรอืไง...เพ้อเจ้อ!”
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“ทำาไมต้องพูดจาทำาร้ายจติใจพี่ขนาดนี้ด้วย เค้กคดิว่าตอนนั้น

พี่อยากให้เรื่องมนัจบลงแบบนั้นเหรอ”

“แล้วใครมนับอกเลกิฉนัก่อนฮะ ใครมนัเป็นคนทิ้งฉนั ใคร!”

“แล้วเค้กจะให้พี่ทำายงัไง นั่นกแ็ม่ นี่กเ็มยี”

“เมยีเก่าย่ะ! ไม่ใช่เมยีเฉยๆ ต่อไปกรณุาใช้คำาให้ถูกด้วย เพราะ

ระหว่างเรามนัเป็นแค่อดตีไปแล้ว”

“เก่า...อดีต...พี่ไม่อยากฟังคำาพวกนี้เลย พี่จะเปลี่ยนมัน” ฉับ

พลนันั้นเอง ท่าทขีองอรรถกแ็ปรเปลี่ยนเป็นแขง็กร้าวขึ้น ชายหนุม่เดนิ

ไปใกล้ๆ ครองรกั แล้วบอกจดุมุ่งหมายด้วยนำ้าเสยีงที่หนกัแน่นมั่นคง 

“เค้กจะไม่ใช่แค่เมยีเก่า เรื่องระหว่างเราจะไม่ใช่แค่อดตี แต่จะกลาย

เป็นปัจจุบันและอนาคตของกันและกัน เพราะงั้น...ต่อให้เค้กด่าว่า

ผลกัไสพี่ยงัไง...พี่กจ็ะไม่ไปจากเค้กอกีแล้ว”

ครองรกัอึ้งหนกั...เธอไม่เคยเหน็อรรถในเวอร์ชนันี้มาก่อน อรรถ

ที่เธอรู้จกันั้นค่อนข้างหงมิๆ ว่าง่าย...แล้วตาคนนี้คอืใคร!

“อย่าว่าแต่พี่ไม่รู้จกัเค้กเลย เพราะจรงิๆ เค้กกย็งัรู้จกัพี่ไม่ดพีอ

เหมอืนกนั”

“มะ...หมายความว่าไง”

“เอาไว้เราค่อยมาศกึษากนัใหม่”

“ศกึษาอะไร ไม่ศกึษา!”

อรรถไม่สนใจการปฏเิสธนั่น เอ่ยต่อไป “เรื่องที่แม่พี่แกล้งป่วย

มนัคงจะเป็นเรื่องจรงิอย่างที่เค้กว่า แต่ในความเป็นลูก ใครจะไม่ห่วง

ความเป็นความตายของแม่ล่ะ ณ ตอนนั้น พี่คดิไม่ถงึหรอกว่าแม่พี่จะ

แกล้งป่วยเพื่อขอให้พี่เลกิกบัเค้ก เอาไว้เดี๋ยวพี่ไปเคลยีร์กบัแม่พี่เอง”

“เคลยีร์แล้วยงัไง กเ็ท่านั้นไหมล่ะ ถงึคณุจะรู้ความจรงิไป ทกุ

อย่างมนักเ็หมอืนเดมิอยู่ดนีั่นแหละย่ะ”

“ใช่ พี่ย้อนกลบัไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว แต่นบัจากนี้...พี่จะทำาให้
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เค้กเปลี่ยนใจ”

ครองรกัเชดิหน้า ยยีวนเขา “เปลี่ยนใจอะไรมทิราบ”

อรรถหลดุยิ้ม...รู้แล้วว่าลูกแสบเหมอืนใคร

ไอ้การทำาหน้าเชดิๆ ท่าทางจบีปากจบีคอนี่เหมอืนกนัเป๊ะเลย

“พี่จะทำาให้เค้กเปลี่ยนใจ...กลบัมากนิพี่ให้ได้!”

“...”

“แล้วเค้กจะต้องกลับคำาที่บอกว่าพี่ไม่อร่อย...เพราะพี่จะอร่อย

จนเค้กอยากกนิพี่ไปทั้งชวีติ!”




