
‘ความรกั’ ไม่ใช่ปัจจยัสี่ ไม่มกีไ็ม่เป็นไร แต่ถ้ามแีล้วกต็้องรู้จกั
รักษาไว้ให้ดีที่สุด เพราะเมื่อมันจากไปแล้วไม่สามารถเรียกคืนกลับมาได้

ง่ายๆ 

ความรักนั้นไม่ได้หมายถึงแค่ความรักของหนุ่มสาวเพียงอย่างเดียว 

ยงัรวมถงึรกัแบบครอบครวั รกัแบบพี่น้อง รกัแบบผองเพื่อน แต่บางครั้ง

เมื่อคนเราเอาแต่หนัมองคนอื่นและเอามาเปรยีบเทยีบกบัตวัเอง มนักก็ลาย

เป็นความว้าวุ่นใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่อ่อนไหวเรื่องนี้มากเกินไป 

แล้วไม่ใช่จะน�าพาความวุ่นวายใจมาให้แค่คนคนนั้น ยังพาความล�าบากมา

ให้คนรอบข้างด้วย เหมอืนที่หล่อนเผชญิอยู่ในขณะนี้!

ภายในวัดชื่อดังแห่งหนึ่ง ถัดจากโบสถ์ของพระประธานมาทางทิศ

ตะวนัออก มอีาคารเลก็ๆ อนัเป็นที่ตั้งของเจ้าแม่ศกัดิ์สทิธิ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องการ

ขอพรเรื่องเนื้อคู่

สองสาวนั่งอยู่บนพื้นพรมหน้าสถานที่สกัการะเจ้าแม่ รูปปั้นงามสง่า

สทีองตั้งอยู่บนชั้นสูงที่มกีระจกตดิไว้ทั้งสี่ด้านเพื่อความปลอดภยั ด้านข้าง

บทน�ำ
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และตรงหน้ารูปปั้นมชีั้นวางดอกไม้และกระถางธูปเทยีน แล้วกเ็ป็นโชคดทีี่

รอบกายสองสาวในตอนนี้ไม่มคีนอื่นเข้ามากราบไหว้ ท�าให้ทั้งสองคนพดูคุย

กนัได้อย่างไม่ต้องเกรงใจใคร

“ถ้านบัครั้งนี้ด้วย นี่ถอืเป็นครั้งที่สามแล้วนะที่แกลากฉนัมาขอพรให้

มแีฟน”

รตยิาพมึพ�า ท�าเอาคนเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างๆ ถงึกบัรบีบอก

“เออน่า ครั้งนี้ครั้งสุดท้าย ไม่ได้หรอืคบไม่ยดืกไ็ม่ขอแล้ว”

“กพ็ูดแบบนี้มาสองครั้งแล้ว” หล่อนเย้ากลบั กลั้วหวัเราะเลก็น้อย

“ครั้งนี้ได้และไม่เลกิกนัชวัร์ๆ รบัรอง ฉนัมลีางสงัหรณ์”

“ฉนักเ็หน็แกชวัร์มาตั้งแต่สองครั้งที่แล้ว ไม่อยากให้มคีรั้งที่สี่ตามมา

อกี”

“ไม่ให้ก�าลังใจกันเลยนะไอ้รุ้ง” อารดาว่าแล้วตัดบท “ครั้งนี้ครั้ง

สุดท้ายเชื่อส ิ ถ้าได้มาแล้วเลกิกนัอกีจะไม่ขอมแีฟนอกีไปสกัระยะหนึ่งเลย

คอยดู”

“นี่ถามจรงินะ แกเคยคดิบ้างไหมว่าทกุที่ที่แกไปขอพรน่ะ ที่จรงิแล้ว

ล้วนศกัดิ์สทิธิ์สมัฤทธผิลทั้งนั้น แต่เป็นเพราะดวงชะตาของแกเองมากกว่า

ที่ยงัไม่ถงึเวลามแีฟน ไม่ใช่ว่าขอแล้วจะได้และเป็นคนที่ใช่อะไรแบบนั้น”

“แล้วแกจะให้ฉนัห่อเหี่ยวหวัใจเหรอ แกยงัมเีวลาหาผวั แต่ฉนัเนี่ย

เวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะ ถ้ารอนานกว่านี้อายุสามสิบแล้วยังหาแฟน 

ไม่ได้ มหีวงัไม่ได้แต่งงานแน่ๆ” เจ้าตวัคนลากมาท�าหน้าง�้าหน้างอใส่ “แล้ว

คนอื่นในกลุ่มเรากม็แีฟนกนัหมดแล้วด้วย แกไม่สงสารฉนัเหรอ” 

“แกลมืหรอืเปล่าว่าฉนักย็งัโสด”

“แกมนัข้อยกเว้น”

“เอ้า ซะงั้น”

คนโดนลากมาด้วยถึงกับร้องพลางท�าหน้าเหลอใส่ หล่อนหันมอง 

รูปปั้นเจ้าแม่ แล้วกเ็กดิอยากลองขอพรท่านขึ้นมาบ้าง อย่างเช่นขอให้ท่าน
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ช่วยให้หล่อนไม่ต้องตระเวนไปขอพรหาแฟนกบัเพื่อนอกี!

หญงิสาวจงึพนมมอืและหลบัตาลง ตั้งสมาธ ิตั้งจติอธษิฐานระหวา่ง

ที่อารดาไม่ได้หนัมาสนใจเพราะมวัแต่อธษิฐานขอแฟนอย่างใจจดใจจ่อ

‘เจ้าแม่ขา ลูกพาเพื่อนมาขอพรหาแฟน ถ้าเจ้าแม่จะกรุณาก็ช่วย

ประทานแฟนให้ทนีะเจ้าคะ ลกูจะได้ไม่ต้องถกูยายเพื่อนตวัดลีากไปลากมา

แบบนี้อกี หรอืถ้าเจ้าแม่จะข้ามขั้นเป็นประทานผวัมาให้เลยกไ็ด้นะเจ้าคะ ลกู

เหนื่อยแล้วเจ้าค่ะ เพี้ยง!’ 



๑
คนโดนเทอีกแล้ว!

บ้านเดี่ยวหลงัหนึ่งซึ่งเหมาะส�าหรบัครอบครวัเลก็ๆ ตั้งอยูใ่นเฟส
สามของโครงการบ้านหร ูแต่ไม่ได้อยูใ่นเฟสกลางที่ตดิทะเลสาบซึ่งแพงกว่า

และหลงัใหญ่กว่า แต่ถงึอย่างนั้นบ้านทุกหลงัในหมู่บ้านนี้จะมคีลองจ�าลอง

ไหลผ่านด้านหลัง เป็นโครงการบ้านหรูที่ให้ความสงบร่มรื่นและความเป็น

ส่วนตวัได้เป็นอย่างดจีนชวนให้คดิว่าอยูต่่างจงัหวดั ทั้งที่จรงิแล้วมนัอยูแ่ถว

ชานเมอืงกรุงเทพฯ นี้เอง

เจ้าของบ้านหลงันี้คอื รตยิา ทรพัย์สริหิาญ หรอืรุ้งพราย หล่อนเป็น

ลกูสาวคนเลก็ของการณุและมาลนิ ีทรพัย์สริหิาญ มพีี่ชายสองคนคอืรณพร์ี

หรือเมฆา เป็นพี่ชายคนโต และเป็นเจ้าของห้องเสื้อหรูมาเรียบูติกที่เหล่า

ดาราและเซเลบหลายคนเลอืกใช้เสื้อผ้าใส่ไปงานเลี้ยงหรูหรา ส่วนพี่ชายคน

รองคอืรวชิญ์หรอืพายุ เป็นวศิวกรคอมพวิเตอร์ให้บรษิทัเอกชนแห่งหนึ่ง 

รตยิาอายุห่างจากพี่ชายคนโตสบิปี เพราะเป็นลูกหลงของบ้าน แต่ก็

เป็นลกูหลงที่ทกุคนทั้งรกัทั้งหวง ทั้งน่าหยกิในเวลาเดยีวกนั เพราะความดื้อ

รั้นของหล่อนเอง
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ครอบครัวของหล่อนค่อนข้างมีฐานะจากการที่คุณปู่มีที่ดินมากมาย

แถวชานเมือง ซึ่งเมื่อก่อนนี้ที่ดินแปลงหนึ่งราคาไม่เท่าไร แต่พอมาถึงยุค

พ่อของหล่อน เมืองเริ่มขยายตัว ที่ดินเหล่านั้นจึงราคาพุ่งสูงขึ้น ท�าให้

ปัจจบุนัฐานะทางบ้านเข้าข่ายมอีนัจะกนิเลยทเีดยีว ส่วนหล่อนซึ่งเป็นลกูสาว

คนเล็กของครอบครัวก็กลายเป็นเหมือนไข่ในหินของบ้าน ถึงอย่างนั้นพ่อ

กบัแม่กไ็ม่ได้เลี้ยงมาแบบคุณหนูที่ท�าอะไรไม่เป็น งานบ้านงานเรอืนหล่อน

ท�าเองได้หมด ยกเว้นอย่างเดียวที่ทางบ้านไม่เคยปล่อย นั่นคือเรื่องการมี

แฟน!

พอจะมีใครก้าวเข้ามาแจกขนมจีบ ก็จะเจอพี่ชายสองคนท�าตัวเป็น

ไม้กนัหมา ตรวจสอบทกุอย่าง ขดุประวตัซิกักนัละเอยีดยบิ จนคนที่เข้ามา

จีบต่างถอยทัพยกธงขาวกันไปหมด สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะหล่อนมี

ลกูพี่ลกูน้องคนหนึ่งเป็นญาตฝ่ัิงแม่ที่อายไุล่เลี่ยกนั แต่ถกูผูช้ายหลอกว่ารกั 

สุดท้ายก็แค่หลอกฟันแล้วทิ้ง แล้วลูกพี่ลูกน้องคนนั้นก็ท้องตอนเรียนอยู ่

ปีสอง ความอับอายและความผิดหวังในรักท�าให้ตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง 

ด้วยการฆ่าตวัตาย

ทุกคนในบ้านจึงค่อนข้างอ่อนไหวกับเรื่องนี้มากโดยเฉพาะพี่ชายทั้ง

สองคน เพราะในสายตาพี่ชาย ไม่ว่าหล่อนจะอายเุท่าไรหรอืโตแค่ไหน กย็งั

คงเป็นน้องสาวคนเลก็ของบ้านอยู่ดี

แต่เพราะแบบนี้จึงท�าให้บางครั้งรติยารู้สึกอึดอัดกับความรักความ

หวงที่มากเกินไป จนขอท�าสัญญากับพ่อและแม่ว่า ถ้าหล่อนเรียนจบด้วย

เกรดเฉลี่ยรวมถึงสามจุดศูนย์ศูนย์ พ่อกับแม่และพี่ชายจะต้องยอมให้

หล่อนออกไปอยู่เองข้างนอก และห้ามพี่ชายสองคนบงการชวีติหล่อนอกี

ทุกคนยอมตกลงตามข้อเสนอนี้ เพราะคิดว่ารติยาคงท�าไม่ได้แน่ๆ 

เนื่องจากหล่อนไม่ใช่คนเรียนเก่งมาแต่ไหนแต่ไร เป็นเด็กที่เรียนอยู่ใน

เกณฑ์ปานกลางมาตลอด ไม่ใช่เดก็ฉลาดหรอืเดก็หวักะทขิองห้อง

ทว่าผลที่ออกมาคอืหล่อนท�าเกรดเฉลี่ยจบได้ตามที่ตกลงกนัไว้ พ่อ
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กับแม่และพี่ชายจึงจ�าใจต้องท�าตามสัญญาให้หล่อนออกมาอยู่ด้วยตัวเอง 

แต่มข้ีอแม้ว่าต้องกลบับ้านทกุวนัอาทติย์ แล้วบ้านที่หล่อนจะไปอยู่เองกเ็ป็น

บ้านที่พี่ชายซื้อไว้และอยู่ในหมู่บ้านที่ห่างจากบ้านของพ่อกับแม่ไปแค่หนึ่ง

กโิลเมตร เป็นหมู่บ้านที่มรีะบบรกัษาความปลอดภยัดเียี่ยม 

รตยิายอมรบัข้อแม้ที่ตั้งขึ้น หล่อนเริ่มใช้ชวีติลนัลา้มาตั้งแต่เรยีนจบ

แล้วเข้าท�างานที่บริษัทแห่งหนึ่งในต�าแหน่งพนักงานฝ่ายจัดซื้อ แต่หล่อน

ไม่ใช่สาวปาร์ตอียู่เป็นทุนเดมิ มดีื่มบ้างนดิหน่อยเวลาเข้าสงัคม แต่จะรู้ขดี

จ�ากดัของตวัเอง พ่อกบัแม่จงึไม่เป็นห่วงเรื่องนั้น

ทุกอย่างดูเป็นไปได้ด้วยดี จนกระทั่งพิษเศรษฐกิจโลกท�าให้บริษัท

ปิดตัวลง และหล่อนก็ต้องมาเตะฝุ่นชั่วคราวระหว่างรอให้บริษัทที่ยื่นใบ

สมคัรไว้เรยีกตวัไปสมัภาษณ์งาน แต่รอแล้วรอเล่ากย็งัไม่มใีครเรยีกไปเสยีที

หญงิสาวหาวหวอดๆ ขณะเดนิเข้าไปอาบน�้าทั้งที่ยงัเมาขี้ตาอยู ่เรอืน

ผมสีน�้าตาลเฮเซลนัตอ่อนๆ ยุ่งเหยิงเพราะเพิ่งตื่นนอน แต่ช่วยให้ใบหน้า 

รูปไข่ที่ดูเด็กอยู่แล้วยิ่งเด็กลงไปอีก จนมองเผินๆ นึกว่าเป็นเด็กเพิ่งเข้า

มหาวทิยาลยั 

เจ้าตวัเข้าไปยนืเมาขี้ตาอยูห่น้ากระจกในห้องน�้าอยูอ่ดึใจหนึ่งก่อนจะ

เริ่มอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้า พอจดัการเสรจ็กล็งมาชั้นล่าง หามื้อเช้าที่สายแล้ว

กนิ ได้ขนมปังไข่ดาวธรรมดากบัไส้กรอกรมควนัหอมกรุ่น

หล่อนยกอาหารที่ท�าเสรจ็ไปวางบนโต๊ะรบัแขก แล้วเดนิไปเอาเสื้อผ้า

ที่ต้องซกัใส่เครื่อง ก่อนจะกลบัมานั่งกนิมื้อเช้าง่ายๆ หน้าโทรทศัน์ พอกนิ

เสรจ็กเ็กบ็ล้างตามปกต ิ

แต่ตอนเดนิออกมาจากห้องครวัหล่อนได้ยนิเสยีงรถยนต์แล่นมาจอด

หน้าประตบู้าน จงึเดนิไปชะโงกดตูรงประตชูั้นในของตวับ้าน คนขบัรถเปิด

กระจกและชะโงกหน้าออกมาท�าท่าบุ้ยใบ้ว่าจะเอารถเข้าบ้าน 

“เอ้า จะมากไ็ม่บอกกนัก่อน”

รติยาพึมพ�าพลางส่ายหน้าเมื่อแม่เพื่อนตัวดีมาหาแบบไม่บอกไม่
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กล่าว หล่อนออกไปยงัมขุหน้าบ้าน กดรโีมตเปิดประตรูั้วเพื่อให้เพื่อนขบัรถ

เข้ามาจอดด้านใน ก่อนจะกดรีโมตปิดประตูหลังจากแม่เพื่อนตัวดีจอดรถ

เรยีบร้อยแล้ว

พอเพื่อนรกัก้าวลงจากรถ หล่อนกร็้องทกัทนัที

“ลมอะไรหอบมาจ๊ะ คุณอารดา”

หล่อนร้องทกัไปอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเพื่อนไม่เคยมาหาที่บ้าน แต่เพราะ

เมื่อไรมาด้วยตัวเองแบบนี้ ไม่ใช่การโทร. หาหรือนัดไปกินอาหารข้างนอก 

แสดงว่ามเีรื่องต้องปรกึษา ‘ศริาณ’ี อย่างหล่อนอกีแน่ๆ 

“ลมคดิถงึแกน่ะส”ิ

อารดาหรือปุ๊กตอบพลางท�าหน้าเบ้ใส่ เจ้าหล่อนเป็นเพื่อนที่อายุ

มากกวา่รตยิาถงึสี่ปี เนื่องจากช่วงจบมธัยมปลายป่วยหนกัจนต้องรกัษาตวั

อยู่นาน กว่าจะหายดีกลับมาเรียนได้ เพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันก็จบกันไป

หมดแล้ว จงึต้องมาเรยีนรุน่เดยีวกบัรตยิา ท�าให้ตอนนี้อารดาอายุยี่สบิแปด

ปี อกีสองปีกจ็ะสามสบิแล้ว 

ทว่าแม้ทั้งสองคนจะอายุจะห่างกนั แต่กไ็ม่ได้เป็นอุปสรรคต่อความ

เป็นเพื่อนเลยแม้แต่น้อย

“แค่คดิถงึฉนัเลยมาหา อื้อหอื ต่อให้อมพระมาพดูกไ็ม่เชื่อ แล้วไหง

ท�าหน้าแบบนั้น”

“เข้าบ้านก่อน ขอน�้าแก้วหนึ่ง แล้วจะเล่าให้ฟังหมดเปลอืกเลย”

อารดากล่าวแล้วเป็นฝ่ายเดนิน�าเข้าบ้านไปหน้าตาเฉย เล่นเอาเจ้าของ

บ้านถงึกบัท�าหน้าเหลอและส่ายหน้าข�าๆ หล่อนคงคิ้วกระตุกใส่ไปแล้ว ถ้า

อีกฝ่ายไม่ใช่อารดาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทและมาบ้านหลังนี้บ่อยจนเรียกว่าเป็น

บ้านหลังที่สองไปแล้ว แต่ส่วนใหญ่อีกฝ่ายไม่เคยมาก่อนเที่ยงเลยสักครั้ง 

ดงันั้นแล่นหามาตั้งแต่ช่วงสายแบบนี้แสดงว่ามอีะไรแน่นอน

รตยิาเดนิตามเข้าไปในบ้านและหาน�้ามาบรกิารเพื่อน พอหล่อนนั่งลง

บนโซฟาได้ คนที่เพิ่งมาถงึกโ็อดครวญทนัที
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“แก...ฉนัโดนเทอกีแล้วอะ” อารดาโอดครวญแล้วเริ่มร่ายยาวให้ฟัง 

“พี่เป้ที่ฉันคบด้วยเขาเทฉันแล้วอะแก เขาบอกว่าฉันน่าเบื่อ งอแง ท�าตัว 

น่าร�าคาญ”

“อกีแล้วเหรอ”

หลอ่นไม่ได้ตกใจหรอืแปลกใจ เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อารดาอกหกั

และถูกบอกเลกิ

“อกีแล้วอะแก ฉนัอกหกัอกีแล้ว”

อารดาเริ่มงอแงออดอ้อนแล้วโผเข้ากอดเพื่อน เอาหน้าซุกอกเพื่อน

สาว ถูไถคลอเคลียจนรติยาต้องตบบ่า ทั้งปลอบทั้งข�าอยู่ในใจ ก็เพราะ 

อารดาเป็นแบบนี้น่ะสถิงึได้โดนเท ท�าตวัเหมอืนเก่ง เจนจดัเรื่องการคบหา

ผู้ชาย แต่จรงิๆ แล้วงอแงจะตายไป

“โอ๋ๆ ไม่เสยีใจนะ ไม่เสยีใจนะคะหนูอารดา”

“ฉันท�าตัวน่าเบื่อมากเลยเหรอ ฉันก็แค่อยากให้เขารู้สึกว่าฉันเป็น 

ผู้หญิงที่ต้องการการปกป้อง อ้อนเก่ง ฉอเลาะเก่ง แต่ไหงมันผิดไปหมด 

จนกลายเป็นแบบนี้อกีแล้วอะ”

คนเป็นเพื่อนระบายออกมา แต่ไม่ได้ร้องห่มร้องไห้เสยีใจ นี่อาจจะ

เป็นข้อดขีองอารดากไ็ด้ที่เจ้าตวัไม่ใช่พวกบ่อน�้าตาตื้น อะไรนดิอะไรหน่อย

กร็้องไห้ฟูมฟาย แต่เรื่องอ้อน เรื่องงอแงง้องแง้งเนี่ยไว้ใจได้เลย

“อย่าคดิมากส ิ เขาแค่อาจจะไม่ได้ชอบแบบนี้กไ็ด้ งวดหน้าคนใหม่

แกกล็องดูก่อนว่า คนที่เขาจบีแกหรอืแกไปจบีเขาเป็นผู้ชายแนวไหน แล้ว

ค่อยจูนมาเจอกนัคนละครึ่งทาง จะได้คบกนัยดืๆ”

“เพราะแบบนี้ไง ฉนัถงึมาหาแก”

อารดาบอก จากที่กอดเอวซุกอกเพื่อนอยู่ก็เงยหน้าขึ้นและเปลี่ยน

เป็นยิ้มแฉ่ง ไม่เหมอืนคนที่เพิ่งอกหกัโดนบอกเลกิมาเลยสกันดิ ไอ้แบบนี้

สงสยัว่างานมนัจะมางอกที่หล่อนอกีแล้วแน่ๆ 

“นี่แกเพิ่งถูกบอกเลกิมาแน่เหรอ ท�าไมดูไม่สลดเลย”
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“ฉนัไม่ชอบท�าตวัเป็นศาลาคนเศร้า กนิน�้าตาต่างข้าว นี่มนัปีสองพนั

ยี่สิบแล้ว ผู้หญิงเราต้องสตรองให้ผู้ชายน�้าตาเช็ดหัวเข่า เวลาถูกบอกเลิก

เราต้องโนสนโนแคร์ แล้วท�าให้ผู้ชายเสยีดายที่ทิ้งเราไป นี่คอืคตขิองฉนั!” 

อารดาว่าแล้วยิ้มหวาน “เพราะฉะนั้นฉนักเ็ลยจะมาชวนแกไปด้วยกนั”

อื้อหอื! แม่คุณ โนสนโนแคร์เกนิไปแล้วหรอืเปล่าคะคุณเพื่อน

“จะชวนฉนัไปไหน”

“ไปหาผู้คนใหม่”

“ฮ้า! นี่เลกิคนเก่าปุบ๊กจ็ะหาคนใหม่เลยเหรอ มฟูออนเรว็ไปแล้วแก”

รติยาอดไม่ได้ที่จะแหย่ด้วยวลีจากดาราคนหนึ่ง ที่ตอนนี้กลายเป็น

วลีฮิตของใครหลายคนเวลาพูดถึงคนที่เพิ่งเลิกรากับแฟนแล้วหาแฟนใหม่

ได้เรว็ หรอืประกาศเปิดตวัแฟนใหม่แบบไม่มอีาการเสยีใจเลยสกันดิ

“กค็นนี้เพิ่งคบกนัได้แค่เดอืนเดยีวเอง ฉนัท�าใจได้ สบายมาก เลย

จะชวนแกไปหาด้วยกนั”

“เดี๋ยวนะ ไปหาด้วยกนั?” หล่อนทวนถามแล้วกถ็งึบางอ้อ “อย่าบอก

นะว่าจะใช้วธินีั้นอกี”

“เป๊ะ ใช่เลย”

อารดาไม่ปฏเิสธเลยแม้แต่น้อยว่าสิ่งที่เพื่อนเดานั้นถกูต้อง แต่มหีรอื

ที่รติยาจะยอมตกลง เพราะถ้าหล่อนยอมไปด้วยครั้งนี้ก็เท่ากับเป็นครั้งที่

สาม!

เนื่องจากก่อนหน้านี้อารดาใช้วธิไีปขอพรสิ่งศกัดิ์สทิธิ์ตามสถานที่ดงัๆ 

เพื่อให้มแีฟน แล้วกไ็ด้มาจรงิๆ แต่คบกนัได้ไม่เท่าไรกเ็ลกิ เป็นแบบนี้มา

ตลอด รายล่าสุดที่เจ้าตวัเพิ่งบอกว่าโดนเทกไ็ด้มาจากการขอพรเหมอืนกนั 

“ม่าย...” รติยาร้องปฏิเสธเสียงยานคาง “ฉันไม่ไปหาเจ้าพ่อเจ้าแม่

หรอือะไรๆ ของแกอกีแล้ว ขี้เกยีจ”

“ไม่ได้ แกจะขี้เกยีจไม่ได้”

“ท�าไมจะไม่ได้”
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“ก็ก่อนฉันมาหาแก ฉันบังเอิญไปเจอไอ้นุ้ย มันก�าลังจะไปจัดการ

เรื่องการ์ดแต่งงาน นุ้ยมนัโชว์ภาพตวัอย่างการ์ดให้ฉนัดู บอกว่าฉนัได้เหน็

เป็นคนแรกเลย เพราะยงัไม่ได้เอาลงในไลน์กลุ่ม เนี่ย ดูส!ิ”

อารดาเอ่ยถึงเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มพร้อมกับหยิบโทรศัพท ์

มอืถอืออกจากกระเป๋า แล้วเปิดภาพถ่ายการ์ดแต่งงานสชีมพอูมส้มให้เพื่อน

ดู ว่าที่เจ้าสาวคนนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มเพื่อนที่มีกันอยู่หกคน และทุกคนก็มี

แฟนกนัหมด ส่วนคนนี้คอืคนแรกที่จะแต่งงาน ท�าให้ตอนนี้เหลอืแค่อารดา

กบัรตยิาเท่านั้นที่ยงัโสด

“โอ้โห เหน็คุยในไลน์กลุ่มว่าฝ่ายผู้ชายส่งผู้ใหญ่มาขอแล้ว แต่ก�าลงั

รอฤกษ์ นี่ได้ฤกษ์แล้วเหรอเนี่ย แบบนี้ฉนัต้องเตรยีมหาชุดแล้วละส ิไหนดู

ซธิมีงานสอีะไร อ๊ะ สชีมพูเหรอ หวานแหววมาก”

รตยิาพมึพ�าขณะดภูาพการ์ดในโทรศพัท์ แต่พอเงยหน้าขึ้นมองเพื่อน

ตวัด ีหล่อนกไ็ด้แต่ถอนหายใจเมื่อเหน็เพื่อนสนทิหน้างอเป็นม้าหมากรุก 

“ดูท�าหน้าเข้า อะไรมนัจะห่อเหี่ยวปานนั้น”

“ต้องห่อเหี่ยวส ิกฉ็นัไม่อยากแต่งงานคนสดุท้ายของกลุม่นี่ แถมอกี

สองปีฉนักส็ามสบิแล้ว เวอร์จนิยงัไม่เคยเสยีเลยนะแก” 

สิ้นเสยีงบ่นกึ่งโอดครวญของเพื่อน รตยิากแ็ทบส�าลกั ไมรู่ว้า่ควรข�า

หรอืสงสารด ี

“ตกลงแกอยากมแีฟนหรอืแกอยากเสยีเวอร์จนิ เอาดีๆ ”

“ทั้งสองอย่าง เอ๊ย ไม่ใช่ มแีฟนส ิแต่ไม่รูแ้หละ ยงัไงแกกต้็องไปกบั

ฉนั”

อารดาสรปุแล้วมดัมอืชกเสรจ็สรรพอย่างเอาแต่ใจ แต่กร็ูว่้าเอาแต่ใจ

กับรติยาได้ เพราะแม้จะชอบบ่นใส่บ้างอะไรบ้าง แต่ก็เป็นเพื่อนที่ไม่ค่อย

ปฏเิสธเพื่อน ออกแนวใจแขง็แต่กใ็จดี

“แบบนี้อกีแล้วนะไอ้ปุ๊ก”

“นะๆๆ ครั้งนี้ครั้งสุดท้าย ไปเป็นเพื่อนฉนัหน่อยนะ”



ณั ฐ ก ฤ ต า  l  15

รติยาส่ายหน้าปฏิเสธ แต่คนที่อุตส่าห์ถ่อสังขารมาบ่นให้ฟังถึงที่ 

ก็ไม่น�าพาต่ออาการปฏิเสธนี้เลยสักนิด ยังคงรบเร้าให้หล่อนตกลงให้ได้ 

เพราะรู้ว่าอย่างไรเสยีเพื่อนกต็้องยอมใจอ่อนอกีตามเคย

แล้วกจ็รงิอย่างที่อารดาคาดไว้ เพราะสุดท้ายรตยิากใ็จอ่อนจนได้

“เฮ้อ...” 

หญงิสาวถอนหายใจแล้วได้แต่ส่ายหน้าเพลยีๆ ให้คนที่อยากมแีฟน

นกัหนา แต่คนถูกส่ายหน้าใส่กลบัยิ้มแฉ่ง หน้าบานเป็นจานเชงิ ทั้งที่ก่อน

หน้านี้ยงัโอดครวญจะเป็นจะตาย 

“ถามจรงิ แกไม่เบื่อเหรอ”

“เรื่องอะไร”

“ก.็..เวลาเจอญาตหิรอืใครๆ แล้วเขาถามแกด้วยค�าถามเดยีวกนัหมด

อย่างกบัถกูโปรแกรมมา มแีฟนหรอืยงั เมื่อไหร่จะแต่งงาน ถามซ�้าๆ ซากๆ 

แถมบางคนนะ พอเราแต่งงานมีลูกก็ถามต่ออีก เมื่อไหร่จะมีคนที่สอง 

ที่สาม”

“พอดฉีนัยงัไม่เคยโดนถาม รอดตวัไป”

“แต่ฉนัโดน แล้วถงึไม่โดนถาม ฉนักอ็ยากมแีฟนกบัเขาบ้าง แล้วก็

ต้องเป็นแฟนที่คบกันจนแต่งงานมีลูกด้วยกันเลย ไม่ใช่คบแป๊บเดียวเลิก

แบบนี้” อารดาโอดครวญก่อนจะถามต่อ “แล้วแกน่ะ จะอยูเ่หี่ยวเฉาคนเดยีว

อย่างนี้ต่อไปเหรอ”

“เปล่า แค่ตอนนี้ยงัไม่พร้อม”

หล่อนปฏเิสธ เพราะล�าพงัตอนนี้ต้องเอาตวัเองให้รอด มงีานท�าให้ได้

ก่อนพ่อแม่และพี่ชายจะจบัได้ว่าเตะฝุ่นอยู่ เรื่องแฟนไว้ทหีลงักย็งัไม่สาย!

“ไม่พร้อมหรอืว่าหน่วยคดักรองที่บ้านยงัไม่ไฟเขยีวกนัแน่จ๊ะ” 

อารดาเอ่ยอย่างรูท้นั แต่คนเป็นเพื่อนที่ถกูจบัไต๋ได้กลบัยกัไหล่ ไม่ได้

อนาทรร้อนใจสกันดิ แถมยงับอกอกีว่า

“ไม่ต้องมากดัฉนัเลย ว่าแต่คราวนี้แกจะลากฉนัไปที่ไหน”
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“อยุธยา”

“อยุธยา! เล่นใหญ่ไปแล้ว สองครั้งก่อนยงัแค่ในกรุงเทพฯ เอง”

รตยิาเท้าความถงึการขอพรหาแฟนของเพื่อน ที่สองครั้งก่อนหน้านี้

ไปขอพรที่สถานที่ชื่อดังซึ่งหลายคนหลายส�านักยืนยันว่าขอแล้วได้ผล

รวดเรว็จรงิ อารดาไปขอมาแล้วและกไ็ด้ผลจรงิ ได้แฟนเป็นตวัเป็นตนใน

เจด็วนั แต่คบได้ไม่นานกโ็ดนขอเลกิ ประหนึ่งว่าเจ้าตวัเป็นคนไม่มดีวงด้าน

ความรกัอย่างนั้นละ

“ดเีท่าไหร่แล้ว ฉนัไม่ชวนแกไปขอพรที่วดัชื่อดงัที่ฮ่องกงด้วยกนั”

“อนันั้นกเ็กนิไป”

“ใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นแค่อยุธยานี่ถือว่าใกล้แล้ว ขึ้นทางด่วนถึง

บางปะอนิแล้ววิ่งถนนเส้นหลงั แป๊บเดยีวกถ็งึวดัแล้ว ชลิๆ ค่ะ” 

อารดาว่ายาวเหยียด แต่คนถูกชวนถึงกับท�าหน้าเหลอ เพราะรู้ว่า 

แม่เพื่อนตัวดีเป็นจอมหลงทิศหลงทาง ขับรถยังต้องพึ่งจีพีเอสทุกที แต่นี่

พูดได้เป็นฉากๆ กแ็สดงว่า...

“นี่ตรวจสอบเส้นทางมาเรยีบร้อยแล้วเหรอ”

“แน่นอน ฉนัดมูาเรยีบร้อย ทั้งทางไปวดัและร้านของกนิ เดี๋ยวเลี้ยง

กุ้งแม่น�้าแกจานใหญ่ๆ เลย”

“งกๆ แบบแก เวลาใจป�้าขึ้นมานี่บอกตรงๆ ฉนัชกัไม่ไว้ใจเลย” 

รตยิาแซว เพราะรูว่้าเพื่อนเป็นแม่สาวสายงก ขนาดเวลาไปซื้อของใน

ห้างด้วยกันยังใช้เครื่องคิดเลขหารเปรียบเทียบสินค้าแบบสุดๆ แล้วยังมี

วรีกรรมลมืปั๊มเวลาจอดรถในห้าง แต่พอเดนิมาขึ้นรถแล้วก�าลงัจะถงึป้อม

ตรวจบตัรนกึขึ้นได้ วนรถกลบัไปจอดใหม่เพื่อเดนิไปปั๊มบตัร ไม่ยอมเสยี

ค่าจอดรถ 

แม้จะเรยีกว่าเป็นสาวสายงกตวัจรงิ แต่นสิยัอื่นๆ กไ็ม่ได้แย่นกั มี

บ้างที่เจ้าหล่อนท�าตวังอแงจนน่าปวดหวั แต่กไ็ม่ได้บ่อย เพื่อนๆ ในกลุม่จงึ

มองข้ามเรื่องนี้ไป เพราะเอาจรงิแล้วถ้าไม่นบันสิยัจุกจกิพวกนี้แล้ว อารดา
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กถ็อืเป็นคนที่น่าคบหาคนหนึ่ง

“แหม ไปทั้งทมีนักต็้องหาเรื่องกนิเรื่องเที่ยวสกัหน่อยส ิจรงิไหม”

“แล้วจะไปวนัไหน”

“วนันี้”

“วนันี้!” หล่อนร้องและปฏเิสธทนัท ี“ไม่ได้อะ เยน็นี้ฉนัต้องไปงานเลี้ยง

กบัแม่ เดี๋ยวกลบัมาเตรยีมตวัไปงานไม่ทนั แม่จะงอนเอา ไว้เป็นวนัอื่นแทน 

นะ”

“งั้นไปพรุ่งนี้”

“รบีเหรอคะ” หล่อนอดแซวเพื่อนไม่ได้

“กอ็ยากมผีวัอะค่ะ แล้วกน็ะ ถ้าแกอยากขอแฟนด้วยอกีคนกไ็ด้ เรา

จะได้แต่งงานพร้อมกนัเลยไงแก แต่งงานพร้อมกนัเป็นแพก็คู ่ประหยดัและ

ได้ความสนุกสนานด้วย”

“ฝันหวานไปก่อนเลยย่ะ”

รติยาดับฝันเพื่อนเสียเลย แล้ววกกลับมาถามเรื่องสถานที่ที่อารดา

จะพาไปว่าเป็นที่ไหน จากนั้นสองสาวก็เริ่มวางแผนว่านอกจากวัดที่อารดา

อยากไปแล้ว จะแวะที่อื่นด้วยหรอืไม่ จนกระทั่งได้ข้อสรุปแผนการเดนิทาง

คร่าวๆ รวมถงึเวลาที่ชดัเจน

“โอเค ตกลงพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าฉนัจะมารบัแกนะ”

“โอเค”

สองสาวนัดแนะกันเรียบร้อย อารดาอยู่คุยเรื่องเพื่อนในกลุ่มและ 

วดิโีอคอลกบัเพื่อนๆ อยูส่องชั่วโมงก่อนจะขอตวักลบับ้าน ส่วนรตยิานั่งเล่น

เฟซบุก๊ ดนูั่นดนูี่ไปเรื่อย จากนั้นกไ็ปตากผ้าที่ซกัเสรจ็แล้ว กวาดบ้านถบู้าน

อกีหน่อย จนกระทั่งช่วงบ่ายแก่ๆ หล่อนกข็บัรถไปที่บ้านของพ่อกบัแม่เพื่อ

ไปเปลี่ยนเสื้อผ้า แต่งหน้าท�าผม ก่อนจะออกไปงานเลี้ยงด้วยกนัตามที่แม่

บงัคบัว่าต้องไปให้ได้



๒
รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกก็จะหนีพ้น

ณ ห้องจดัเลี้ยงของโรงแรมหรแูห่งหนึ่งกลางกรุง ก�าลงัมงีานเลี้ยง
วันคล้ายวันเกิดของคุณนายดวงกมลซึ่งเป็นลูกค้าประจ�าระดับวีไอพีของ

โรงแรม ซึ่งจะมาจดังานเลี้ยงที่นี่ทุกปี หลายคนมาร่วมงานอย่างยนิด ีแต่ก็

มีบางคนที่โดนบังคับให้มาและท�าหน้าเซ็งอยู่ไม่ใช่น้อย อย่างเช่นรติยา

เป็นต้น

เจ้าตวัไม่ชอบมางานเลี้ยงที่มเีหล่าคณุหญงิคุณนายไฮโซทั้งหลาย แต่

ถูกแม่บังคับพามาด้วยกันพร้อมกับพี่ชายคนโต จึงออกอาการหน้างอเป็น 

ม้าหมากรุก

“ดูท�าหน้าเข้า ยิ้มแย้มหน่อย แต่งตวัสวยแต่ท�าหน้าบูดได้ยงัไงกนั”

“ค่ะแม่”

รตยิารบัค�าแล้วยิ้มหวานให้ผู้เป็นแม่ แต่กลบัโดนพี่ชายคนโตที่เดนิ

มาด้วยกนัยื่นหน้ามาแซว ตามนสิยัชอบแหย่และแกล้งน้องทกุเมื่อที่มโีอกาส

“แม่บอกให้ยิ้มหวาน ไม่ใช่ยิ้มสยอง”

“กเ็ค้าไม่ได้อยากมานี่” 
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หญงิสาวเถยีงพร้อมกบัแลบลิ้นใส่พี่ชายก่อนจะค้อนใส่ ใครบอกว่า

มพีี่ชายแล้วด ีช่วยปกป้องน้องสาว ดแูลน้องสาวมากมาย อยากมพีี่ชายกนั

นักหนา หล่อนขอเถียงขาดใจ เพราะก่อนจะดูแลน้องสาวหรือหวงแบบนี้ 

น้องสาวนี่แหละจะโดนพี่ชายแกล้งก่อนได้ปกป้อง ทั้งแหย่เล่นแหย่จรงิ แหย่

ให้งอนบ้างอะไรบ้าง บางทีก็แหย่จนร้องไห้เลยด้วย การมีพี่ชายมันไม่ได้ 

อบอุ่นและฟรุ้งฟริ้งอย่างที่คดิ แต่อุ่นจนร้อนกว่าที่คดิเลยต่างหาก!

รณพีร์เขกศีรษะน้องสาวเบาๆ พอให้เป็นการเตือน ถ้าไม่ติดว่า 

น้องสาวแต่งตวัสวยเช้งขนาดนี้แล้วอยูใ่นงานละก ็เขาคงจบัยหีวัไปแล้วด้วย

ความหมั่นไส้

สามคนแม่ลูกเซ็นชื่อเข้างานแล้วเอาของขวัญวันเกิดไปให้ผู้จัดงาน 

ก่อนจะเข้าไปในงานเลี้ยงซึ่งเหมือนเป็นงานพบปะของคนรู้จักของดวงกมล

และเป็นคนในแวดวงเดยีวกนัมากกว่า 

บนเวทีด้านหน้ามีนักร้องสาวก�าลังขับกล่อมเพลงเพราะหวานซึ้ง 

ที่หล่อนได้ยนิสมยัเป็นเดก็ตวัเลก็ๆ บางเพลงเคยได้ยนิในงานแต่งงาน บาง

เพลงไม่เคยได้ยนิเพราะเกดิไม่ทนักม็ี

“โอ้โห อายุคนมาร่วมงานรวมกนันี่จะถงึแสนไหมคะพี่เมฆ”

รตยิายื่นหน้ามากระซบิกระซาบกบัพี่ชาย กบ็รรดาคนที่มาร่วมงานนี้

แปดสบิเปอร์เซน็ต์เป็นผูใ้หญ่ที่อยูใ่นวยัเกษยีณกนัแล้วทั้งนั้น ถงึจะแต่งหน้า

ท�าผมปกปิดผมขาวกันอย่างมาอย่างดี แต่ริ้วรอยของวัยและสไตล์การ 

แต่งตวันี่ละที่มนัปิดกนัไม่ได้

“เว่อร์ไป” รณพรี์ยื่นหน้ามาตอบ “แต่กเ็ฉยีดๆ”

สองพี่น้องหวัเราะคกิ แล้วกโ็ดนผู้เป็นแม่ส่งสายตาเตอืน ก่อนที่คน

เป็นแม่จะพาลูกสองคนไปสวัสดีดวงกมล แต่กว่าจะทักทายถามสารทุกข์

สุกดิบกันเสร็จก็ปาไปหลายนาทีจนรติยาฉีกยิ้มเสียเมื่อยแก้มไปหมด แต่

แล้วเหมอืนสิ่งศกัดิ์สทิธิ์จะยงัเมตตาหล่อนอยู ่เมื่อมแีขกเข้ามาทกัทายดวง-

กมล สามแม่ลูกจึงผละออกมาได้แล้วเดินไปยังโต๊ะตามที่ระบุในบัตรเชิญ 
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แต่ระหว่างทางก็ยังไม่วายมีคนเข้ามาทักทายแม่ของหล่อนบ้าง บางคนแม่

ของหล่อนกไ็ปทกัเองบ้าง กว่าจะมาถงึโต๊ะกท็�าเอาหล่อนเกอืบจะเหงอืกแห้ง

ไปเลยทเีดยีว

‘เฮ้อ น่าเบื่อจงั’

รติยาบ่นในใจแล้วมองพี่ชายที่นั่งอยู่ข้างๆ นึกชมความอดทนของ 

พี่ชายที่ดูก็รู้ว่าไม่ค่อยชอบงานแบบนี้สักเท่าไร แต่ธุรกิจห้องเสื้อของเขา

จ�าเป็นต้องพึ่งพาลูกค้าพวกนี้ การออกงานสงัคม มารู้จกัผู้คนหลากหลาย

จงึเป็นเรื่องจ�าเป็น แถมเจ้าตวัยงัซ่อนความเบื่อหน่ายไว้ได้มดิชดิเลยทเีดยีว

‘ยกธงขาวเลยค่ะพี่เมฆ ยอม’

หลายนาทีผ่านไปการพูดคุยทักทายก็เริ่มซาลง อาหารเริ่มทยอยมา

เสร์ิฟ รตยิาสงัเกตได้ว่าแม่ของหล่อนมองหาใครอยูเ่หมอืนนดัแนะใครไว้ใน

งานนี้ด้วย พอหล่อนก�าลงัจะถาม แม่กลุ็กออกจากโต๊ะไปหาผูห้ญงิคนหนึ่ง 

หล่อนมองตาม เห็นแม่ก�าลังสอบถามอะไรอยู่ จึงยื่นหน้าไปกระซิบถาม 

พี่ชายเพราะเสยีงดนตรใีนงานเลี้ยงค่อนข้างดงั

“พี่เมฆคะ แม่เหมือนมองหาใครอยู่หรือเปล่า เรามางานนี้เพราะ 

เจ้าภาพไม่ใช่เหรอ”

“เจ้าภาพเป็นผลพลอยได้ แต่หลกัๆ งานนี้มาหาอกีคนหนึ่ง” รณพรี์

ยื่นหน้าไปตอบน้องสาวแล้วบอกเรื่องหนึ่งให้รู้ “ความจริงแล้วแม่พารุ้งมา

เจอคุณนงนภา ได้ข่าวว่าลูกชายเขายงัโสด แล้วคนนี้กต็รวจสอบประวตัมิา

แล้วว่าโอเค บหุรี่ไม่สบู ดื่มบ้างตามโอกาสและเพื่อการเข้าสงัคม แต่ประวตัิ

ส่วนอื่นไม่มดี่างพร้อย”

รตยิาอ้าปากค้าง ถงึบางอ้อทนัทวี่าท�าไมแม่ถงึคะยั้นคะยอให้หล่อน

มางานเลี้ยงนี้ให้ได้ ไม่ใช่ว่าจะพามาออกงานสงัคมปกตทิั่วไป แต่พามาเพื่อ

ท�าความรู้จกักบัลูกชายของคุณนงนภานี่เอง!

โอ๊ย! ไม่เอาด้วยเดด็ขาด คู่ใครกค็ู่คนนั้น มนัต้องเลอืกเองสแิม่ขา

หญิงสาวครางในใจแล้วก็แทบเต้น แต่พยายามท�าเป็นไม่กระโตก-
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กระตากแสดงอาการใดๆ ท�าราวกับว่าไหนๆ ก็มาอยู่ในงานแล้วจะไปท�า

อะไรได้ แล้วท�าเป็นดื่มด�่ากบัอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งบรรยากาศในงาน

ไปเรื่อย จนกระทั่งผ่านไปครู่ใหญ่หล่อนกส็ะกดิพี่ชายและยื่นหน้าไปบอก

“พี่เมฆคะ รุ้งขอตวัแป๊บหนึ่ง ดื่มน�้าไปหมดแก้วแล้ว เริ่มอยากเข้า

ห้องน�้า”

“พี่ไปเป็นเพื่อนไหม”

“ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวแม่เดนิกลบัมาไม่เจอใครได้งงกนัพอด”ี

รติยาว่าแล้วลุกออกจากโต๊ะ เดินออกจากห้องจัดเลี้ยง ผ่าน

เคาน์เตอร์ต้อนรบัแขกไปตามทางที่มป้ีายบอกทางไปห้องน�้าซึ่งอยูใ่กล้ๆ ห้อง

จดัเลี้ยง แต่หล่อนกลบัเดนิผ่านห้องน�้าแล้วรบีลงบนัไดโค้งของโรงแรมไปสู่

ลอ็บบดี้านล่าง

หล่อนเดินแกมวิ่ง พยายามมองหน้าห้องจัดเลี้ยงชั้นสองว่ามีใครที่

อาจรูจ้กัและเหน็หล่อนวิ่งลงมาหรอืเปล่า แต่ดแูลว้ไม่นา่มจีงึคอ่นข้างเบาใจ

ไปได้เปลาะหนึ่ง พอลงมาถึงล็อบบี หล่อนก็รีบตรงไปยังประตูหน้าของ

โรงแรมและบอกพนกังานต้อนรบัหน้าประตู

“ขอโทษนะคะ ช่วยเรยีกรถแทก็ซี่ให้หน่อยค่ะ”

“ได้ครบัคุณผู้หญงิ ไม่ทราบว่าต้องการให้ไปส่งที่ไหนครบั”

“หมู่บ้านวนิเซนต์ลากูน รามอนิทราค่ะ”

“เชญิคณุผูห้ญงินั่งรอสกัครูน่ะครบั เดี๋ยวผมจะประสานงานให้ครบั”

พนักงานบอกและพูดใส่หูฟังที่คล้องอยู่ที่หูข้างหนึ่งเพื่อให้พนักงาน

หน้าประตูทางเข้าโรงแรมช่วยเรยีกรถแทก็ซี่เข้ามารบัผู้โดยสารข้างใน ส่วน

รตยิาไปนั่งคอยในลอ็บบใีกล้ทางออก ภาวนาว่าอย่าให้พี่ชายรู้ตวัทนัและขอ

ให้รถแทก็ซี่มารบัหล่อนเรว็ๆ 

แล้วค�าภาวนาของหล่อนก็ได้ผล ไม่ถึงหนึ่งนาทีต่อมารถแท็กซี่ 

สีเหลืองก็แล่นมาจอดตรงจุดรับส่งลูกค้า พนักงานเดินมาบอกหล่อนว่ารถ

มาถงึแล้ว รตยิาจงึขอบคณุและให้ทปิที่ช่วยเรยีกรถไปเลก็น้อย ก่อนจะรบี
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ขึ้นรถไปด้วยความโล่งใจเมื่อรถแทก็ซี่แล่นออกมาพ้นโรงแรม

‘เฮ้อ...รอดไปอกีวนั โธ่ แม่นะแม่ ท�าไมขยนัหาคูใ่ห้รุ้งอย่างนี้ล่ะคะ!’

ฝ่ายรณพีร์ซึ่งนั่งอยู่ที่โต๊ะยังไม่เอะใจอะไร เขายังคงนั่งดื่มและ 
คุยกับเพื่อนร่วมโต๊ะไปพลางๆ ระหว่างรอน้องสาวกลับมา แต่แม่ของเขา

กลบัมาที่โต๊ะก่อน พอไม่เหน็ลูกสาวอยู่กบัลูกชายจงึถามไถ่

“อ้าว น้องไปไหนล่ะตาเมฆ”

“ไปห้องน�้าครบัแม่ เดี๋ยวคงกลบัมา”

รณพร์ีตอบ ยงัไม่ฉกุใจคดิเพราะรตยิาเพิ่งไปได้ไม่ถงึห้านาท ีและเขา

กเ็ข้าใจว่าผูห้ญงิต้องเข้าห้องน�้านานอยูแ่ล้วเพื่อท�าธรุะส่วนตวั แต่งหน้าเตมิ

ปาก ยิ่งน้องสาวกนิอาหารและดื่มไปแล้วด้วยคงต้องใช้เวลาเสรมิสวยสกันดิ

แต่หลายนาทผี่านไป จากห้านาทกีลายเป็นสบินาท ีน้องสาวตวัดยีงั

ไม่กลบัมา รณพร์ีกเ็ริ่มเป็นห่วง กลวัจะไปท�าตวัซุม่ซ่ามที่ไหนหรอืไปมเีรื่อง

มรีาวกบัใคร ประเภทเจอคนเมา หรอืเจอเหตกุารณอ์ะไรที่ท�าให้เจ้าตวัปลกี

ตวักลบัมาไม่ได้ เขาจงึอาสาไปตามน้องสาวเอง

“เดี๋ยวผมไปดูให้ครบัแม่”

“ไปดูให้แม่ท ีเดี๋ยวคุณนงนภามาไม่เจอจะเสยีเที่ยวกนัเปล่าๆ”

มาลินีบอกและมองตามลูกชายที่ลุกออกไปจากห้องจัดเลี้ยง สีหน้า

เริ่มเป็นกังวล กลัวว่าถ้าคนที่นัดแนะไว้มาพร้อมลูกชายแล้วไม่เจอลูกสาว

ของหล่อน การพบปะครั้งแรกของลูกสาวของหล่อนกบัลูกชายของอกีฝ่าย

คงไม่น่าประทบัใจเอาเลยแน่ๆ 

รณพร์ีเดนิมาถงึหน้าห้องน�้าซึ่งแบ่งเป็นฝ่ังชายหญงิ มนัเป็นห้องน�้าที่

อยู่ใกล้งานเลี้ยงที่สุดและใช้ส�าหรับรับรองแขกเหรื่อที่มาใช้บริการห้องจัด

เลี้ยงโดยเฉพาะ เขายนืรออยู่ชั่วครู่เผื่อว่าน้องสาวใกล้จะเสรจ็แล้ว

แต่รอแล้วรอเล่าผ่านไปอีกห้านาที น้องสาวของเขาก็ยังไม่ออกมา  

รณพรี์จงึตดัสนิใจส่งข้อความหาผ่านไลน์ครอบครวั 
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เมฆ เมฆา: รุ้งอยู่ในห้องน�้าหรอืเปล่า แม่ให้มาตามแล้วนะ พี่รออยู่

หน้าห้องน�้า ออกมาได้แล้ว

เขาส่งข้อความไปและรอให้ขึ้นเครื่องหมายอ่านข้อความ แต่มนักย็งั

ไม่ขึ้น ราวกับว่าน้องสาวของเขาไม่ได้เปิดอ่าน พอดีกับที่มีผู้หญิงคนหนึ่ง

ออกมาจากห้องน�้า เขาจงึตดัสนิใจเข้าไปสอบถาม

“ขอโทษนะครบั พอดผีมมาตามน้องสาว เธอหายมาเข้าห้องน�้านาน

แล้ว ไม่ทราบว่าในห้องน�้ามผีู้หญงิตวัสูงประมาณนี้...” เขาท�ามอืในระนาบ

ความสงูให้ดปูระกอบไปด้วย “ผมยาวและใส่ชดุเดรสสั้นคลมุเข่าสโีอลด์โรส

อยู่ข้างในหรอืเปล่าครบั”

“อมื...ไม่แน่ใจนะคะว่ายงัท�าธรุะอยู่หรอืเปลา่ แต่หน้ากระจกแต่งตวั

ดฉินัไม่เหน็นะคะ”

“ขอบคุณครบั”

รณพรี์กล่าวขอบคุณแล้วส่งข้อความหาน้องสาวอกีครั้ง

เมฆ เมฆา: รุ้งออกมาได้แล้ว เข้าห้องน�้านานไปแล้วนะ ไหลลงท่อ

ไปแล้วหรอืไง

แต่น้องสาวก็ไม่ได้ตอบข้อความกลับจนเขาชักจะเป็นห่วง และเริ่ม

เอะใจว่ารตยิาขอตวัไปห้องน�้าหลงัจากที่เขาเล่าความจรงิของการมางานเลี้ยง

ในครั้งนี้ให้น้องสาวรู้ หรอืว่า...

‘ไม่มั้ง...ยายรุ้งคงไม่ท�าอย่างนั้นหรอกมั้ง’

คนเป็นพี่ยงัเผื่อใจไว้ ไม่อยากฟันธงว่าน้องสาวหนกีลบัไปแล้ว แต่

จนแล้วจนรอดกย็งัไร้เงาน้องสาวออกมาจากห้องน�้า จนกระทั่งผ่านไปหลาย

อึดใจ เสียงแจ้งเตือนของแอปพลิเคชันก็ดังขึ้น เขารีบปัดหน้าจอเพื่อดู

ข้อความ แล้วกแ็ทบอยากจะหายเข้าโทรศพัท์ไปหกัคอน้องสาวจิ้มน�้าพรกินกั

รุ้งพราย: ขอโทษนะพี่เมฆจ๋า รุ้งกลบับ้านแล้ว ฝากขอโทษแม่ด้วย 

รุ้งไม่อยากถูกจบัคู่ให้ใครกไ็ม่รู้

“หนอ็ย! ยายรุ้ง แสบนกันะเรา”
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รณพร์ีสบถลั่นแล้วเดนิหน้าหงกิกลบัเข้าไปในห้องจดัเลี้ยง แต่พอจะ

ไปถึงโต๊ะก็เห็นแม่ของเขายืนอยู่กับนงนภาซึ่งเขาเคยเจอมาแล้วหลายครั้ง 

เพราะนงนภากเ็ป็นลูกค้าประจ�าที่ร้านเหมอืนกนั

“สวสัดคีรบัคุณนงนภา”

นงนภาหันมาและรับไหว้รณพีร์ ยิ้มแย้มให้และทักทายอย่างอ่อน

หวานเหมอืนเคย 

“สวสัดจี้ะ สบายดนีะลูก ไม่เจอกนันานเลย น้าไม่ค่อยได้แวะเข้าไป

ที่ร้านเลย หลงัๆ นี่ยุ่งตลอด”

“ผมสบายดคีรบั คณุนงนภาแวะมาที่ร้านเมื่อไหร่ ผมกย็นิดต้ีอนรบั

เสมอครบั”

รณพีร์ตอบแล้วหันไปส่ายหน้าให้ผู้เป็นแม่ เป็นจังหวะเดียวกับที่ 

นงนภาหนัไปทางมาลนิ ีจงึท�าให้ไม่ทนัเหน็ตอนที่รณพร์ีขยบัปากบอกมารดา

อย่างไม่ออกเสยีงว่า 

‘หนกีลบัไปแล้ว’

มาลินีพออ่านริมฝีปากลูกชายออกก็ได้แต่หันไปยิ้มหวานให้นงนภา 

และขอโทษที่เรื่องที่นดัแนะกนัดจูะล่มไม่เป็นท่าเสยีแลว้ เพราะลกูสาวตวัดี

รู้แกวชิ่งหนไีปแล้ว

“ดฉินัต้องขอโทษคณุนงนภาด้วยนะคะ พอดลีกูสาวของดฉินัตดิธรุะ

ด่วนมาไม่ได้ ท�าให้คุณนงนภาต้องมาเสยีเที่ยวเลย ขอโทษจรงิๆ ค่ะ”

“อุ๊ย ไม่เป็นไรหรอกค่ะ ดฉินักจ็ะบอกอยู่พอดวี่าลูกชายของดฉินัก็

ตดิธุระเหมอืนกนั พอส่งดฉินัหน้าลอ็บบเีสรจ็กไ็ปธุระต่อทนัท ี พอดชี่วงนี้

งานที่บรษิทัค่อนข้างยุ่งน่ะค่ะ”

สองแม่ต่างฝ่ายต่างขอโทษกนั แล้วกไ็ด้แต่ยิ้มเจื่อนๆ แก้เก้อกนัไป 

แต่มีหรือที่ต่างคนจะเดาไม่ออกว่าลูกทั้งสองของตัวเองไม่ให้ความร่วมมือ

ในการพยายามจับคู่ครั้งนี้เลยสักนิด ดูท่าว่าครั้งหน้าถ้าจะหลอกให้มาเจอ

และจับคู่ดูตัวกันอีก คงต้องวางแผนให้รัดกุมมากกว่านี้ อย่าท�าให้ไก่ตื่น
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ก่อนเป็นดทีี่สุด!

เกอืบเที่ยงวนั รตยิางวัเงยีตื่นแต่ตายงัโหลลกึ เพราะเมื่อคนืหลงัจาก
หนอีอกมาจากงานเลี้ยง หล่อนกก็ลบัมาที่บ้าน แต่กก็งัวลเรื่องแมก่บัพี่ชาย

จนนอนไม่หลับ เลยนั่งดูซีรีส์เกาหลีให้หัวไม่ว่าง แล้วก็ได้เรื่องทันที ดูไป

หนึ่งตอนก็ตามด้วยตอนต่อไปและต่อไป กว่าจะนอนก็เกือบเจ็ดโมงเช้า 

จนขอบตาด�าเป็นหมแีพนด้าไปแล้วเรยีบร้อย

หญิงสาวหาวพลางเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือจากโต๊ะหัวเตียง

มาเปิดดู เห็นว่ามีข้อความจากพี่ชายคนโตส่งผ่านแอปพลิเคชันสนทนามา

แบบรวัๆ 

เมฆ เมฆา: กล้าหนกีลบัก่อนเหรอ ปิดโทรศพัท์เหรอยายตวัดี

เมฆ เมฆา: พี่บอกแม่แล้วนะ แม่โกรธมาก ถ้าตื่นแล้วรบีมาหาแม่ให้

ไวเลย

เมฆ เมฆา: นี่โชคดีนะว่าลูกชายของคุณนงนภาก็ติดธุระด่วน ไม่

อย่างนั้นแม่ได้อายแน่ เพราะแกหนีกลับไปก่อน แล้วทิ้งแม่กับพี่ต้องอยู่ 

รบัหน้าแทน รู้งี้พี่ไม่บอกกด็หีรอก!

เมฆ เมฆา: เข้ามาที่บ้านวนันี้เลยนะ ไม่งั้นพี่จะไปรบัที่บ้านเอง

รณพีร์ส่งข้อความมาอีกมากมายยาวเหยียด แต่ทั้งหมดก็เป็นไปใน

ทางเดยีวกนั นั่นคอืต่อว่าและต้องการให้หล่อนกลบัไปที่บ้านวนันี้ รตยิาอ่าน

ข้อความยาวเป็นหางว่าวจบแล้วท�าหน้าเซง็ แต่กย็งัต้องกลบัไปง้องอนเอาใจ

แม่อยู่ดี เพราะเมื่อคืนหล่อนก็ผิดจริงๆ ที่หนีออกมาจากงานเลี้ยงโดยไม่

บอกแม่ก่อน 

รตยิาได้แต่ถอนหายใจ แต่อดข�าลกึๆ ไม่ได้ที่ครอบครวัไม่ยอมให้

หล่อนมีแฟนที่เข้ามาจีบเอง เพราะกลัวจะโดนหลอก แต่กลับหาแฟนให้

หล่อนทั้งที่ไม่ยอมให้มเีอง 

ทว่าหล่อนก็ไม่ได้คิดมากหรอกถ้าจะไม่มีแฟนตอนนี้ เพราะส�าหรับ
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หล่อนแล้ว สิ่งส�าคัญในช่วงนี้คงมีแค่การเอาตัวให้รอด ไม่ให้พ่อแม่และ 

พี่ชายรู้ว่าหล่อนตกงานอยู่มากกว่า

เพราะถ้าพ่อแม่และพี่ชายรูว่้าหล่อนตกงานนั่งเตะฝุน่อยูก่บับ้านละก ็

ร้อยทั้งร้อยมหีวงัโดนเอาเรื่องตกงานมาอ้าง บอกให้หลอ่นกลบัไปอยูท่ี่บ้าน

แน่ๆ จะได้ไม่เปลอืงเงนิ แล้วกจ็ะได้ช่วยกนัดูแลได้ หรอืดไีม่ดกีส็่งหล่อน

ไปท�างานที่ห้องเสื้อของพี่ชาย ถ้าเป็นอย่างนั้นหล่อนอาจจะถกูแม่แนะน�าให้

รู้จกัใครต่อใครอกี หรอืไม่กจ็บัคูด่ตูวัให้ลกูคณุหญงิคณุนายที่เป็นลกูค้าของ

ร้านอกีแน่ๆ แบบนั้นไม่เอาด้วยหรอก

รตยิาถอนหายใจ คดิว่าอย่างไรวนันี้หล่อนต้องไปหาแม่อยู่ด ีแล้วก็

คงเป็นโชคดีที่เมื่อคืนหลังจากกลับถึงบ้าน หล่อนโทรศัพท์ไปบอกอารดา 

แล้วว่าขอเลื่อนนดัเป็นวนัถดัมาแทน เพราะเดาได้ว่าแม่จะต้องมาแนวนี้ ถ้า

หล่อนไม่ไปขอโทษและง้องอน แม่จะต้องโกรธหนกักว่าเดมิแน่ๆ

หญงิสาวลกุจากเตยีงไปอาบน�้าแต่งตวัและขบัรถไปที่บ้านของพ่อกบั

แม่ โดยไม่ลืมแวะซื้อขนมและอาหารที่แม่ชอบไปฝากเพื่อเอาใจให้แม่หาย

โกรธ พอถงึบ้านหล่อนกอ็อดอ้อนง้องอนแม่แบบเล่นใหญ่ จนสุดท้ายแม่ก็

ยอมใจอ่อนยกโทษให้ แต่ยงัคาดโทษหล่อนในเบื้องต้นไวด้ว้ย ก่อนจะลาก

เข้าครวั บงัคบัให้ไปเป็นลูกมอืท�าอาหารอร่อยๆ ด้วยกนั

หล่อนได้แต่ยอมตามใจแม่เพื่อสวสัดภิาพของหู จะได้ไม่ต้องโดนบ่น

อกี กว่าจะท�าเสรจ็กป็าไปสี่โมงกว่า หล่อนเลยอยูก่นิอาหารกบัครอบครวัต่อ 

อย่างน้อยการกนิอาหารที่บ้านกอ็ร่อยและอบอุ่นเสมอ

แต่ระหว่างที่กินอาหารด้วยกัน หล่อนเผลอหลุดปากบอกเรื่องที่ 

อารดาจะลากไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้แฟนด้วยกันในวันพรุ่งนี้ แม่ของ

หล่อนได้ยนิอย่างนั้นเลยยุเข้าให้

“รุ้งกข็อพรให้ได้แฟนด้วยอกีคนเลยส”ิ

“ไม่เอาหรอกค่ะแม่”

“ถ้าไม่เอา กต้็องลองไปเจอคนที่แม่จะแนะน�าให้รู้จกั อย่างน้อยเขาก็
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รู้หน้ารู้ใจกนัพอ”

“โธ่ แม่ขา”

หล่อนโอดครวญ ท�าตาปรอยใส่ แต่คนเป็นแม่ไม่ยอมแพ้ พยายาม

โน้มน้าวความคิดของลูกสาว รวมทั้งเอาประวัติที่ตรวจสอบแล้วว่าผ่าน

แน่นอนมาสาธยายเพื่อให้ลูกเหน็ดเีหน็งามด้วยให้ได้

“ไปเจอเขาสกัหน่อยจะเป็นไรไป ประวตัเิขาดไีม่มดี่างพร้อย หน้าที่

การงานกด็ ีอนาคตไกล ฝากผฝีากไข้ได้ ไม่มลี�าบาก”

มาลนิพียายามโน้มนา้วลกูสาวอกีรอบ แต่ลกูตวัดปีฏเิสธอกีเช่นเคย

“แต่รุ้งยงัไม่อยากมแีฟนตอนนี้นี่คะแม่”

คนเป็นแม่ถึงกับถอนหายใจ อุตส่าห์จะแนะน�าคนดีๆ ให้ ยายลูก

ตวัดกีไ็ม่ยอมเล่นด้วย ถงึอย่างนั้นกย็งัไม่ถอดใจ และคดิว่าจะต้องหาวธิใีห้

ลูกสาวได้เจอลูกชายของนงนภาในเรว็ๆ นี้ แต่ต้องหาวธิทีี่ดกีว่าการไปเจอ

กนัในงานเลี้ยง ดไีม่ดนีดัเจอกนัที่บ้านนี่ละดทีี่สุด

หลงัมื้ออาหาร รตยิามานั่งเล่นกบัพี่ชายทั้งสองคนที่ระเบยีงนั่งเล่น ซึ่ง
มีบ่อปลาคาร์ปที่พ่อรักนักรักหนาและเป็นมุมโปรดของหล่อนกับพี่ๆ ด้วย

เช่นกนั เพราะก่อนจะกลายเป็นบ่อปลาคาร์ป มนัเคยเป็นบ่อปลาหางนกยูง

มาก่อน ตอนเด็กๆ มีปลาหางนกยูงอยู่ห้าสิบกว่าตัว พี่ชายทั้งสองคนกับ

หล่อนลงไปเล่นปลากนัจนปลากลบัสวรรค์ไปหมดบ่อ

“พี่เมฆพี่ยุเคยเจอลูกชายของคุณนงนภาบ้างหรอืยงัคะ”

“ไหนบอกไม่สนใจเขา แล้วถามท�าไม”

รณพีร์ซึ่งเป็นพี่ชายคนโตย้อนถาม ท�าเอารวิชญ์พี่ชายคนรองอด 

เหน็ด้วยไม่ได้

“นั่นส ิไม่สนใจเขาแล้วถามท�าไม หรอืว่าเกดิสนใจขึ้นมา”

“เปล่าซะหน่อย” คนเป็นน้องว่าแล้วท�าหน้ามุ่ย “รุ้งแค่ถามไว้ เผื่อ

เลี่ยงไม่ได้จะได้ท�าใจไว้แต่เนิ่นๆ ถ้าไม่หล่อไม่ตรงสเปก จะได้หาข้ออ้างมา
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อ้างกบัแม่ได้ไงคะ”

รณพร์ีกบัรวชิญ์มองหน้ากนัแล้วกไ็ด้แต่หวัเราะในล�าคอกบัความคดิ

ของน้องสาว แต่รวชิญ์ หรอืพายุ หรอืพี่ยุ ไม่เคยเหน็ลูกชายของนงนภาที่

แม่พดูถงึ มแีต่รณพร์ีเท่านั้นที่เคยเหน็ แต่กเ็หน็ในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง เพราะ

อีกฝ่ายไม่ได้เป็นลูกค้าของร้าน มีแต่คุณนงนภาเท่านั้นที่มาใช้บริการห้อง

เสื้อของเขา เขาจ�าได้ว่าลูกชายของคุณนงนภาหน้าตาดเีลยทเีดยีว

“กห็น้าตาดอียู่นะ จดัว่าหล่อเลยแหละ”

“ขาวตี๋ อปป้าไหมคะ”

“ไม่ได้แบบอปป้า แต่ขาวน่ะใช่ แล้วกต็วัสงูด้วย น่าจะสกัร้อยแปดสบิ

ปลายๆ มาดผู้บรหิารชดัเจน”

“อื้อหอื...แสดงว่าขี้เก๊ก”

“กไ็มแ่น่หรอก เพราะตอนที่พี่เหน็เขาไม่ไดย้ิ้มให้พี่ แต่ได้ข่าวว่าเป็น

ผู้ชายที่ยิ้มทชีวนให้หวัใจสาวๆ ละลายเลยทเีดยีว” 

“โอ้โห หล่อมาดผู้บรหิาร แต่ขโมยหวัใจสาวๆ ได้เพยีงแค่ยิ้ม พูด 

เว่อร์ไปหรอืเปล่าคะ จะมผีูช้ายแบบนั้นจรงิๆ เหรอ รุ้งไม่เชื่อหรอก” หล่อน

คิดว่าพี่ชายพูดยกยอเพื่อให้หล่อนรู้สึกสนใจผู้ชายคนนั้นมากกว่าเป็นเรื่อง

จรงิ 

“ไม่เชื่อกต็ามใจ”

รณพรี์ยกัไหล่ ไม่ว่าอะไร เพราะคดิว่าหวัเราะทหีลงัดงักว่า ขณะที่ 

รวชิญ์ยื่นมอืมายหีวัน้องสาวแล้วเตอืนให้น้องได้ฉุกคดิบ้าง

“ไม่แน่นะ ถ้ารุง้เจอเขา รุง้อาจจะชอบเขาขึ้นมากไ็ด้ ยงัไม่เคยเจอกนั

กอ็ย่าเพิ่งตตีนไปก่อนไข้ส”ิ

“ไหงพี่ยุเหน็ดเีหน็งามไปกบัพี่เมฆด้วยล่ะคะ ไม่หวงน้องสาวหน่อย

เหรอ” หล่อนอ้อนแล้วเอาแก้มแนบต้นแขนของพี่ชายคนรอง ท�าตวัเป็นแมว

คลอเคลยี

“ถ้าเป็นคนอื่น พี่กับพี่เมฆอาจจะหวง แต่คนนี้แม่คัดกรองมาแล้ว
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เรยีบร้อย ไฟเขยีว ผ่านฉลุย”

พอรวชิญ์ย�้าอย่างนั้น รณพร์ีกเ็สรมิให้อกีแรงด้วยความจรงิที่น้องสาว

อาจจะนกึไม่ออก

“ที่จรงิรุง้กเ็คยเจอเขามาแล้วครั้งหนึ่งนะตอนเดก็ๆ ตอนนั้นรุง้น่าจะ

อายุสักหกขวบละมั้ง เรียกพี่รุจด้วย แต่ตอนนั้นแม่เราเพิ่งจะได้รู้จักคุณ 

นงนภาแค่ผิวเผิน แล้วก็ห่างหายกันไปช่วงหนึ่ง ก่อนจะกลับมาเจอกัน 

อกีครั้งและรู้จกักนัมากกว่าเดมิเหมอืนตอนนี้”

“โอ้โห นานขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่เมฆ ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าตอนนี้

ผู้ชายคนนั้นต้องแก่แล้วสิคะ แล้วอย่างนี้แม่จะให้รุ้งไปคบกับคนแก่เหรอ 

ไม่เอานะ” 

รตยิาร้อง ท�าหน้าเบ้ใส่พี่ชายทั้งสองคน แต่กลบัถกูพี่ชายเหล่ใส่ โดย

เฉพาะรณพรี์นั้นมองเหล่มากกว่าใครเพื่อนเพราะเรื่องอายุนี่ละ

“เขาไม่ได้แก่ขนาดนั้น อายสุามสบิหก แก่กว่าพี่สองปี ถ้ารุง้ว่าเขาแก่

กเ็หมอืนว่าพี่กบัไอ้ยุว่าแก่ด้วยนะ”

รณพร์ียกอายขุองตวัเองมาอ้าง ท�าเอารตยิาถงึกบัท�าหน้าหงกิหน้างอ

ใสพ่ี่ชาย ทเีมื่อก่อนคอยคดักรองหนุม่ๆ ให้ หวงนอ้งสาวยิ่งกวา่อะไรด ีมา

คราวนี้กลับให้ไฟเขียวแบบไม่ถงไม่ถามสุขภาพสักค�าเพียงแค่แม่ชอบและ

เหน็ดเีหน็งาม บางทคีดักรองมาแล้วอาจพลาดกไ็ด้ ใครจะไปรู้

เชอะ! ไม่รู้อีตาคนนั้นมีดีอะไรนักหนา ถ้าไม่หล่อขั้นเทพ ไม่ตรง

สเปกนะ แม่จะหาข้อตทิั้งโหล ยกมาค้านจนกว่าคณุนายแม่จะหาข้อคดัค้าน

มาแย้งไม่ได้เลยคอยดู!

วนัรุ่งขึ้น อารดามารบัรตยิาที่บ้านตามเวลาที่นดัแนะกนัเอาไว้ สองสาว
ขบัรถเข้าเขตจงัหวดัอยธุยาได้กแ็วะกนิก๋วยเตี๋ยวเรอืที่ร้านใหญ่รมิถนนก่อน

เพื่อเตมิพลงั แล้วจงึขบัรถต่อไปยงัวดัที่หมายในการขอพรครั้งนี้ พอมาถงึ

วัดก็จอดรถที่ลานจอดรถและเดินไปยังพระอุโบสถ ไหว้พระขอพรสักเล็ก
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น้อยก่อนจะเดนิอ้อมไปที่ศาลเจ้าแม่ซึ่งอยูด้่านข้างของพระอโุบสถเพื่อขอพร

ตามที่อุตส่าห์ดั้นด้นมา

พอมาถงึศาลเจ้าแม่ รตยิากบัอารดากข็ึ้นไปบนชั้นสองอนัเป็นสถานที่

ขอพร เนื่องจากตอนนี้ไม่มใีครขึ้นมาและไม่มเีจ้าหน้าที่ ท�าให้สองสาวซึ่งนั่ง

อยู่บนพื้นพรมคุยกนัอย่างไม่ต้องเกรงใจใคร

“ถ้านบัครั้งนี้ด้วย นี่ถอืเป็นครั้งที่สามแล้วนะที่แกลากฉนัมาขอพรให้

มแีฟน”

รตยิาพมึพ�า ท�าเอาคนเป็นเพื่อนที่อยู่ข้างๆ ถงึกบัรบีบอก

“เออน่า ครั้งนี้ครั้งสุดท้าย ไม่ได้หรอืคบไม่ยดืกไ็ม่ขอแล้ว”

“กพ็ูดแบบนี้มาสองครั้งแล้ว” หล่อนเย้ากลบั กลั้วหวัเราะเลก็น้อย

“ครั้งนี้ได้และไม่เลกิกนัชวัร์ๆ รบัรอง ฉนัมลีางสงัหรณ์”

“ฉนักเ็หน็แกชวัร์มาตั้งแต่สองครั้งที่แล้ว ไม่อยากให้มคีรั้งที่สี่ตามมา

อกี”

“ไม่ให้ก�าลงัใจกนัเลยนะไอ้รุง้” อารดาว่าแล้วตดับท “ครั้งนี้ครั้งสดุท้าย

เชื่อส ิถ้าได้มาแล้วเลกิกนัอกีจะไม่ขอแฟนอกีไปสกัระยะหนึ่งเลยคอยดู”

“นี่ถามจรงินะ แกเคยคดิบ้างไหมว่าทกุที่ที่แกไปขอพรน่ะ ที่จรงิแล้ว

ล้วนศกัดิ์สทิธิ์สมัฤทธผิลทั้งนั้น แต่เป็นเพราะดวงชะตาของแกเองมากกว่า

ที่ยงัไม่ถงึเวลามแีฟน ไม่ใช่ว่าขอแล้วจะได้และเป็นคนที่ใช่อะไรแบบนั้น”

“แล้วแกจะให้ฉนัห่อเหี่ยวหวัใจเหรอ แกยงัมเีวลาหาผวั แต่ฉนัเนี่ย

เวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะ ถ้ารอนานกว่านี้อายุสามสิบแล้วยังหาแฟน 

ไม่ได้ มหีวงัไม่ได้แต่งงานแน่ๆ” เจ้าตวัคนลากมาท�าหน้าง�้าหน้างอใส่ “แล้ว

คนอื่นในกลุ่มเรากม็แีฟนกนัหมดแล้วด้วย แกไม่สงสารฉนัเหรอ” 

“แกลมืหรอืเปล่าว่าฉนักย็งัโสด”

“แกมนัข้อยกเว้น”

“เอ้า ซะงั้น”

คนโดนลากมาด้วยถึงกับร้องพลางท�าหน้าเหลอใส่ หล่อนหันมอง 
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รูปปั้นเจ้าแม่ แล้วกเ็กดิอยากลองขอพรท่านขึ้นมาบ้าง อย่างเช่นขอให้ท่าน

ช่วยให้หล่อนไม่ต้องตระเวนไปขอพรหาแฟนกบัเพื่อนอกี!

หญงิสาวจงึพนมมอืและหลบัตาลง ตั้งสมาธ ิตั้งจติอธษิฐานระหวา่ง

ที่อารดาไม่ได้หนัมาสนใจเพราะมวัแต่อธษิฐานขอแฟนอย่างใจจดใจจ่อ

‘เจ้าแม่ขา ลูกพาเพื่อนมาขอพรหาแฟน ถ้าเจ้าแม่จะกรุณาก็ช่วย

ประทานแฟนให้ทนีะเจ้าคะ ลกูจะได้ไม่ต้องถกูยายเพื่อนตวัดลีากไปลากมา

แบบนี้อกี หรอืถ้าเจ้าแม่จะข้ามขั้นเป็นประทานผวัมาให้เลยกไ็ด้นะเจ้าคะ ลกู

เหนื่อยแล้วเจ้าค่ะ เพี้ยง!’

สิ้นค�าขอพรของหล่อน ลมแรงก็พัดผ่านเข้ามาทางช่องหน้าต่างวูบ

หนึ่ง พร้อมกบักลิ่นหอมเหมอืนดอกไม้เยน็สดชื่นและเสยีงกรุ๊งกริ๊งกงัวาน

ใสเหมอืนเสยีงระฆงัแก้ว แล้วมนักห็ายไปราวกบัไม่มอีะไรเกดิขึ้น

รติยาหันซ้ายหันขวาด้วยความสงสัย แล้วมองเพื่อนที่ยังหลับตาขอ

พรไม่เสรจ็เสยีท ีแต่ดูท่าทางแล้วคงไม่ได้ยนิเสยีงที่หล่อนได้ยนิแน่ๆ บวก

กบัจ�าที่ผู้ใหญ่เคยสอนไว้ได้ว่า ถ้าได้ยนิเสยีงแปลกๆ หรอืได้กลิ่นแปลกๆ 

อย่าทกั หล่อนจงึได้แต่ยกมอืที่พนมอยู่แล้วขึ้นไหว้ท่วมหวั

จากนั้นก็รอให้เพื่อนขอพรเสร็จจึงชวนกันออกมาจากศาลเจ้าแม่ 

แล้วไปเลี้ยงปลากันที่ท่าน�้า ก่อนจะมาท�าบุญหยอดเหรียญและเติมน�้ามัน

ตะเกียงหน้าทางเข้าพระอุโบสถ ซึ่งวัดจัดไว้ให้บนยกพื้นไม้และมีหลังคา

เตน็ท์ให้ร่มเงาสบายๆ 

รตยิาถอดรองเท้าและขึ้นไปบนยกพื้น แต่อารดากลบัท�าหน้าเบ้ บอก

หล่อนว่า

“รุง้ เดี๋ยวฉนัมา ขอไปห้องน�้าแป๊บ แกหยอดเหรยีญตกับาตรพระกบั

เตมิน�้ามนัตะเกยีงไปพลางๆ ก่อน”

“ฉนัไปเป็นเพื่อนไหม”

“ไม่ต้องเลยแก ฉันไม่ใช่เด็กอนุบาล นี่ก็กลางวันแสกๆ ในวัดคน

เยอะอย่างกับมด แล้วนู่น...ห้องน�้าก็อยู่ตั้งลานจอดรถ แกรออยู่นี่แหละ
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ดแีล้ว”

“ค่ะๆ ถามนดิเดยีว ตอบซะยาวเชยีว งั้นอแีจ๋วจะเตมิน�้ามนัตะเกยีง

รอตรงนี้แหละเจ้าค่ะ”

“ดมีากค่ะแจ๋ว รู้งาน”

“รบีไปรบีมาเลยย่ะ”

รติยาไล่เชิงเย้าแหย่ อารดาจึงไม่โยกโย้ต่อและรีบวิ่งปรู๊ดไปห้องน�้า 

คล้อยหลังอารดา คนที่บอกว่าจะเติมน�้ามันตะเกียงและหยอดเหรียญใส่

บาตรจ�าลองไปพลางๆ กไ็ปแลกเหรยีญจากเจ้าหน้าที่และน�ามาหยอดบาตร

พระประจ�าวนัเกดิทั้งเจด็วนัอย่างไม่รบีร้อน

หญงิสาวหยอดเหรยีญไปเรื่อยๆ จนถงึพระประจ�าวนัเกดิ กลิ่นหอม

ที่เคยได้กลิ่นตอนไหว้เจ้าแม่กล็อยมาเตะจมกู หล่อนหน้านิ่ว ท�าจมูกฟดุฟิด

พยายามหาที่มาของกลิ่น คดิว่าหรอืจะเป็นกลิ่นธปูหอม ไม่ใช่อะไรผดิแปลก

อย่างที่หล่อนคดิไว้ตอนไปขอพรเจ้าแม่

หล่อนสูดจมูกเพื่อดมว่ากลิ่นมาจากไหน แต่เหมือนมันจะไม่ได้มา

จากธปูที่จดุ เพราะพอหล่อนเดนิเข้าไปใกล้แท่นวางพระพทุธรปู กลิ่นกจ็าง

ลง แต่พอถอยออกมาเรื่อยๆ จนเกอืบถงึรมิเตน็ท์ กลิ่นกลบัแรงขึ้น

แต่เพราะหล่อนมัวแต่สนใจกลิ่นหอมจึงไม่ทันระวังตัว ลืมดูว่าข้าง

หลงัเหลอืพื้นที่ไม่มาก และตนเองก�าลงัจะตกยกพื้นในอกีไม่ถงึครึ่งก้าว พอ

หล่อนก้าวถอยไปอกีก้าวเดยีวเลยเป็นเรื่อง

“ว้าย!”

รตยิาร้องขณะหงายหลงัไปตามแรงโน้มถ่วง คดิว่าตนได้ล้มก้นจ�้าเบ้า

ตรงนั้นแน่ๆ แต่ใครบางคนที่ยนือยูใ่กล้ๆ และหล่อนไม่เหน็เข้ามาช่วยรบัไว้

จากด้านหลงั

ตุ้บ!

สิ่งแรกที่หล่อนเห็นคือใบหน้าด้านข้างและเรือนผมสีน�้าตาลเกือบด�า 

ต่อมากร็ูส้กึถงึความแขง็แรงของเขาที่สามารถประคองหล่อนไว้และช่วยพยงุ
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ให้หล่อนยนืได้เองแบบดีๆ

“ขะ...ขอบคุณค่ะ”

หล่อนขอบคณุเขา ทั้งตกใจและอาย ไม่คดิว่าตวัเองจะกะเป๊ิบกะป๊าบ

ขนาดนี้ แถมยงัเป็นในวดัที่คนเยอะแยะอกี อกีใจกท็ั้งเขนิทั้งอยากกรี๊ดออก

มาให้ลั่นวดั กค็นที่ช่วยหล่อนไว้เป็นผูช้ายที่หล่อมาก หล่ออย่างกบันกัแสดง 

ทั้งขาวและสูง 

โอ๊ย...หล่อววัตายควายล้ม หล่อตรงสเปก หล่อแบบไม่บนัยะบนัยงั

เลยค่ะ!

ประเมนิจากสายตาและความสูงของหล่อนแล้ว เขาน่าจะสูงสกัร้อย

แปดสบิเกอืบร้อยเก้าสบิเลยทเีดยีว เพราะขนาดหล่อนสงูหนึ่งร้อยห้าสบิเจด็

และใส่รองเท้าพื้นหนาขึ้นมาอกีนดิ ยงัดูเตี้ยกว่าเขามากเลย

“ตรงนี้เป็นพื้นต่างระดบั ระวงัด้วย”

“ขอบคุณค่ะ”

รตยิาได้แต่รบัค�า ยงัคงมองเขาไม่วางตา ถงึหล่อนจะไม่ใช่คนเคลิ้ม

คนหล่อง่ายๆ แต่พอมผีู้ชายหล่อเหลา หล่อสะดุดตาสะดุดใจแบบนี้มาอยู่

ใกล้ๆ มนักอ็ดหวั่นไหวไม่ได้

ฝ่ายคนที่ช่วยหล่อนไว้ไม่ได้พดูอะไรต่อ เขาท�าเพยีงก้มศรีษะให้เลก็

น้อยก่อนเดนิจากไป ปล่อยให้รตยิาได้แต่มองตามเคลิ้มๆ อยากหยุดเวลา

ไว้ให้นานอีกสักนิด แต่ก็จ�าต้องปล่อยให้เวลาเดินต่อไปอย่างน่าเสียดาย 

แล้วถงึหล่อนจะอยากกรี๊ด อยากรั้งเขาไว้ตรงนี้นานๆ แต่นี่อยูใ่นวดั หล่อน

กต็้องพยายามส�ารวม ทั้งที่ในใจกดัผ้าเชด็หน้ารวัๆ ไปแล้ว

ทว่าเพื่อนสาวที่เพิ่งกลับจากห้องน�้ามาเห็นเข้าพอดี แม้จะมองจาก

ระยะไกลกเ็หน็ว่ามผีู้ชายคนหนึ่งช่วยประคองรตยิาไว้ แต่กว่าจะเดนิมาถงึ

ในระยะพอที่จะร้องเรยีกเพื่อนได้ พ่อหนุ่มคนนั้นกเ็ดนิจากไปเสยีแล้ว

“รุ้ง! เกดิอะไรขึ้น”



๓
ลางจะมีผัว

เสียงถามจากเพื่อนท�าเอาอาการเคลิ้มความหล่อของชายหนุ่มที่
ช่วยหลอ่นไวห้ายเป็นปลดิทิ้ง รตยิาหนัมองเพื่อนแลว้หวัเราะเมื่อเหน็สหีน้า

ตื่นเต้นของอารดาที่ตอนนี้อยากรูอ้ยากเหน็สดุๆ แถมยงัมองตามหลงัผูช้าย

ที่เดินขึ้นบันไดหน้าพระอุโบสถไป แล้วหันมองเพื่อนอีกทีพร้อมกับความ

สงสยัและอยากได้ค�าตอบสุดๆ

“ไม่มีอะไร เขาแค่ช่วยฉันไว้เพราะฉันเดินไม่ดูทาง ตกยกพื้นนี่” 

หล่อนตอบแล้วชี้ให้ดูยกพื้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆ แต่ดูเหมอืนอารดาจะตดิใจอะไร

มากกว่านั้น

“ใช่ดาราหรือเปล่าแก ฉันเห็นไม่ชัด แต่มองจากไกลๆ ก็รู้ว่าหล่อ

มาก”

“ไม่น่าใช่นะ เพราะถ้าใช่ คนแถวนี้เขาต้องฮอืฮาแล้วส”ิ

รติยาว่าแล้วพยักพเยิดให้เพื่อนมองไปรอบๆ ดูผู้คนที่มาเที่ยวและ

ไหว้พระที่วดัว่าไม่มใีครมปีฏกิริยิากบัหนุม่หล่อคนนั้นเลยแม้แต่น้อย อารดา

จงึพยกัหน้า เชื่อว่าเขาคงไม่ใช่ดารานกัแสดงแน่ๆ แต่กย็งัไม่วาย...
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“เออ จรงิ แต่หล่อเป็นบ้าเลยเนอะ”

“อื้อหอื เรดาร์คนหล่อของแกนี่ท�าให้สายตาดกีี่เมตรเนี่ย”

“หล่อแบบนั้น ร้อยเมตรกเ็หน็”

“เว่อร์ไปแล้วจ้ะคุณนาย พอๆ มาหยอดเหรยีญ เตมิน�้ามนัตะเกยีง

ดกีว่ามา”

รติยาตัดบทแล้วชวนเพื่อนท�าบุญต่อ ทิ้งเรื่องคนหล่อไว้ข้างหลัง  

อารดาที่กระดี๊กระด๊าอยู่เมื่อครู่เลิกสนใจคนหล่อไปโดยปริยาย สองสาว

ท�าบุญเติมตะเกียงน�้ามันเสร็จแล้วก็ไปซื้อของฝากที่ร้านของฝากริมรั้ววัด 

จากนั้นจงึไปต่อที่ร้านอาหารตามที่อารดาได้ดูไว้

สองสาวขบัรถไปยงัร้านอาหารโดยใช้แผนที่น�าทางผ่านโทรศพัท์ ไม่

นานนกักม็าถงึปากซอยทางเข้าร้านซึ่งอยู่ห่างจากวดัที่ไปมาไม่ไกลนกั

“ตกลงเอาร้านนี้นะ” อารดาถามขณะขับรถไปตามถนนส่วนบุคคล

ตามที่จพีเีอสน�าทาง

“มาจนอีกไม่ถึงสองร้อยเมตรจะถึงร้านแล้ว ยังจะถามอีกเหรอคะ

คุณนาย”

“กเ็ผื่อแกอยากกนิร้านอื่น”

“ไม่ละ แกว่าไงกว่็าตามกนั ฉนัมหีน้าที่นั่งมาเป็นเพื่อน เพราะฉะนั้น

อะไรกไ็ด้ตามใจคนพามาเลยค่ะ”

รตยิาว่ายิ้มๆ ตามใจเพื่อน เพราะหล่อนนั่งมาเป็นเพื่อนจรงิๆ เว้น

แต่ถ้าอารดาเกิดง่วงขึ้นมาหรือขับกลับไม่ไหวหรืออื่นๆ หล่อนก็ช่วยขับรถ

แทนให้ได้ 

“หมื ยายนี่ ให้มาเป็นเพื่อนกม็าจรงิๆ เลย”

“กล้าบ่นเหรอคะคุณปุ๊ก เดี๋ยวทิ้งซะเลย”

“แกทิ้งฉนัแล้วจะกลบัยงัไงคะ คุณหนูรุ้งของคุณแม่ขา”

อารดาเย้าแหย่พร้อมกบัส่งยิ้มเจ้าเล่ห์มาให้ แล้วจงึเลี้ยวเข้าไปยงัลาน

จอดรถตามที่พนกังานร้านโบกเรยีก รตยิาหวัเราะในล�าคอกบัค�าถามท้าทาย
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ของเพื่อนก่อนจะตอบยิ้มๆ

“ยากอะไร ฉนัถามชาวบ้านกไ็ด้ว่ารถตูเ้ข้ากรงุเทพฯ หรอืสถานรีถไฟ

ไปทางไหนคะ แล้วกไ็ปขึ้นรถตูห้รอืรถไฟกลบั แค่นี้กก็ลบักรงุเทพฯ ได้แล้ว 

หรอืง่ายสุดเข้าแอปเรยีกแทก็ซี่กลบักย็งัได้”

“จ้ะๆ แม่คนทนัสมยั” เจ้าของรถว่า

ลานจอดรถแห่งนี้จรุถยนต์ได้ไม่เกนิยี่สบิคนั และตอนนี้ทกุช่องจอด

ปกตเิตม็หมดแล้ว ท�าให้คนที่มาทหีลงัต้องจอดซ้อนคนัเหมอืนที่พวกหล่อน

ท�า จนคนที่พาคนอื่นมาถงึกบัเปรยเลยทเีดยีว 

“คนเยอะแบบนี้แสดงว่าอร่อยจรงิ สมกบัขึ้นเป็นร้านแนะน�าในเวบ็”

“ท่าจะจรงิ” รตยิาเหน็ด้วย

ทั้งคู่ลงจากรถ ตรงสู่บ้านไม้หลังใหญ่ที่ถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นร้าน

อาหาร ตวัร้านเป็นบ้านสองชั้น แต่โต๊ะที่ให้บรกิารลูกค้าดูเหมอืนจะเตม็ทุก

โตะ๊ ลกูค้าสว่นใหญ่มาเป็นครอบครวั สองสาวเดนิมาถงึทางขึ้นบนัไดเตี้ยๆ 

พนกังานคนหนึ่งกเ็ดนิเข้ามาต้อนรบัและแจ้งว่า

“สวัสดีค่ะคุณลูกค้า ตอนนี้โต๊ะใหญ่เต็มหมดแล้ว ต้องรอนะคะ  

ไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามากี่ท่านคะ”

“สองค่ะ”

“ถ้าสองท่านยงัมโีต๊ะเลก็อยู่ เชญิทางนี้เลยค่ะ”

พนักงานเชื้อเชิญ สองสาวจึงเดินไป ได้โต๊ะที่อยู่ถัดจากโต๊ะริม

ระเบียง รติยากับอารดานั่งลงแล้วรับเมนูมาขณะที่พนักงานน�าเสนอเมนู

แนะน�า ทั้งสองจงึสั่งเมนทูี่ว่า เพราะเหน็จากในเวบ็ไซต์แนะน�าแล้วว่าน่ากนิ

จรงิๆ 

พอสั่งอาหารเสรจ็เรยีบร้อย อารดาซึ่งมองบรรยากาศรอบๆ ร้านกไ็ป

สะดุดตากบัลูกค้าโต๊ะหนึ่ง

“เฮ้ยๆ นั่น ใช่คุณคนหล่อที่ช่วยแกไว้ที่วดัหรอืเปล่า”

อารดาถามพลางพยกัพเยดิให้เพื่อนหนัไปดอูย่างตื่นเต้น ถงึอย่างนั้น
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กย็งัไม่มั่นใจนกั เพราะหล่อนกเ็หน็ผูช้ายหล่อคนนั้นในระยะไกล จงึต้องให้

คนที่เหน็ใกล้แบบแนบชดิยนืยนัอกีแรง

รตยิาหนัมอง เหน็ผูช้ายคนหนึ่งนั่งห่างออกไปสองโต๊ะ เขามากบัหญงิ

สาววยัน่าจะไล่เลี่ยกนั และมเีดก็ผูห้ญงิอายปุระมาณสบิขวบอยู่ด้วย หล่อน

จ�าเขาได้ทนัททีี่เหน็ เพราะเขาหล่อเหลาสะดุดตา แล้วกไ็ม่ได้หน้าโหลหรอื

หน้าบ้านๆ

“ใช่เขาจรงิๆ ด้วย”

หล่อนพึมพ�าแล้วสังเกตอาหารบนโต๊ะผู้ชายคนนั้น ดูจากปริมาณ

อาหารที่เต็มโต๊ะและอาหารพร่องไปมาก แสดงว่าเขามาถึงร้านนี้ก่อนพวก

หล่อนได้นานพอสมควรแล้ว

“อุ๊ย! ดวงสมพงศ์กนัหรอืเปล่าแก ได้เจอกนัอกีแล้ว”

อารดาอดแซวไม่ได้ แล้วกไ็ด้ค�าตอบจากเพื่อนรกัแทบจะทนัที

“เว่อร์ไปแล้ว ไม่ใช่หรอก แค่บงัเอญิ”

“บังเอิญเจอกันสองครั้งเนี่ยนะ” คนเป็นเพื่อนแซว แต่แล้วจากที่

ระรกิระรี้กเ็ปลี่ยนเป็นห่อเหี่ยวใจ “แต่น่าเสยีดาย เขามากบัแฟนและลกูสาว 

แบบนี้หมดหวงั กนิแห้วตั้งแต่ยงัไม่เริ่ม ฤกษ์ไม่ดเีลย”

“แกคดิไปถงึไหนเนี่ย”

รตยิาข�าเพื่อน แต่กแ็อบเสยีดายอยู่ลกึๆ เพราะเขาตรงสเปกหล่อน

มากทเีดยีว ทั้งหล่อ ทั้งขาว ทั้งสงู มาดกน็ิ่งๆ แต่เวลาเขายิ้มให้ลกูสาวที่มา

ด้วย เหน็แล้วกช็วนละลายเหมอืนกนั

เฮ้อ...ฤกษ์ไม่ดจีรงิๆ นั่นแหละ คนหล่อมเีจ้าของหมดสทิธิ์ค่า

“คดิไปถงึ...อุย๊!” อารดาพดูไม่จบกท็�าหน้าเหยเก ยกมอืกุมท้อง “นกึ

ว่าจะหยุดแล้วเชยีว”

“เป็นอะไรปุ๊ก”

“มนัมวนท้อง ยงัไม่หาย พอดวีนัก่อนตอนเยน็หลงักลบัจากบ้านแก

แล้ว ฉันไปซัดต�าปูปลาร้าหน้าคอนโดมา ลืมตัวว่ากินปลาร้าทีไรมวนท้อง
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ทุกท”ี

“อ้าว แล้วไหวเหรอ แถมแกยงัสั่งอาหารมาซะเยอะอกี”

“ไหวๆ ฉนักนิยามาแล้ว แต่ว่ามนัคงหลงเหลอือยู ่เดี๋ยวฉนัไปห้องน�้า

ก่อน” อารดาว่าแล้วเปิดกระเป๋าถือ หยิบกุญแจรถให้เพื่อน “นี่กุญแจรถ 

เผื่อมีใครจะออกแล้วร้านเขามาบอกให้เอารถเข้าไปจอดแทนที่ แกก็ช่วย

เลื่อนรถให้หน่อยแล้วกนั”

“โอเค แกไปห้องน�้าไป แต่ถ้ากลบัมาช้า อาหารมา ฉนัฟาดหมดไม่รู้

ด้วย”

“โหย ไอ้คนใจร้าย ถ้าแกกนิส่วนของฉนัหมดนะ ฉนัจะ...จะสั่งใหม่ 

แบร่!”

“ไปๆ ไปห้องน�้าเลยค่ะคุณนาย”

รตยิาไล่ข�าๆ แล้วกไ็ด้แต่มองตามเพื่อนวิ่งปรู๊ดไปถามทางไปห้องน�้า

จากพนักงานร้าน คล้อยหลังเพื่อน หล่อนก็แอบมองโต๊ะผู้ชายคนนั้นครั้ง

หนึ่งแล้วหันไปทางอื่น โยนความเสียดายทิ้งแม่น�้าไป โดยไม่รู้เลยว่าเขาก็

มองมาเหมอืนกนั เพราะเหน็ตั้งแต่หล่อนเดนิเข้ามาในร้านกบัเพื่อนแล้ว ซึ่ง

เขาไม่ได้ตั้งใจจะมอง แต่เหมอืนมอีะไรดลใจให้หนัไปมองพอด ี

พอเหน็ว่าเป็นผูห้ญงิที่ตนช่วยไว้ที่วดั เขากไ็ม่ได้คดิอะไรมาก เพราะ

ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่คนเราจะได้เจอกนัในสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหาร

แนะน�าของแหล่งท่องเที่ยว

หลายนาทีต่อมาอาหารก็มาเสิร์ฟที่โต๊ะของรติยา ในขณะที่ผู้ชาย 

สดุหล่อคนนั้นเรยีกพนกังานมาเกบ็เงนิพอด ีรตยิาไม่ได้สนใจมากนกั เพราะ

มัวแต่จดจ่อกับการหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปอาหาร แต่ก็รับรู้ได้ด้วย

หางตาว่าเขาจ่ายเงนิและลุกไปแล้ว

รติยาไม่ได้มองตาม เพราะคิดว่าหลังจากนี้คงไม่มีทางได้เจอเขาอีก

อยู่แล้ว หล่อนจึงสนใจแต่จะโพสต์รูปลงโซเชียลมีเดียเพื่อยั่วเพื่อนๆ อีก

หลายคน แล้วกส่็งข้อความหาอารดา เพราะหล่อนเหน็แล้วว่าเพื่อนตวัดเีอา
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โทรศพัท์มอืถอืไปเข้าห้องน�้าด้วย

รุ้งพราย: อาหารมาแล้วนะ ช้าอดหมดนะคะ อิๆ

หญิงสาวส่งข้อความไปแล้วก็ยิ้มอยู่หน้าจอโทรศัพท์มือถือ หล่อน

หวัเราะเมื่ออารดาส่งสตกิเกอร์ดดีดิ้นไม่ยอมมาให้ 

ปุ๊กไงจะใครล่ะ: ไอ้คนใจร้าย

รุ้งพราย: ออกมาให้ไวเลย

ปุ๊กไงจะใครล่ะ: แกอย่ากนิของฉนัหมดน้า

รุง้พราย: รบีๆ ออกมาจากห้องน�้าได้แล้ว ถ้าไม่ออกมา ฉนักนิหมด

จรงิๆ

หล่อนส่งข้อความกลบัไปอกี เพื่อนตวัดส่ีงกลบัมาให้อกีสองประโยค 

พร้อมกบัสตกิเกอร์น่ารกังอแงอกีเช่นเคย แต่พอก�าลงัจะส่งข้อความต่อไป 

หูกพ็ลนัแว่วเสยีงพนกังานร้องตะโกนถามหาลูกค้า

“รถยนต์โตโยต้าอัลติสสีขาว ทะเบียน รก ๑๔๒ ขอความกรุณา 

ขยบัรถด้วยค่ะ รถใส่เกยีร์ไว้ไม่สามารถเขน็ได้ค่ะ”

รตยิาได้ยนิแล้วกช็ะงกั ใช้สตอิยู่อดึใจหนึ่งเพื่อทบทวนเลขทะเบยีน

รถของอารดา พอนกึออกว่าใช่ทะเบยีนเดยีวกนัเท่านั้น หล่อนกร็บีลุกจาก

โต๊ะวิ่งปรูด๊ออกไปทนัทด้ีวยความอายสดุๆ ที่ยายเพื่อนตวัดจีอดรถซ้อนคนั

แล้วดนัไม่ได้ปลดเกยีร์ว่างไว้ซะงั้น

‘อ๊าย...ไอ้ปุ๊กนะไอ้ปุ๊ก อายชาวบ้านเขาไหมล่ะเนี่ย’

หล่อนได้แต่นกึว่าเพื่อนในใจขณะเดนิแกมวิ่งไปตามทางเดนิหนิที่ตรง

สูท่างออกหน้าร้านที่เป็นลานจอดรถ แต่ขณะเดนิแกมวิ่งไปนั้นกไ็ด้กลิ่นหอม

ของดอกไม้ลอยมาพร้อมกับความเย็นสบาย เป็นกลิ่นเดียวกับที่วัดตอน 

ขอพรเจ้าแม่ 

‘สงสยัเป็นกลิ่นดอกไม้จรงิๆ คนแถวนี้คงปลูกเหมอืนกนั’

รติยาคิด หล่อนออกมาจนถึงซุ้มประตูทางเข้าร้าน รีบเดินไปที่

รถยนต์ของเพื่อนที่จอดปิดรถยนต์คนัที่อยู่ข้างในไว้ เจ้าของรถในช่องจอด



40  l  รั ก นี้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ข อ

ยนือยู่ข้างรถและสตาร์ตรถเปิดเครื่องปรบัอากาศให้คนในรถไว้เรยีบร้อย ยิ่ง

ท�าให้หล่อนรู้สกึผดิเข้าไปอกี

“ต้องขอโทษด้วยจรงิๆ ค่ะ”

หญงิสาวร้องตะโกนบอกตอนมาถงึท้ายรถของเพื่อน เจ้าของรถที่ยนื

รออยูห่นัมา เขาไม่ได้มสีหีน้าบึ้งตงึ แต่แปลกใจระคนไม่คดิมากกว่าว่ารถที่

จอดซ้อนและเข้าเกยีร์ไว้เป็นรถของหล่อน 

ฝ่ายรตยิาพอเหน็หน้าเจ้าของรถที่เพิ่งหนัมามองกช็ะงกัไปทนัที

“คะ...คุณ...”

หล่อนท�าหน้าเหลอ ยนืเอ๋ออ้าปากค้าง สหีน้าท่าทางดูตลกสุดๆ แต่

เขากไ็ม่ได้เสยีมารยาทหวัเราะออกมา ท�าเพยีงกระตุ้นเตอืนหล่อนให้ได้สติ

“ช่วยถอยรถให้ด้วยครบั”

“คะ เอ่อ ค่ะ ขอโทษด้วยจรงิๆ ค่ะ จะรบีถอยให้เดี๋ยวนี้ค่ะ”

รติยาได้สติ รีบกดรีโมตเปิดประตูก่อนจะก้าวขึ้นไปประจ�าที่คนขับ 

ใบหน้าแดงด้วยความอบัอายที่ตนท�าหน้าเหลอยนืซื่อบื้อไปเมื่อครู่นี้ 

‘น่าขายหน้าที่สุดเลย!’

รตยิาสตาร์ตรถแล้วค่อยๆ ถอยออกมา ให้รถที่อยู่ในช่องจอดออก

มาได้ พอรถคันนั้นออกมา หล่อนก็เปิดกระจกขอโทษเจ้าของรถอีกครั้ง 

ผู้ชายคนนั้นแค่ก้มศรีษะให้ ไม่ได้ว่าอะไร แล้วขบัรถจากไป หล่อนได้แต่

ถอนหายใจ แล้วถอยรถเข้าไปจอดในช่องแทนคนัที่เพิ่งออกไป

พอจอดเสรจ็เรยีบร้อย หล่อนกก็ลบัเข้าไปในร้าน อารดานั่งรออยู่ที่

โต๊ะ ท�าหน้าเจี๋ยมเจี้ยมอย่างที่เดาได้เลยว่าเจ้าตัวคงรู้แล้วว่าตัวเองท�าเรื่อง

ให้เพื่อนอายไปแล้ว

“ขอโทษนะแก ฉนัลมืปลดเกยีร์ว่างไว้”

“ดนีะ เจา้ของรถที่จะออกเขาไม่ด่าฉนั ไมอ่ย่างนั้นไดอ้ายหนกักว่านี้

แน่”

“ขอโทษจริงๆ” อารดายกมือไหว้ท่วมหัว ท�าหน้าเหมือนเด็กถูกดุ 
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“ครั้งหน้าจะไม่ลมืแล้ว”

“ช่างมนัเถอะ ไม่ต้องคดิมาก ฉนัไม่ได้ว่าแก แค่บ่นให้ฟังเฉยๆ แล้ว

แกรู้ไหม ใครเป็นเจ้าของรถที่เราไปจอดซ้อนคนัแล้วเขาออกไม่ได้”

“ใคร”

“ผู้ชายคนนั้นไง”

“ผู้ชายคนนั้น?” อารดาทวน ท�าหน้างงชั่วครู่ก่อนจะโพล่งถาม “คน

หล่อนั่นอะนะ!”

“กใ็ช่น่ะส”ิ

“เดี๋ยวนะ นี่ตกลงฉนัพาแกมาเป็นเพื่อนเพื่อขอแฟน แต่ท�าไมเหมอืน

แกจะได้แทนล่ะเนี่ย”

“ไอ้ปุ๊ก”

รติยาท�าเสียงเข้ม เริ่มไม่สนุกกับการแซวนี้แล้ว อารดาจึงเลิกแหย่ 

เพราะรูด้ว่ีารตยิาไม่ค่อยชอบให้แซวเรื่องนี้มาตั้งแต่สมยัเป็นนกัเรยีน ไม่ชอบ

การโดนอ�าจบัคู่หรอืแซวว่าเป็นแฟนคนนู้นคนนี้ 

“โอเค เลกิแล้วจ้า”

สองสาวจงึเปลี่ยนเรื่องคุยและหนัมาสนใจอาหารตรงหน้าแทน ทั้งคู่

ใช้เวลาอยูใ่นร้านอาหารเกอืบหนึ่งชั่วโมงก่อนจะออกจากร้านและขบัรถกลบั

บ้าน โดยไม่ลืมซื้อของฝากขึ้นชื่อของที่นี่กลับไปด้วย พร้อมกับความหวัง

ของอารดาว่าการขอพรครั้งนี้จะท�าให้ได้แฟนเป็นตวัเป็นตนกบัเขาเสยีที

ฝ่ายผู้ชายที่กลายเป็นหัวข้อสนทนาของสองสาวอยู่หลายครั้งในวันนี้
ก�าลงัขบัรถกลบัเข้ากรุงเทพฯ ไปพร้อมน้องสาวและหลานสาวตวัป่วน เขา

คอื อตริจุ รตันธนการ เป็นลูกชายของ เปรม รตันธนการ และเป็นประธาน

บรษิทัอาร์แอนด์ทเีอสเตต เจ้าของโครงการคอนโดหลายแห่งในกรุงเทพฯ 

ถนนสายไหนมรีถไฟฟ้าตดัผ่าน ถนนสายนั้นต้องมโีครงการคอนโด

ของเขาอยู่ด้วย แล้วยังมีคอนโดหรูริมแม่น�้าเจ้าพระยาอีกสองแห่ง ไม่ใช่ 
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แค่นั้น เขายงัเป็นผูถ้อืหุน้ของโรงแรมห้าดาวแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงแรมในเครอื

ญาตขิองเขาเอง

อตริจุจบปรญิญาโทด้านการบรหิารธรุกจิมาจากต่างประเทศ ปัจจบุนั

อายสุามสบิหกย่างสามสบิเจด็ เขาใช้ชวีติอยู่เมอืงนอกหลายปีเพื่อเกบ็เกี่ยว

ประสบการณ์การท�างานและถอืโอกาสท่องเที่ยวไปดว้ย จนกระทั่งเมื่อหกปี

ก่อนเขาตดัสนิใจกลบัมาเมอืงไทย แต่กลบัมาได้ไม่นานพ่อของเขากจ็ากไป

ด้วยโรคประจ�าตวั 

คณะกรรมการและผูถ้อืหุน้โหวตให้เขารบัต�าแหน่งประธานคนต่อไป 

ซึ่งเขาก็แสดงศักยภาพของการเป็นผู้น�าและเลือกเฟ้นคนมาท�างานได้อย่าง

ชาญฉลาด ท�าให้อาร์แอนด์ทีท�าก�าไรสุทธิขึ้นมาอยู่อันดับที่หกของบริษัท

อสงัหารมิทรพัย์ชั้นน�าจากทั้งหมดสบิหกบรษิทั 

อาร์แอนด์ทีท�าก�าไรต่อเนื่องมาหลายปีและเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ที่จับตามองอย่างยิ่ง แม้ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจโลกจะย�่าแย่ 

หลายบรษิทัเผชญิปัญหาขาดทนุ ก�าไรตกลงอย่างน่าใจหาย แต่อาร์แอนด์ที

ยังคงแข็งแกร่งและยืนหยัดอยู่ได้ ใช่ว่าไม่ได้รับผลกระทบ แต่ได้รับผล 

กระทบน้อยกว่า เป็นผลจากการประเมินและเตรียมการรับมือไว้แล้ว ถึง

อย่างนั้นก�าไรสุทธิก็ยังตกไปหลายเปอร์เซ็นต์อยู่ดี แต่ถ้าเทียบกับบริษัทที่

หนกัหนาสาหสัแล้ว อาร์แอนท์ทถีอืว่ายงัไปต่อได้และบาดเจบ็น้อยกว่า

อตริจุมน้ีองสาวและน้องชายอย่างละคน น้องสาวคอื ตลุยา รตันธน-

การ ปัจจุบันเป็นผู้อ�านวยการโรงเรียนเปรมธิมา โรงเรียนสอนระบบสอง

ภาษาที่พ่อของเขาก่อตั้งขึ้นเตรียมไว้รับขวัญหลานคนแรกของบ้าน แต่ 

ตอนนี้ตุลยากลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว เพราะสามีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

รถบรรทกุพุง่ชนเมื่อหลายปีก่อน ส่วนน้องชายคนเลก็คอืธนาดล ท�างานอยู่

กับเขาที่บริษัท และเพิ่งนั่งแท่นกรรมการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารเมื่อ 

ไม่นานมานี้

ทว่าการที่เขาเป็นผู้ชายที่พร้อมไปหมดทุกอย่าง ทั้งหน้าที่การงาน 
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หน้าตาทางสังคม และทรัพย์สิน แล้วยังเคยมีนิตยสารออนไลน์เกี่ยวกับ

แวดวงธุรกิจมาสัมภาษณ์เขาไปลงสกู๊ปพิเศษมาแล้ว ท�าให้มีดาราสาวบ้าง  

เซเลบสาวบ้างพยายามทอดสะพานใส่หลายคน 

บางคนก็ทอดสะพานผ่านทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้จักกับแม่ของเขา แต่

เขาไม่เคยสนใจใครเป็นพิเศษและไม่มีข่าวคราวกับผู้หญิงคนไหนเลย จน

แม่ของเขาเริ่มเป็นห่วง กลวัไม่มทีายาทสบืสกลุ พกัหลงัท่านจงึเจ้ากี้เจ้าการ

แนะน�าลูกสาวของคนนั้น หลานสาวของคนนี้ให้ อย่างรายล่าสุดก็ลูกสาว

ของคุณนายสมรกบันายทหารใหญ่ยศพนัโท

ลูกสาวของคุณสมรเป็นคนสวย กิริยาเรียบร้อย อ่อนหวานและ

งดงาม สมกับเป็นกุลสตรีศรีสยาม แต่ปัญหาคือสเปกของเขาไม่ใช่แบบนี้ 

เขาจงึพยายามหาทางเลี่ยงแบบบวัไม่ให้ช�้า น�้าไม่ให้ขุ่น 

วันนี้เขารู้ว่าคุณสมรกับลูกสาวจะมาที่บ้าน เพราะแม่บ้านแอบมา 

กระซบิบอกตั้งแต่เมื่อวาน เขาจงึถอืโอกาสหนเีนยีนๆ อ้างว่าต้องพาน้องมวิ 

หลานสาวซึ่งเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าไปหาข้อมูลถึงอยุธยาเพื่อท�า

รายงานส่งครู โดยมนี้องสาวของเขามาดูแลลูกและมาเที่ยวด้วยกนั

“น้องมิวครับ เราแวะวัดมาสองที่แล้ว น้องมิวอยากไปไหนอีกหรือ

เปล่า หรอือยากได้ขนมอะไรเพิ่ม เดี๋ยวลุงจะได้แวะให้” 

อติรุจถามหลานสาววัยเก้าขวบที่นั่งอยู่บนเบาะหลังและคาดเข็มขัด

นริภยัเรยีบร้อย เดก็หญงิยิ้มแฉ่งก่อนตอบน้าชายสุดหล่อ

“นั่นเป็นค่าปิดปากน้องมวิไม่ให้บอกคณุยายว่า ลงุรุจเอาเรื่องรายงาน

ของน้องมวิมาอ้างเพื่อจะได้ชิ่งหนคีุณนายสมรกบัคุณปรางใช่ไหมคะ”

“จดัเตม็มาก คุณหลานของลุง” 

ชายหนุม่เปรยพลางหวัเราะในล�าคอ สบตาหลานสาวผ่านกระจกมอง

หลงั แต่ไม่ได้แปลกใจที่หลานสาวรู้เรื่องนี้ เพราะเขาแอบซุบซบิกบัแม่บ้าน

ตอนหลานสาวเดนิผ่านมาพอด ีน้องมวิคงได้ยนิตอนนั้น แล้วอกีอย่างเดก็

สมยันี้ไม่เหมอืนสมยัก่อน กล้าคดิกล้าพูดกนัมากขึ้น โดยเฉพาะหลานสาว



44  l  รั ก นี้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ข อ

ของเขาคนนี้เป็นเดก็ฉลาด ช่างพูดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว

ฝ่ายตลุยาหรอืตาลผูเ้ป็นน้องสาว พอได้ยนิลกูสาวตอบพี่ชายแบบนั้น

กถ็งึกบัหวัเราะ

“ไงล่ะคะพี่รุจ โดนหลานรู้ทนัเลย”

“น้องมวิชกัจะฉลาดขึ้นทกุวนั ตาลต้องงดให้ลกูกนิปลาแล้วนะ เดี๋ยว

จะฉลาดเกนิไป”

เขาแซวหลานสาวที่แลบลิ้นใส่ผ่านกระจกมองหลัง คนเป็นน้องสาว

และเป็นแม่ของเดก็หญงิหวัเราะร่วน

“แน่ะ แบบนี้เรยีกแพ้แล้วพาลนะคะ” ตลุยาว่าแล้วถามต่อแบบทเีล่น

ทจีรงิ “ว่าแต่พี่รุจไม่สนคุณปรางหน่อยเหรอ” 

“ถ้าตอบว่าไม่สน จะว่าพี่แปลกไหม”

“แปลกค่ะ ในเมื่อคุณปรางเธอกด็ูสวยหวานเรยีบร้อย นุ่มนวลด”ี

ตลุยาบอก แต่ไม่ได้แปลกใจจรงิๆ หรอก ในเมื่อรูว่้าสเปกของพี่ชาย

เป็นแบบไหน แล้วสเปกที่ว่านั่นก็ตรงกันข้ามกับผู้หญิงที่พยายามจะเข้าหา

พี่ชายลบิลบัเลยทเีดยีว

“ถ้าจะใช้ค�าสวยๆ กค็งต้องบอกว่า คณุปรางดเีกนิไปส�าหรบัพี่ บางคน 

ดเีกนิไป ดมีากไปกใ็ช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ด ีอย่างคณุปรางที่สวย อ่อนหวาน แต่

บางคราวพี่กร็ู้ว่าเธอประดษิฐ์เกนิไป”

อติรุจพูดตรงๆ แต่ตุลยาเห็นด้วยว่าบางครั้งเวลาเจอผู้หญิงคนนั้น 

เจ้าหล่อนเป็นอย่างที่พี่ชายว่ามาจริงๆ อ่อนหวานนุ่มนวลเรียบร้อย แต่ให้

อารมณ์ชวนอดึอดัมากกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจ

“พี่ชอบผู้หญงิที่ดเูป็นธรรมชาต ิไม่ต้องประดดิประดอยหรอืพยายาม

ท�าอะไรที่ดูออกว่าฝืนท�างานเก่ง ท�าตวัง่ายๆ สบายๆ ฝีมอืเข้าครวัพอใช้ได้ 

อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสนุกและท�าให้ชีวิตมีสีสัน ส่วนหน้าตาก็พาไปวัดไปวาได้  

ไม่ต้องสวยหยาดเยิ้มปานนางฟ้าแบบคุณปรางกไ็ด้”

“โธ่ พี่รจุ สเปกแค่นี้เอง หาง่ายจะตายไป แต่ง่ายเกนิไปหรอืเปล่าคะ
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ส�าหรับคุณอติรุจ รัตนธนการ ประธานของอาร์แอนด์ที โพรไฟล์สาวใน

อุดมคตน่ิาจะมมีากกว่านี้ส ิอย่างดาราสมยันี้ชอบมแีฟนเป็นเซเลบคนรวยๆ 

อะไรแบบนั้น”

“พี่ไม่อยากได้ชื่อว่าเป็นไฮโซแฟนดารา แล้วกไ็ม่ชอบผู้หญงิใช้เงนิเก่ง

หรอืผูห้ญงิที่เข้าหาคนอื่นเพราะหน้าตาทางสงัคม แต่เชื่อไหม สเปกธรรมดา

อย่างนี้แหละหายากที่จะจูนกนัเจอง่ายๆ”

“แล้วสาวๆ ที่อเมริกาล่ะคะ ตาลจ�าได้ว่าตอนอยู่ที่นู่นพี่รุจก็ไม่เบา

เหมอืนกนันะคะ”

“อนันั้นเป็นอดตีไปหมดแล้วครบัคุณน้องสาว”

อตริจุเย้าแล้วกไ็ม่ได้พดูอะไรต่อ ตลุยาจงึได้แต่พยกัหน้ารบั ไม่เซ้าซี้

เรื่องแฟนเก่าของพี่ชาย เพราะได้ยนิมาบ้างว่าแฟนเก่าคนสุดท้ายนั้นเลกิรา

กนัไปแบบไม่ค่อยดนีกั

“จรงิส ิวดัที่เราแวะกนัก่อนจะไปกนิข้าวนั่นน่ะ มศีาลเจ้าแมอ่ยูข้่างๆ 

โบสถ์ที่พี่รจุไม่ได้เดนิไปด้วย ตาลจ�าได้ว่าท่านเด่นเรื่องการขอพรให้ประสบ

ความส�าเร็จและเรื่องความรัก ถ้าไงพี่รุจลองไปขอดูไหม เผื่อท่านส่งคนที่

ถูกใจมาให้”

“ไม่เอาด้วยหรอก ไม่ใช่ว่าพี่จะลบหลู่เจ้าแม่นะ แต่พี่ไม่เชื่อว่าคนที่

ท่านส่งมาจะเข้ากบัพี่ได้จรงิๆ ถ้าส่งมาแล้วไปกนัไม่รอด สู้ยงัไม่ต้องส่งมา

ตอนนี้จะดกีว่า”

“แหม คุณพี่หล่อเลอืกได้ ตอนนี้ยงัหล่ออยู่ยงัเลอืกได้นะคะ แต่อกี

ไม่กี่ปีก็สี่สิบแล้ว ถ้าแก่กว่านี้กลายเป็นตาลุงหัวเถิกหมดหล่อขึ้นมาจะหา

แฟนล�าบากนะคะพี่รุจ”

ตุลยาเตือนพี่ชาย เพราะปีนี้อติรุจอายุสามสิบหก ส่วนหล่อนก็

สามสบิสี่แล้ว คนเราเมื่ออายสุี่สบิไปแล้ว ความร่วงโรยของวยัจะเริ่มถามหา

ทีละน้อย แต่ผู้ชายบางคนเร็วกว่าคนอื่น แค่อายุสามสิบกว่าผมก็เริ่มบาง 

หวัเริ่มเถกิล้านแล้วกม็ี
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“เป็นแบบนั้นกด็สี ิเพราะถ้าพี่กลายเป็นตาลุงหวัเถกิแต่มคีนมารกัพี่ 

พี่จะได้รู้ว่าไม่ได้รักที่หน้าตาหรือทรัพย์สมบัติที่พี่มี แบบนั้นเรียกว่ารักกัน

จรงิ”

“ค่าๆ คณุพี่ชาย เดี๋ยวตาลกบัดลจะรอหวัเราะทหีลงัดงักว่า” น้องสาว

ว่ายิ้มๆ และไพล่ไปถงึน้องชายก่อนจะเตอืนพี่ชายของตวัเอง “แต่อย่าลมืนะ

คะว่าถ้าชักช้าไม่ทันใจ ไม่มีเป็นตัวเป็นตนเสียที ระวังคุณแม่จับมัดมือชก

กบัคุณปรางไม่รู้ด้วยนะพี่รุจ”

ตลุยาเตอืนแล้วหวัเราะคกิเมื่อพี่ชายท�าหน้าหงกิใส่ พอดกีบัที่ลกูสาว

บ่นหิวน�้าและเห็นปั๊มน�้ามันพอดี สองแม่ลูกจึงบอกให้อติรุจช่วยแวะปั๊ม

น�้ามันแล้วลงไปซื้อของในมินิมาร์ตในปั๊ม ส่วนอติรุจนั่งรอในรถและคิดถึง

ค�าพูดเมื่อครู่ของน้องสาว

“ขอเจ้าแม่เหรอ” อตริุจพมึพ�าแล้วสะบดัศรีษะ “ไม่มทีาง เลกิคดิได้

เลย”

ชายหนุม่เตอืนตวัเองและพยายามเลกิคดิเรื่องนี้ โดยไม่รู้เลยว่าเรื่อง

ที่เขามองว่าฟุ้งซ่านและเจ้าแม่ที่เขาไม่ได้ไปพึ่งพาท่านนั้น จะบันดาลให้เขา

ได้พบเจอความรกัในไม่ช้านี้ และเป็นความรกัตวัเป็นๆ ชนดิที่ท�าให้เขาต้อง

ปั่นป่วนแทบทุกวนัด้วย

หลงัออกจากปั๊มน�้ามนั อตริุจขบัรถต่อไปจนมาถงึทางแยกหนึ่ง จู่ๆ 
ก็มีรถบรรทุกแล่นออกจากข้างทางพุ่งมาหารถของเขา แต่เขาเห็นก่อนจาก

หางตา จึงเร่งเครื่องแล้วหักหลบได้อย่างเฉียดฉิว แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังเป็น

ภาพที่ชวนหวาดเสยีวอยู่ดี

ทว่ารถยนต์คนัหลงัที่แล่นตามมาไม่ได้โชคดอีย่างเขา ถูกรถบรรทุก

คนันั้นชนเข้าอย่างจงัจนกระเดน็ไปตกข้างทางซึ่งเป็นพื้นที่รกร้าง ป่าหญ้าขึ้น

ครึ้มไปหมด 

โครม!
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เสยีงชนดงัสนั่น เขาชะลอรถลงหลงัจากทิ้งห่างออกมาหลายเมตร แต่

ตุลยาซึ่งนั่งอยู่บนเบาะข้างคนขับและเห็นเหตุการณ์นั้นผ่านกระจกมองข้าง 

ตกใจจนถงึกบัเอื้อมมอืมาคว้าแขนพี่ชายไว้

“พี่รุจ...”

ตุลยาร้องเรียกเสียงสั่นพอๆ กับมือที่จับแขนเขาอยู่ซึ่งสั่นอย่างเห็น

ได้ชดั ใบหน้าซดีเผอืด เหงื่อซมึหน้าผาก ลมหายใจหอบถี่และแรง ท�าเอา

อติรุจซึ่งตอนแรกตั้งใจจะหยุดรถเพื่อลงไปดูและช่วยเหลือคนในรถยนต์ที่

ประสบอุบตัเิหตุต้องช่วยน้องสาวก่อน

“ใจเยน็ๆ ตาล ไม่มอีะไร เราปลอดภยัด ีตาลมองพี่ ค่อยๆ หายใจ

ตามจงัหวะพร้อมพี่”

เขาปลอบน้องสาวแล้วพยายามประคองรถยนต์ให้แล่นช้าลงเลก็น้อย

เผื่อเหตุฉุกเฉิน หลานสาวซึ่งนั่งอยู่บนเบาะหลังส่งเสียงเรียกด้วยความ 

เป็นห่วงแม่

“คุณแม่!”

น้องมิวร้องเรียกด้วยความตกใจ ยิ่งเห็นอาการของคนเป็นแม่เริ่ม 

ไม่ค่อยดี เจ้าตัวจึงรีบหันไปเปิดกระเป๋ายาที่แม่พกไว้เวลาไปไหนมาไหน 

เพราะยายเคยสอนว่าถ้าเหน็แม่อาการก�าเรบิ ให้เอาหลอดยาพ่นสแีดงให้แม่

ทันที พอเจอหลอดยาสีขาวแดงขนาดเท่าฝ่ามือก็รีบหยิบมันออกมาส่งให ้

อตริุจ

“ลุงรุจ นี่ค่ะ!”

อติรุจรับยาพ่นมาจากหลานสาวแล้วรีบจอดรถเข้าข้างทาง พอจอด

สนทิเขากห็มนุเปิดฝาขวดยาแล้วส่งให้น้องสาวสดูเข้าปาก พยายามลบูหน้า

ลูบไหล่ปลอบไปด้วย เพราะน้องสาวของเขาเป็นโรคหอบหดืตั้งแต่เดก็แล้ว 

แม้อยู่ในระดบัที่ควบคุมได้ แต่กต็้องมยีาพ่นตดิตวัไว้เสมอ

“ใจเยน็ๆ ตาล ไม่มอีะไรแล้ว ไม่เป็นไร พี่อยู่นี่ น้องมวิอยู่นี่”

ชายหนุ่มพยายามปลอบน้องสาว จนกระทั่งหลายนาทตี่อมาตุลยาก็
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อาการดขีึ้น แต่สหีน้ายงัไม่สู้ดนีกั หล่อนเป็นห่วงลูกสาว กลวัลูกจะตกใจ

ด้วย จงึรบีหนัมาดูลูกสาวที่อยู่บนเบาะหลงั

“แม่ขอโทษนะคะน้องมวิ”

“คุณแม่เป็นยงัไงบ้าง” เดก็หญงิถาม น�้าตาเริ่มคลอเพราะสงสารแม่ 

ถงึจะมสีตหิยบิยาส่งให้อตริุจเมื่อครู่นี้ แต่เจ้าตวักต็กใจเหมอืนกนั

“ไม่เป็นไรแล้วลูก น้องมวิเก่งมากเลยจ้ะ”

“พี่จะพาตาลไปโรงพยาบาล”

“ไม่เป็นไรค่ะพี่รจุ ไม่เป็นไร พ่นยาแล้วตาลดขีึ้นแล้ว แค่เมื่อกี้ตกใจ

เพราะมนัท�าให้ตาลนกึถงึ...” 

ตุลยายงัพูดไม่ทนัจบ อตริุจกข็ดัขึ้น ไม่อยากให้น้องสาวพูดถงึเรื่อง

นั้นอกี 

“ไม่ต้องพูดอะไรแล้วตาล พี่เข้าใจ”

อติรุจตัดบทแล้วรอดูอาการของน้องสาวอยู่ครู่ใหญ่ พอเห็นว่า 

น้องสาวดีขึ้นแล้วและหยิบยาเม็ดในกล่องยามากินได้เอง เขาจึงออกรถ 

มุ่งหน้าสู่กรุงเทพฯ โดยไม่ได้บอกน้องสาวว่า ก่อนรถยนต์คนัหลงัจะถูกรถ

บรรทุกชน เขาเหน็รถบรรทุกคนันั้นจอดอยู่ตรงนั้นก่อนแล้ว พอเขาขบัเข้า

ไปใกล้ๆ รถบรรทุกคนันั้นกแ็ล่นออกมาเพื่อพุ่งชนรถยนต์ของเขา

แต่มันพลาดที่เขาเห็นและเร่งเครื่องหนีทัน ท�าให้ไปโดนรถยนต์คัน

หลงัแทน จนแวบหนึ่งเขาคดิว่านี่เป็นความจงใจของคนขบัรถบรรทกุคนันั้น 

แต่อกีใจหนึ่งกแ็ย้งว่าไม่น่าใช่ เขาอาจจะคดิไปเองกไ็ด้



๔
บุพเพอาละวาด

จากความผดิตดิตวัวนัก่อนที่หนแีม่ออกมาจากงานเลี้ยง แม้ว่าแม่
จะหายโกรธแล้ว แต่รตยิากย็งัต้องท�าตวัเป็นเดก็ดอียู ่หล่อนจงึถกูพ่อใช้ให้

เอาของไปให้เพื่อนย่านลาดพร้าว ของที่ว่าคอืหนงัสอืโหราศาสตร์เก่าๆ ที่พ่อ

บอกหล่อนว่าเพื่อนขอยืม พ่ออ้างกับหล่อนว่าจะเรียกรถทางแอปพลิเคชัน

ให้ไปส่งของให้ก็ท�าไม่เป็น แล้วก็หวงหนังสือ กลัวจะช�้าหรือได้รับความ 

เสียหายระหว่างจัดส่ง เพราะเป็นหนังสือเก่ามากและไม่มีตีพิมพ์แล้ว เลย

ให้หล่อนเอาไปส่งแทนดกีว่า

“ขอค่าน�้ามันด้วยค่ะพ่อขา” หล่อนแบมือขอพร้อมกับยิ้มหน้าแป้น- 

แล้น ตาเป็นประกายระยับอย่างออดอ้อน แต่มีหรือที่พ่อของหล่อนจะ

ตกหลุมพราง

“เอาไปร้อยเดยีว”

“ร้อยเดียว! จากรามอินทราไปลาดพร้าวรถติดจะตาย ขอค่าน�้ามัน

เป็นสามร้อยไม่ได้เหรอคะพ่อขา”

“ให้สองร้อย”
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“พ่ออะ” หล่อนร้องแล้วแกล้งท�าหน้ามุ่ยใส่ แต่ก็ยอมตกลงดีกว่า 

ไม่ได้เลย “สองร้อยกส็องร้อย”

พักนี้หล่อนดูเค็มขึ้นและประหยัดขึ้นมากจนท�าให้คนเป็นพ่อถึงกับ

ท�าหน้านิ่วเลก็น้อย เพราะเมื่อก่อนหล่อนไม่เคยขอค่าน�้ามนัแบบนี้ มแีต่จะ

บรกิารพ่อแม่อย่างด ีแบบนี้มนัดูน่าสงสยัจรงิๆ

“นี่เพิ่งผ่านสิ้นเดอืนมาหมาดๆ เองนะ เงนิหมดแล้วหรอืไงเจ้าตวัด”ี

“เปล่าค่ะ ยงัมอียู่ กข็อพ่อไปงั้นๆ แหละ” 

หล่อนปฏิเสธ แต่ในใจกลับบอกว่า ‘มีเท่าที่เก็บหอมรอมริบไว้น่ะสิ

คะพ่อขา ถ้าอกีสองเดอืนรุง้ยงัไม่ได้งานท�า เหน็ทต้ีองไปสมคัรเป็นพนกังาน

ร้านสะดวกซื้อไปพลางๆ ก่อนแน่นอน’

“งั้นก็แล้วไป พ่อเป็นห่วงนะถึงได้ถาม เศรษฐกิจแย่แบบนี้หลาย

บรษิทักไ็ปไม่ไหว บางบรษิทัถงึไม่ได้ปิดตวัลงกโ็ละพนกังานออก รดัเขม็ขดั

ค่าใช้จ่าย ถ้ารุง้ซวยแบบนั้นขึ้นมากก็ลบัมาอยูบ้่านนะ ยงัไงพี่ชายเราสองคน

กเ็ลี้ยงดูเราได้สบาย พ่อแม่กย็งัอยู่ อยู่บ้านเราสบายกว่ากนัเยอะนะ”

สบายแน่ค่ะ สบายจนโดนแม่ลากรุ้งไปรู้จักกับลูกชายของคนนั้นที

คนนี้ทนี่ะสคิะพ่อ!

“เอาเป็นว่าตอนนี้รุ้งยังไม่ตกงานค่ะพ่อ ยังโอเคอยู่ ถ้ากินแกลบ 

เมื่อไหร่จะซมซานกลบัมาให้พี่เมฆกบัพี่ยุซ�้าเตมิแล้วกนัค่ะ”

การุณหัวเราะค�าพูดของลูกสาวแล้วยีศีรษะคนพูดเบาๆ ก่อนจะนึก

ขึ้นได้

“จรงิส ิเมื่อวานไปอยุธยากบัเจ้าปุ๊ก รุ้งได้ขอพรเจ้าแม่ตามที่แม่บอก

บ้างไหม”

“ไม่ได้ขอหรอกค่ะ” หล่อนตอบแล้วรบีหนัไปมองห้องครวั พอเหน็ว่า

คนเป็นแม่ยังไม่เดินออกมาก็หันมาซุบซิบกับพ่อต่อ “รุ้งยังไม่อยากมีแฟน

ตอนนี้อะพ่อ พ่อช่วยเบรกๆ แม่ไว้หน่อยสคิะ นะๆ นะคะ”

“กต็ามใจแม่เขาหน่อยจะเป็นไรไป” 
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การุณเย้าลูกสาว เพราะเจ้าตัวตามใจภรรยาเสมอ ถือคติว่าเมื่อ

ภรรยามคีวามสุข บ้านกจ็ะไม่ร้อนและมคีวามสุขไปด้วย สิ่งใดที่ภรรยาคดิ

ท�า ถ้าไม่เกนิไปนกั เขากไ็ม่เคยค้าน เรยีกว่าเป็นพ่อบ้านที่รกัภรรยาอย่าง

มาก ให้เกยีรตภิรรยา แต่กย็งัเป็นช้างเท้าหน้าที่พร้อมเป็นผู้น�าเสมอเหมอืน

กนั

“ถ้ารุง้แต่งงานไป รุง้กต้็องไปอยู่บ้านสามนีะคะ แบบนั้นพอ่เหงาไมรู่้

ด้วยนะ”

“แต่ถ้าอยู่กับสามีและครอบครัวของสามีที่ตรวจสอบมาแล้วว่าดีพอ 

ต่อให้เหงาพ่อกว็่าคุ้ม”

“พ่ออะ ไม่พูดด้วยแล้ว รุ้งเอาหนงัสอืไปส่งให้เพื่อนพ่อดกีว่า”

รตยิาว่าแล้วหยบิหนงัสอืที่อยูบ่นโต๊ะรบัแขกเดนิไปหาแม่ในห้องครวั 

เพื่อบอกว่าหล่อนจะออกไปส่งหนังสือให้เพื่อนของพ่อแล้ว พอบอก

เรยีบร้อย หล่อนกข็บัรถออกจากบ้านไป โดยมแีม่บ้านเป็นคนเปิดปิดประตู

ให้

ทว่าเส้นทางที่ขับรถไปนั้นการจราจรค่อนข้างคับคั่งอย่างที่หล่อนคิด 

กว่ารตยิาจะมาถงึบ้านเพื่อนของพ่อได้กป็าไปสองชั่วโมง เล่นเอาเหงอืกแห้ง

สุดๆ แล้วพอส่งของเสรจ็เรยีบร้อย กว่าจะออกมาจากย่านนั้นได้กเ็ล่นเอา

เหนื่อยจนหล่อนถงึกบัออกปากบ่น

“ครั้งหน้าให้แกร็บมาส่งเถอะค่ะพ่อ ต่อให้จ้างสามร้อยยังไม่คุ้มค่า 

น�้ามนัเลย”

หลอ่นขบัรถมุง่หน้ากลบัไปตามเส้นทางเดมิ แลว้กส็งัเกตเหน็วา่ซ้าย

มือของหล่อนเป็นรถเมอร์เซเดสเบนซ์สีขาวขัดเงาสะอาดวับราวกับเพิ่งออก

มาจากร้านล้างรถ 

แต่แวบแรกที่เห็นหล่อนกลับนึกถึงรถยนต์ของผู้ชายที่เจอกันที่วัด

และร้านอาหารที่อยุธยา เพราะสรีถและรุ่นน่าจะเป็นรุ่นเดยีวกนั แต่พอนกึ

ไปอย่างนั้นกร็บีบอกตวัเองว่า
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“ฟุง้ซ่านไปแล้ว รถยนต์แบบนี้ไม่ได้มคีนัเดยีวในเมอืงไทยเสยีหน่อย 

ไม่มทีางที่จะบุพเพอาละวาดจนได้เจอกนัอกีหรอก”

รติยาพึมพ�าข�าๆ แต่จังหวะนั้นจู่ๆ ก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล่นมา

ด้วยความเร็วสูงและเบียดแทรกขึ้นมา ท�าให้หล่อนต้องหักพวงมาลัยหลบ

กะทนัหนั

“ว้าย! โผล่มาจากไหนเนี่ย”

โครม! เพล้ง!

ด้านหน้ารถหล่อนชนท้ายรถเบนซ์เข้าอย่างจัง เสียงชนและเสียงไฟ

ท้ายแตกดงัชดัเจน ขนาดขบัไม่เรว็กนัทั้งคู่ยงัเกดิความเสยีหายได้

รถเบนซ์เปิดไฟฉุกเฉินแล้วเริ่มชะลอรถเข้าข้างทาง รติยาซึ่งไปไหน

ไม่ได้จึงต้องชะลอรถจอดเข้าข้างทางท้ายรถเบนซ์คันที่ไปจูบเข้า ส่วน

มอเตอร์ไซค์ตวัต้นเหตุนั้นซิ่งหนไีปอย่างรวดเรว็แทบไม่เหน็ฝุ่น

“กลบัมาก่อนสไิอ้บ้า ท�าคนอื่นซวยแล้วหนกีนัหน้าตาเฉยเลยเหรอ!”

รตยิาได้แต่คราง ท�าหน้าเบ้อย่างสิ้นหวงั ก่อนจะมองรถเบนซ์หรแูละ

นกึถงึทางออกของตนว่าไม่มแีน่นอน รถยนต์หล่อนไมม่ปีระกนัเพราะหมด

อายุไปหลายเดอืนก่อน แล้วหล่อนกเ็หน็ว่าตวัเองไม่เคยเกดิอุบตัเิหตุ เลย

ชะล่าใจ ไม่ได้ต่อประกัน ตอนนี้จึงมีแค่ประกันภาคบังคับหรือ พ.ร.บ. 

รถยนต์แค่นั้น

ตาย ตายแน่นอน ตายแบบไม่ฟื้น ไม่ต้องรอสวด เผาอย่างเดียว

แน่ๆ!

หญงิสาวคดิวุ่นวายไปหมด จนกระทั่งเจ้าของรถเบนซ์ก้าวลงจากรถ

และเดนิมาหาที่ประตฝ่ัูงคนขบั หล่อนเหน็แค่ว่าเขาใส่สทูสเีทาและสวมแว่น

ด�า สิ่งแรกที่หล่อนท�าได้มแีค่การกดปุ่มเปิดกระจกรถ และหลบัตาปี๋ยกมอื

ไหว้ขอโทษเขา

“ขอโทษจรงิๆ ค่ะ ฉนัไม่ได้ตั้งใจ มอเตอร์ไซค์คนันั้นมนัเบยีดแซง

ขึ้นมากะทนัหนั ฉนักเ็ลยไปจิ้มท้ายรถคณุ ฉนัมกีลอ้งตดิรถนะคะ เอาให้ดู
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กไ็ด้ จรงิๆ นะคะ ฉนัไม่ได้ตั้งใจจรงิๆ ค่ะ”

หล่อนพรั่งพรูทุกค�าพูดออกมาอย่างหมดเปลอืก ฝ่ายคนถูกชนท้าย

รถซึ่งตอนแรกท�าหน้าหงุดหงิดลงจากรถ ตอนนี้กลับท�าหน้าแปลกใจแทน 

ตามมาด้วยความรู้สึกขบขัน เมื่อเห็นว่าหล่อนเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับที่

เขาเคยช่วยไว้ และหล่อนกจ็อดรถปิดท้ายรถเขาที่ร้านอาหารด้วย

“เอามอืลงก่อนดกีว่าไหม”

ชายหนุ่มเอ่ยขณะถอดแว่นด�าออก รอให้หล่อนเอามือลงเพื่อจะได้

มองหน้าเขาได้ชัดๆ ฝ่ายคนที่ยกมือขึ้นไหว้ท่วมหัว พอได้ยินเจ้าของรถ 

คู่กรณีเอ่ยและได้กลิ่นหอมของดอกไม้ที่เคยได้กลิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ก็ท�า

หน้านิ่วอย่างแปลกใจพร้อมกบัคดิว่า

‘อ่า...กลิ่นนี้อกีแล้ว แล้วกเ็สยีงคุ้นๆ นี้อกีแล้ว’

รตยิาค่อยๆ ลดมอืลงพร้อมกบัลมืตาขึ้นข้างหนึ่ง แล้วกอ็กีข้างหนึ่ง 

ราวกบักลวัจะเหน็สิ่งที่น่ากลวัที่สดุ หล่อนไล่สายตาขึ้นมองจากเสื้อเรยีบหรู

เนี้ยบขึ้นไปยังล�าคอ ไล่ไปถึงคางและโครงหน้าหล่อเหลาที่เหมือนเคยเห็น

มาแล้ว

“ไม่จรงิอะ...”

หญงิสาวคราง ท�าหน้าเบ้แล้วกอ็ยากกรี๊ดออกมาพร้อมกนัเสยีเดี๋ยวนั้น

ที่ได้เจอเขาอีก ไม่คิดเลยว่าบุพเพมันจะอาละวาดซ�้าซากได้ทั้งที่ยังไม่ครบ 

สี่สิบแปดชั่วโมงเลยด้วยซ�้า แถมหล่อนยังก่อวีรกรรมใส่เขาไว้กระทงใหญ่

อกีต่างหาก!

“ผมไม่ใช่ผ”ี

เขาบอกเสียงกลั้วหัวเราะ พอดีกับที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจขี่มอเตอร์ไซค์

ผ่านมา พอเหน็ว่ามรีถสองคนัจอดอยูร่มิถนนจงึเข้ามาสอบถาม ได้ความว่า

เกดิเหตเุฉี่ยวชนกนั แต่ทั้งสองคนัมกีล้องตดิรถและดทู่าทางน่าจะตกลงกนั

ได้ จึงสั่งให้ย้ายรถไปจอดในปั๊มน�้ามันที่อยู่ใกล้ๆ เพื่อไม่ให้เกะกะขวาง

ทางการจราจร
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สองหนุม่สาวจงึตอ้งย้ายรถไปจอดในนั้น พอจอดรถเรยีบร้อยรตยิา

กล็งจากรถมายนืท�าหน้าเหมอืนเดก็ที่โดนผูใ้หญ่เรยีกมาคยุเวลาท�าผดิ ส่วน

คนที่ท�าตัวเป็นผู้ใหญ่และดูจะเป็นผู้ใหญ่กว่าจริงๆ ยืนคุยโทรศัพท์มือถือ

อยู่กบัใครคนหนึ่ง หลงัจากที่ดูร่องรอยความเสยีหายของรถเสรจ็แล้ว 

“ฉันคงไปไม่ทันประชุม พอดีเกิดอุบัติเหตุรถชน คงต้องอยู่เคลียร์ 

ให้จบก่อน...” เขาเว้นจงัหวะไปนดิเพื่อฟังปลายสายพดูก่อนจะตอบกลบัไป 

“ไม่เป็นไร ไม่ได้บาดเจบ็ตรงไหน สั่งเลื่อนประชุมเป็นพรุ่งนี้แทน”

จากนั้นกพ็ดูคยุกบัคนในสายอยู่สกัพกัก่อนจะวางสายไป แต่พอหนั

มาเจอผู้หญิงที่ขับรถมาชนท้ายรถเขายืนท�าหน้าเจี๋ยมเจี้ยม ท่าทางเหมือน

เดก็ก�าลงัจะโดนครตู ีจากที่เครยีดเรื่องไปประชมุไม่ได้กเ็กอืบจะหลดุหวัเราะ

ออกมา ดวี่ายั้งไว้ทนั แต่ถงึอย่างนั้นกเ็ผลอหลุดยิ้มออกมาอยู่ดี

รติยาเอียงคอมองเขาด้วยความแปลกใจและงุนงงว่าเขาเป็นพวก 

โลกสวยหรอืใจเยน็เป็นน�้าแขง็หรอือย่างไรกนั ขนาดรถถูกชนท้ายยงัยิ้มได้ 

แถมไม่โกรธอกีด้วย ต้องเป็นคนมองโลกในแง่ดขีนาดไหนเนี่ย!

“คุณยิ้มอะไรคะ”

หญิงสาวโพล่งถาม แล้วก็แอบหมั่นไส้เขาขึ้นมา ทั้งที่รถถูกชนแต่ 

ยงัยิ้มได้อกี อย่างว่าละ เขาเป็นผู้เสยีหาย อาจจะเสยีเวลาและเสยีงาน แต่

อย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องเสียเงินเหมือนที่หล่อนก�าลังจะเสีย ถ้าอย่างนั้นก็ 

ไม่แปลกหรอกถ้าเขาจะดูไม่เป็นเดอืดเป็นร้อนอะไรเลยสกันดิ

“ผมแค่ก�าลังคิดว่า ไม่คิดว่าเราจะต้องมาเจอกันอีกครั้งในสถาน-

การณ์แบบนี้” 

“เลอืกได้ฉนักไ็ม่อยากชนท้ายรถคุณเหมอืนกนัแหละค่ะ”

หลอ่นบ่นอบุ ท�าหน้างอเป็นม้าหมากรกุ เขาไดแ้ต่สง่ยิ้มอย่างเมตตา

ปรานีให้ก่อนจะหันไปมองหน้ารถของหล่อนที่ได้รับความเสียหายมากกว่า

ท้ายรถของเขา แล้วกห็นัมามองหล่อนอกีครั้งพร้อมเอ่ยปากชวน

“อยู่ตรงนี้อากาศร้อน เราเข้าไปนั่งคุยกนัในร้านกาแฟดกีว่า”



ณั ฐ ก ฤ ต า  l  55

ชายหนุ่มกล่าวจบก็ออกเดิน ไม่รอให้หล่อนตอบตกลงหรือปฏิเสธ 

เล่นเอารตยิาถงึกบัท�าหน้าเหลอ ไม่คดิว่าเขาจะชวนแบบนี้ แถมชวนเสรจ็ยงั

เป็นฝ่ายเดนิน�าไปที่ร้านกาแฟ ไม่ถงไม่ถามความสมคัรใจสกัค�า ท�าเอาหล่อน

ต้องเดนิตามไปอย่างช่วยไม่ได้

‘โอ๊ย...มนัจะชลิไปหน่อยแล้วค่ะคุณขา รถโดนชนท้ายแต่กลบัให้ไป

นั่งคุยกนัสบายๆ ในร้านกาแฟ’

รตยิาคดิขณะเดนิตามเขาไป แต่เนื่องจากช่วงก้าวของเขาค่อนข้างยาว

เพราะเป็นคนตวัสงู หล่อนซึ่งเดนิตามไปจงึต้องซอยขายกิๆ เหมอืนเดก็เดนิ

ตามผู้ใหญ ่แล้วหล่อนกไ็ม่ทนัระวงัเมื่อเขาหยดุเดนิกะทนัหนัตอนที่อกีก้าว

เดยีวกถ็งึประตูร้านกาแฟ หล่อนหยุดไม่ทนัเลยชนแผ่นหลงัเขาอย่างจงั 

ตุ้บ!

“โอ๊ย! คุณอะ จะหยุดกไ็ม่บอก เจบ็นะ”

หญงิสาวร้องเสยีงอูอ้ี้ต่อว่าเขา พร้อมกบัยกมอืขึ้นคล�าจมกูป้อยๆ แต่

ระหว่างนั้นกลบัแปลกใจขึ้นมาว่าตนเองชนเขาเข้าไปขนาดนี้ กลบัไม่ได้กลิ่น

น�้าหอมหรือโคโลญกลิ่นดอกไม้ที่มักจะได้กลิ่นทุกครั้งเวลาเจอเขา ราวกับ

ว่ากลิ่นหอมไม่ได้มาจากตวัเขา

ถ้าอย่างนั้นมันมาจากไหน จากต้นไม้หรือดอกไม้แถวนี้หรือ แล้ว

ท�าไมกลิ่นมนัถงึได้ตามหลอกหลอนหล่อนเหลอืเกนิ แถมยงัจ�าเพาะต้องเป็น

ช่วงเวลาก่อนจะได้เจอเขาด้วย แปลกดจีรงิๆ

หล่อนได้แต่คดิสงสยัระหว่างคล�าจมกูป้อยๆ ฝ่ายคนที่ท�าคนอื่นเจบ็

กห็นัมาขอโทษ

“ขอโทษท ีคณุเจบ็มากไหม“ เขาขอโทษและดวู่าหล่อนเส้นเลอืดฝอย

ในโพรงจมูกแตกจนเลือดก�าเดาไหลหรือเปล่า แต่พอเห็นว่าไม่มีเลือดไหล

เขากพ็ูดต่อ “ผมแค่จะถามว่าคุณแพ้กลิ่นกาแฟหรอืเปล่า เพราะบางคนแพ้

กม็ ีเราจะได้ไปนั่งร้านอื่น”

เขาหมายถึงร้านอาหารฟาสต์ฟูดไก่ทอดชื่อดังที่อยู่ถัดจากร้านกาแฟ
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ไปนดิเดยีว

“ไม่ได้แพ้ค่ะ” 

หนุ่มสุดหล่อพยักหน้ารับ ก่อนจะหันไปเปิดประตูร้านกาแฟและรอ

ให้หล่อนเดนิเข้าไปก่อน ทั้งสองคนไปสั่งกาแฟที่เคาน์เตอร์ เพราะอย่างน้อย

ถ้าต้องคุยเรื่องข้อตกลงชดใช้ค่าเสยีหายกนั คงไม่ใช่แค่สองสามนาทจีบ

“คุณรบัเครื่องดื่มอะไรด”ี

“เอ่อ...” 

หล่อนอกึอกั สมองตื้อไปหมด คดิไม่ออกกะทนัหนั เพราะในหวัคดิ

แต่เรื่องตัวเลขชดใช้ค่าเสียหาย อารมณ์ดื่มกาแฟไม่มีอยู่ในหัวเลยแม้แต่

น้อย แต่กย็อมเลอืกกาแฟมามั่วๆ หนึ่งอย่าง

“มอคคาเยน็ค่ะ”

“หวานธรรมดาหรอืหวานระดบัไหนคะ”

“หวานน้อยค่ะ”

พนักงานรับทราบและทวนรายการที่สั่ง รติยาท�าท่าจะหยิบเงินออก

มาจากกระเป๋าสะพาย แต่คนที่ถูกหล่อนชนท้ายแล้วยงัต้องลากเข้ามาในร้าน

กาแฟด้วยกนักลบัชงิจ่ายให้แทน

“ผมจ่ายเองเป็นการขอโทษที่ท�าให้คุณเจบ็”

เขากล่าวแล้วยิ้มให้เป็นครั้งแรก ท�าเอาคนที่ยังจมูกแดงอยู่ถึงกับ

เกอืบละลายเพราะรอยยิ้มของเขา ตอนนิ่งๆ กด็ขูรมึมเีสน่ห์ด ีพอยิ้มเท่านั้น

ละ เล่นเอาใจบาง ใจละลายได้เลยทเีดยีว

รติยายืนรอจนเขารับใบเสร็จจากพนักงานมาเรียบร้อย จากนั้นสอง

หนุม่สาวกไ็ปนั่งที่โต๊ะด้วยกนั ระหว่างรอกาแฟมาเสร์ิฟหล่อนแอบสงัเกตเขา

ไปด้วยนดิหน่อย เพราะถูกความหล่อเหลาน่ามองของเขาตกเข้าให้อย่างจงั

เขาเป็นผูช้ายที่ตวัสงูจรงิๆ ขนาดนั่งแล้วยงัดอูอกว่าสงู ช่วงไหล่กว้าง

ภายใต้เสื้อสูทต่างจากที่เจอกันวันก่อนที่เขาใส่ชุดสบายๆ วันนี้ทั้งเสื้อผ้า 

หน้าผมดูเนี้ยบเรียบหรู มือใหญ่หนาแต่ไม่ดูเทอะทะอวบอ้วน แถมท่านั่ง
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ของเขายงัวางมาดผูบ้รหิารชดัเจนเสยีจนหล่อนเริ่มใจฝ่อแล้วว่าจะโดนเรยีก

ค่าเสยีหายขนาดไหนไม่รู้

‘คนอะไรทั้งหล่อและดดูไีปหมด เฮ้อ หล่อววัตายควายล้มจรงิๆ ค่า’

หล่อนคดิพลางเลื่อนสายตามองเขาเพลนิๆ จนกระทั่งสบตาเขา ถงึ

ได้รู้สึกตัวว่าเขามองหล่อนอยู่ ไอ้แบบนี้เขาต้องรู้แน่ๆ ว่าหล่อนแอบหลง

เสน่ห์ความหล่อเหลาของเขา จงึท�าเป็นหนัไปมองทางอื่นแก้เก้อ ส่วนคนถกู

มองกก็ระตกุยิ้ม ก่อนจะดงึความสนใจของหล่อนกลบัมาได้ด้วยค�าพดูนิ่มๆ

“เราจะเอายงัไงกนัต่อด ีเรื่องค่าซ่อมรถ”

ค�าพูดของเขาท�าเอารติยาถึงกับหันขวับมาทันที แล้วก็อ้อนเขาแบบ

ไม่ต้องแอ๊บให้เสยีเวลา

“ฉนัขอโทษนะคะ แต่รถของฉนัไม่มปีระกนัค่ะ มแีต่ พ.ร.บ.”

หล่อนตีหน้าเศร้าเหมือนตอนอ้อนแม่เวลาท�าผิด เพราะถือคติว่าถ้า

ท�าผดิและรูต้วัว่าผดิกอ้็อนไว้ก่อน แล้วทกุอย่างจะดเีอง แต่ค�าพดูที่เขาตอบ

กลบัมาท�าให้คนที่อ้อนอยู่ถงึกบัชะงกัไปเลยทเีดยีว

“ผมกไ็ม่มปีระกนัเหมอืนกนั”

หล่อนอ้าปากค้าง มองเขาตาปรบิๆ ก่อนจะมองออกนอกหน้าต่างไป

ยังรถยนต์ของเขา แล้วหันมามองเขาอีกรอบ พร้อมกับถามอย่างไม่สงวน 

ท่าทใีดๆ เลยแม้แต่น้อย

“เบนซ์หรูขนาดนั้นเนี่ยนะคะไม่มปีระกนั!”

ใครเชื่อก็บ้าแล้ว! ปกติรถราคาแพงแบบนี้ต้องมีประกันชั้นหนึ่งอยู่

แล้ว ถงึแม้เบนซ์คนันี้จะไม่ได้ใหม่ป้ายแดง และจากตวัอกัษรทะเบยีนที่เหน็

หราอยูก่น่็าจะเป็นรถที่มอีายสุี่หรอืห้าปีแล้ว แต่ยงัถอืว่าดูไม่โทรมเลยสกันดิ 

แสดงว่าเจ้าของรถดูแลด ีแล้วมาบอกว่าไม่มปีระกนัใครจะไปเชื่อ

หนุ่มสุดหล่อเจ้าของรถยนต์ราคาแพงยิ้มให้เมื่อเห็นหล่อนท�าหน้า

เหลอ เลกิท�าตาปรอยอ้อนเขาอย่างที่เขากม็องออกว่าหล่อนแค่แกล้งท�า พอ

เป็นแบบนี้ท�าให้เขารูส้กึสนุกและตลกในมารยาทกิ๊กก๊อกของหล่อน จนอยาก
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รู้ว่าหล่อนจะมปีฏกิริยิาอย่างไรต่อไปถ้าเขาบอกว่า

“ที่จรงิรถคนันี้เคยมปีระกนั แต่ประกนัหมดอายุยงัไม่ได้ต่อ เพราะ

ปกตมินัถูกจอดทิ้งไว้ในโรงรถ ไม่ค่อยได้เอามาใช้งาน เพิ่งจะเอาออกมาใช้

งานวนัก่อนที่เราเจอกนัที่อยุธยา แล้วกว็นันี้ที่เราเจอกนัอกีครั้ง”

งานเข้าแล้วไงยายรุ้ง! รถยนต์ไม่ค่อยได้ใช้งาน แต่ดูแลดีขนาดนี้  

ไม่ต้องบอกกร็ูว้า่เขารกัรถยนต์คนันี้มากแน่ๆ แล้วแบบนี้จะโดนค่าเสยีหาย

กี่บาทล่ะ โอ๊ย...ขนหน้าแข้งไม่เหลอืให้ร่วงแน่รุ้งพรายเอ๋ย!

รติยาครางหงิง หน้าเหลือสองนิ้วและสิ้นหวังสุดๆ ก่อนจะอ้อนเขา

ต่อ

“ขอโทษจรงิๆ ค่ะ แต่มนัเป็นอุบตัเิหตุ” หล่อนบอก ท�าหน้าเบ้แล้ว

รบีบอกต่อก่อนที่เขาจะเข้าใจผดิ “ฉนัไม่ได้จะบอกวา่จะไมร่บัผดิชอบนะคะ 

แต่ฉนัไม่มเีงนิจ่ายคณุทเีดยีวทั้งหมด คอื...ฉนัพอรู้มาบ้างว่าอะไหล่รถเบนซ์

ค่อนข้างแพง ยงัไงถ้าอู่รถยนต์ประเมนิมาแล้ว ช่วยลดให้หน่อยได้ไหมคะ”

หญิงสาวร้องขอ ท�าตาปรอยใส่แถมยกมือไหว้เขาด้วย ท�าเอาคนที่

เก๊กอยู่นานเกือบหลุดข�าออกมาเสียเดียวนั้น แต่ต้องท�าวางหน้านิ่งต่อไป 

เพราะอยากรู้ว่าหล่อนจะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไร

พอดีกับที่พนักงานน�ากาแฟมาเสิร์ฟ การสนทนาจึงหยุดลงชั่วครู่  

รตยิาท�าหน้าจ๋อยก่อนจะยกแก้วกาแฟขึ้นดื่มอย่างกงัวล แต่อกีฝ่ายกลบัดื่ม

กาแฟอย่างใจเยน็ แล้วกเ็พิ่งนกึขึ้นได้ว่าเขายงัไม่รู้จกัชื่อหล่อนเลย

“คุยกนัมาตั้งหลายค�าแล้วยงัไม่รู้จกัชื่อกนัเลย ผม อตริุจ รตันธน-

การ ยนิดทีี่ได้รู้จกั เรยีกผมว่ารุจกไ็ด้”

ชายหนุม่แนะน�าตวัและยิ้มให้อย่างเป็นมติร เพราะเขาไม่ได้เดอืดร้อน

อะไรกับการซ่อมรถยนต์เอง เพียงแต่ที่ไม่ยอมปล่อยผ่านไปง่ายๆ เพราะ

ต้องการดูความตั้งใจ ความรบัผดิชอบของอกีฝ่ายว่ามหีรอืไม่ 

อกีทั้งไม่รูว่้าท�าไมเหมอืนกนั มนัเหมอืนรูส้กึถกูชะตากบัหล่อน ทั้งที่

หล่อนกไ็ม่ได้มอีะไรโดดเด่นเลยสกันดิ มแีต่จะท�าให้เขาข�าความซุม่ซ่ามของ
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หล่อนมากกว่า แล้วยงัมารยาหญงิที่ต้องไปฝึกมาอกีเยอะนั่นอกี

“ฉนัชื่อ รตยิา ทรพัย์สริหิาญ ชื่อเล่นรุ้งค่ะ” หล่อนตอบแล้วกช็งิขอ

ความเมตตาจากเขาต่อเลย “คือ...ก่อนหน้านี้ฉันเป็นแค่พนักงานบริษัท 

ธรรมดาๆ เงินเดือนไม่ได้มากอะไร แต่ตอนนี้ตกงานอยู่ มีแต่เงินเก็บ 

เลก็ๆ น้อยๆ เกรงว่าจะชดใช้คุณหมดทเีดยีวไม่ได้ ถ้ายงัไงคุณพอจะโทร. 

สอบถามศูนย์ให้ช่วยตรีาคาค่าซ่อมแบบเบาๆ ให้หน่อยได้ไหมคะ แล้วฉนั

จะทยอยผ่อนจ่ายชดใช้ค่าเสยีหายให้ค่ะ”

อติรุจเลิกคิ้วเล็กน้อยกับนามสกุลของหล่อนก่อนจะส่งยิ้มจางๆ ให้ 

เพราะอย่างน้อยหล่อนก็ไม่ได้ตีเนียนหรือขอให้แล้วกันไป แต่พยายาม 

รับผิดชอบค่าเสียหาย เป็นคนที่ซื่อตรงและซื่อสัตย์ดี แบบนี้เขาก็จะยอม

ใจดใีห้ ไม่เรยีกแพงแล้วกนั

“เดี๋ยวผมจะให้เลขาฯ ตรวจสอบราคาจากศูนย์ให้”

ชายหนุ่มว่าแล้วลุกขึ้นขอตัวไปโทรศัพท์หน้าร้าน พร้อมกันนั้นก็ 

ถ่ายรูปความเสียหายของท้ายรถส่งไปให้เลขาฯ ส่วนตัวของเขาเพื่อให้ช่วย

ประสานงานศูนย์ซ่อมรถให้ 

ระหว่างนั้นรตยิาคดิจะส่งข้อความไปบอกเพื่อนรกั แต่อกีใจกค็ดิว่า

อย่าดีกว่า เพราะไม่รู้ว่าเพื่อนจะกรี๊ดดีใจที่หล่อนได้เจอสุดหล่อคนนั้นอีก

แล้ว หรอืว่าบ่นใส่ที่หล่อนหาเรื่องซวยไม่เลกิ

หญิงสาวจึงตัดสินใจไม่ส่งข้อความบอกอารดา แล้วหันไปมองจอ

โทรทศัน์ตดิผนงัเป็นการแก้กลุม้ บนจอก�าลงัขึ้นข่าวด่วนคั่นเวลาว่ามคีนถกู

ยงิตายแถวอยุธยา พบศพในป่าละเมาะข้างทาง หล่อนดูแล้วกไ็ม่ได้สนใจ

อะไรนอกจากคดิว่าคนเดี๋ยวนี้ฆ่ากนัง่ายเหลอืเกนิ โลกชกัจะอยูย่ากขึ้น คน

หวัร้อนมอียู่เตม็เมอืงไปหมด คดิอะไรไม่ออกกฆ็่าแกงกนัเป็นผกัปลา

ถัดมาครู่ใหญ่อติรุจก็เดินกลับมาหาหล่อน เขาดื่มกาแฟไปพลางๆ 

และชวนหล่อนคยุฆ่าเวลาระหว่างรอให้เลขาฯ ส่วนตวัตดิต่อประสานงานกบั

ศูนย์รถยนต์เพื่อสอบถามและประเมนิค่าเสยีหายในเบื้องต้น
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“คุณมธีุระจะรบีไปไหนหรอืเปล่า”

“ไม่มคี่ะ แต่คุณน่าจะม”ี

“ผมมปีระชุม แต่เลื่อนแล้ว ไม่เป็นปัญหา”

‘ค่ะ ใช่ค่ะ คุณไม่เป็นปัญหา แต่ฉนัเป็นและเป็นมากด้วย’

รติยาโอดครวญในใจ หวังแค่ให้เงินชดใช้ค่าเสียหายไม่แพงมาก 

เพราะตอนนี้หล่อนตกงานอยู ่ถ้าค่าซ่อมแพงมากกส็ุม่เสี่ยงที่หล่อนจะชอร์ต

เงนิจนต้องกลบัไปพึ่งพ่อแม่และพี่ชาย แล้วเรื่องที่หล่อนตกงานอยูก่จ็ะความ

แตกแน่นอน

ไม่นานนักก็มีสายเรียกเข้าถึงเขา อติรุจรับสายจากเลขาฯ ส่วนตัว 

เขารบัทราบราคาแล้วเอ่ยทวนตามที่ปลายสายรายงาน

“ค่าไฟท้ายข้างเดยีวสองหมื่นห้า ค่ากนัชน ท�าส ีและค่าแรง รวมแล้ว

หกหมื่นใช่ไหม”

รตยิาแทบทรดุ อยากเป็นลมไปเสยีเดี๋ยวนั้น แค่สองหมื่นช่วงนี้กแ็ย่

แล้วส�าหรบัหล่อน แต่คนที่เพิ่งเอ่ยราคาหมาดๆ กลบัยิ้มส่งให้ เขาพูดคุย

กับปลายสายอีกสองสามค�าแล้วจึงวางสาย ก่อนจะบอกหล่อนอย่างเห็นใจ

เมื่อเหน็หล่อนท�าท่าเหมอืนอยากเอาหวัชนฝาตายเสยีให้ได้

“ผมให้ผ่อนจ่ายกไ็ด้ แต่มขี้อแม้...”

อตริุจบอกแค่นั้นรตยิากต็าเป็นประกายด้วยความหวงัแทบจะทนัที

“จรงิเหรอคะ!”

“จรงิ” เขายนืยนัก่อนจะแกล้งบอก “ให้คณุไปท�างานเป็นแม่บ้านให้ผม

สกัสามเดอืนเป็นไง”

“เอาจรงิเหรอคะ” 

หล่อนถามกลบั ท�าหน้าแปลกๆ เชื่อสนทิใจไปแล้วว่าเขาพดูจรงิ แต่

แค่นั้นกท็�าเอาเขาถงึกบักลั้นข�าไว้ไม่อยู่ จากที่อุตส่าห์เก๊กเมื่อครู่กห็ลุดเก๊ก

จนได้ พอเขาหัวเราะเบาๆ ด้วยสีหน้าที่แสดงว่าขบขันหล่อนอย่างยิ่ง มัน

กลบัท�าให้เขาดผู่อนคลายและชวนมองเหลอืเกนิ ชวนให้คดิว่าช่างเป็นผู้ชาย
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ที่เหมาะกบัค�าว่าแค่ยิ้มให้กใ็จละลายแล้ว

‘โอ๊ย...คุณสุดหล่อขา ตอนนี้ไม่ใช่เวลาจะมาตกหวัใจสาวๆ นะคะ’

รตยิาได้แต่ครางในใจ ท�าหน้าป้ันยากสดุๆ ส่วนคนที่ขบขนัความซื่อ

ของหล่อนกเ็ลกิข�าได้และบอกว่า

“ผมแค่แหย่เล่น เพราะเหน็คณุท�าหน้าเครยีดจนคิ้วแทบจะผูกโบอยู่

แล้ว”

อติรุจกล่าวจบก็ลุกไปขอยืมกระดาษกับปากกาจากร้านกาแฟแล้ว 

กลบัมาหาหล่อน เขาร่างสญัญาชดใช้ค่าเสยีหายต่อหน้าหล่อน พอเขยีนเสรจ็

กส็่งให้หล่อนอ่าน

หญิงสาวรับมันมาอ่าน ในสัญญาระบุว่าหล่อนจะต้องชดใช้ค่า 

เสียหายที่ชนท้ายรถเขา โดยสามารถผ่อนจ่ายได้ในระยะเวลาหกเดือน  

หลงัจากหกเดอืนไปแล้วถ้ายงัไม่สามารถหาเงนิมาชดใช้เขาได้ทั้งหมด แต่ได้

ชดใช้มาแล้วเกินครึ่งหนึ่ง เขาจะยินยอมให้ยืดเวลาการชดใช้ต่อไปอีกสาม

เดอืน แต่ถ้าหล่อนหนหีนี้ไม่ยอมจ่าย เขามสีทิธิ์ใช้สญัญานี้ฟ้องค่าเสยีหาย

กับหล่อนได้ทั้งทางแพ่งและอาญา เมื่อจ่ายค่าชดใช้ครบแล้วจะไม่มีการ 

เรยีกร้องใดๆ จากกนัอกี

หล่อนอ่านข้อความทั้งหมดแล้วก็รู้ได้ทันทีว่า ภาษาที่เขาใช้เขียน

สญัญานี้ไม่ใช่ภาษาทั่วไป เขาต้องรูก้ฎหมายพอสมควร แบบนี้สงสยัหลอ่น

จะเจอของแข็งเข้าเสียแล้ว แต่ก็ยังดีที่เขาให้เวลาหล่อนขนาดนี้ ถ้าเป็นคู่

กรณคีนอื่นคงไม่ได้แน่

“คุณอ่านแล้วว่ายงัไง ตกลงไหม”

“ตกลงค่ะ อย่างน้อยกด็กีว่าจ่ายให้คุณทเีดยีวตอนนี้” 

รติยายอมรับว่าตอนนี้ไส้หล่อนมันแห้งสุดๆ จากนั้นหล่อนก็อ่าน

สญัญาอกีครั้งเพื่อความมั่นใจ แล้วส่งคนืให้เขาคดัลอกใส่กระดาษอกีแผ่น

ไว้ เพื่อที่ตอนเซน็จะได้มเีกบ็ไว้เป็นหลกัฐานทั้งสองฝ่าย รวมทั้งมกีารบนัทกึ

วิดีโอระหว่างการเซ็นสัญญาไว้ด้วยโทรศัพท์ของทั้งสองคน และรบกวน
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พนกังานร้านให้ช่วยบนัทกึภาพไว้ด้วยอกีทหีนึ่ง

พอทุกอย่างดูจะตกลงกันได้เรียบร้อย ต่างคนก็ต่างแลกเบอร์

โทรศพัท์ไว้เพื่อตดิตามความคบืหน้าในการชดใช้ค่าเสยีหาย จากนั้นอตริุจ

ก็เดินมาส่งหล่อนที่รถเพื่อจะได้แยกย้ายกันไป เพราะถึงเขาจะยกเลิกการ

ประชุมไปแล้ว แต่กย็งัมงีานต้องไปท�าต่ออยู่ดี

ทว่าตอนที่ก�าลังจะเดินไปที่รถนั่นเอง บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อซึ่ง

อยู่ห่างออกไปและมหี้องน�้าคั่นกลางระหว่างร้านกาแฟกบัร้านสะดวกซื้อกด็ู

เหมอืนจะเกดิเรื่องขึ้น เมื่อผู้หญงิคนหนึ่งร้องตะโกนขอความช่วยเหลอื

“ช่วยด้วยค่ะ โจรวิ่งราวค่ะ!”

สองหนุ่มสาวหันไปมอง เห็นผู้ชายคนหนึ่งวิ่งตรงมาทางนี้ ในมือมี

กระเป๋าสะพายของผู้หญิงติดมือมาด้วย ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นโจรวิ่งราว

แน่นอน หลายคนที่อยู่ในปั๊มเริ่มหนัมอง บางคนวิ่งมาจะช่วย บางคนเดนิ

ออกมาจากห้องน�้ากต็กใจถอยไป ส่วนบางคนโทรศพัท์แจ้งต�ารวจ 

รติยาตกใจและมองหาตัวช่วย หล่อนหันไปเห็นอิฐบล็อกสีส้มที่วาง

ตกแต่งสวนหน้าห้องน�้าขึ้นมา แล้วท�าท่าจะหยบิขึ้นมาขว้างใส่คนร้าย แต่ช้า

กว่าอตริุจที่ก้าวเข้าไปขวางคนร้ายจนหล่อนถงึกบัร้องเสยีงหลง

“คุณ!”

คนร้ายเองกต็กใจเหมอืนกนัและตวาดกึ่งข่มขู่ใส่คนที่ขวางทาง

“ถอยไปนะมงึ อย่ามาขวางกู!”

“อย่าท�าให้เรื่องมันแย่ไปกว่านี้ดีกว่า ส่งกระเป๋าคืนมาถ้าไม่อยาก 

เจบ็ตวั”

“มงึนั่นแหละที่ต้องเจบ็ตวั!”

คนร้ายกล่าวจบก็ชักมีดพับออกมาจากกระเป๋ากางเกง จ้องอติรุจ

อย่างพร้อมจะจ้วงแทงใส่ถ้าอกีฝ่ายไม่ยอมถอย แต่แทนที่อตรุิจจะกลวัและ

ถอยไปตามที่มนัขู ่เขากลบัคลายเนกไทออกและปลดกระดมุคอเสื้อเพื่อให้

ขยับตัวง่ายขึ้น จากนั้นก็ถอดเสื้อสูทออกวางพาดไว้กับแท่นปูนส�าหรับกัน



ณั ฐ ก ฤ ต า  l  63

รถพุ่งใส่ทางเท้า

ก่อนที่รติยาจะทันได้ร้องห้าม อติรุจก็พุ่งเข้าใส่คนร้ายที่ถือมีดอยู่ 

คนร้ายเห็นดังนั้นก็ตวัดมีดใส่ แต่อติรุจเอี้ยวตัวหลบและปัดมือข้างนั้นให้

พ้นรศัมกีารท�าร้าย ทว่าคนร้ายยงัไม่ยอมแพ้ มนัตวดัมดีใสอ่กีครั้ง คราวนี้

คมมีดโดนหลังมือของอติรุจ แต่เขาระวังตัวอยู่แล้วจึงก้าวถอยมาได้ทัน 

ท�าให้เกดิบาดแผลเหมอืนแค่โดนมดีบาดธรรมดาเท่านั้น

“เลกิเล่นได้แล้ว!”

เขาตวาดใส่แล้วชกหน้าคนร้าย ฝ่ายโดนชกถึงกับเซถลาไปอย่าง

ไม่ทนัตั้งตวั ชายหนุม่จบัข้อมอืคนร้ายข้างที่ถอืมดีอยู่แล้วบดิแขนจนเหมอืน

ปีกไก่ที่โดนพบั อกีฝ่ายล้มลงนอนกบัพื้นและถูกปลดมดีออกจากมอืได้อย่าง

ง่ายดาย

อตริจุเหวี่ยงมดีทิ้งไปให้ห่างตวัเพื่อไม่ใหค้นร้ายแย่งมดีมาท�าร้ายเขา

หรือใครได้อีก หลายคนที่ยืนมุงอยู่ห่างๆ รวมถึงเด็กปั๊มพอเห็นว่าคนร้าย

ไม่มอีาวุธแล้วกร็บีกรูเข้ามาช่วยจบัตวัไว้ แต่เจ้าตวัพยายามขดัขนื เลยเจอ

รุมกระทืบไปจนอ่วม ก่อนจะถูกจับมัดด้วยเชือกไนลอนที่หาได้ในปั๊ม 

ระหว่างนั้นก็รอให้ต�ารวจมาถึง จะได้จับคนร้ายไปนอนเล่นในคุกที่สถานี

ต�ารวจ

ฝ่ายอตริจุพอเหน็ว่าคนร้ายสิ้นฤทธิ์และพนกังานป๊ัมเข้ามาช่วยคมุตวั

ไว้ไม่ให้ก่อเรื่องอีก เขาก็เอากระเป๋าสะพายไปคืนให้ผู้หญิงที่ถูกวิ่งราว  

ผู้หญิงคนนั้นขอบคุณเขามากมาย แต่ก็ตกใจและเป็นห่วงด้วยที่เขาได้รับ

บาดเจบ็เหมอืนกนั

“คุณมแีผลนะคะ ไปโรงพยาบาลดกีว่าไหม” คนที่เขาช่วยไว้ทกัเมื่อ

เหน็บาดแผลของเขา

“ไม่เป็นไรครบั แค่มดีบาดนดิหน่อย เดี๋ยวซื้อแอลกอฮอล์กบัยาท�า

แผลในร้านกไ็ด้แล้วครบั”

รติยาพอได้ยินอย่างนั้นก็ถือวิสาสะดึงมือเขาไปที่อ่างล้างหน้าหน้า
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ห้องน�้าชาย แล้วให้เขาล้างหลงัมอืที่เป็นแผลก่อนจะบอกว่า

“เดี๋ยวคุณนั่งรอที่ม้านั่งตรงสวนหย่อมหน้าห้องน�้าก่อนนะคะ ฉนัจะ

ไปซื้อยามาท�าแผลให้ค่ะ”

หล่อนว่าแล้วกไ็ม่รอให้เขาตกลงหรอืปฏเิสธ รบีวิ่งไปที่ร้านสะดวกซื้อ

เพื่อซื้อยามาท�าแผลให้เขา คนถูกสั่งท�าตาปริบๆ เดินไปนั่งที่ม้านั่งตามที่

หล่อนบอกด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยคุ้น เพราะปกติเขามีแต่จะสั่งคนอื่น

มากกว่าถูกสั่ง

ไม่นานนกัรตยิากก็ลบัมาหาอตริจุพร้อมชดุท�าแผล ส่วนต�ารวจซึ่งเพิ่ง

มาถงึก�าลงัสอบถามจากพนกังานปั๊ม แล้วเตรยีมพาคนร้ายขึ้นท้ายรถไปยงั

สถานตี�ารวจ รวมทั้งบอกให้ผู้เสยีหายตามไปให้ปากค�าต่อด้วย

รตยิานั่งลงบนม้านั่งข้างกายเขาแล้วขอดูหลงัมอืข้างที่ถูกบาด

“ขอดูแผลหน่อยค่ะ เลอืดหยุดไหลหรอืยงัคะ”

“หยุดไหลแล้ว แผลไม่ลกึหรอก แค่มดีบาดเอง” 

อติรุจบอกเพื่อให้หล่อนสบายใจ แต่ก็ยอมส่งมือข้างที่บาดเจ็บให้ดู 

หล่อนดแูล้วเหน็ว่ามนัเป็นแค่รอยมดีบาดตื้นๆ จรงิๆ กไ็ม่รู้ว่าเขาโชคดหีรอื

ห้อยพระ ถงึสู้กบัคนร้ายที่มมีดีแต่ได้รบับาดเจบ็แค่นี้

“แผลไม่ลึกจริงๆ ด้วย แต่ก็ต้องท�าแผล ต้องฆ่าเชื้อนะคะ เดี๋ยว

อกัเสบ” 

หล่อนว่าแล้วแกะซองชุดท�าแผลเล็กๆ เทแอลกอฮอล์ใส่ส�าลีและ 

น�ามาเชด็รอบแผลเพื่อฆ่าเชื้อ จากนั้นกใ็ช้เบตาดนีขวดเลก็หยอดแผลให้เขา 

ท�าไปปากกบ็่นไป

“คุณน่ะพุ่งเข้าไปใส่คนร้ายอย่างนั้นมันอันตรายนะคะ ถ้าโดนแทง

ตายขึ้นมาจะว่ายังไง คิดว่าตัวเองเป็นพระเอกหรือไง เคยเห็นไหมคะว่า

พระเอกกต็ายได้”

รตยิาว่าเป็นชดุ แต่แทนที่อตริจุจะสลดหรอืส�านกึว่ามนัอนัตราย เขา

กลบัหวัเราะค�าต่อว่าต่อขานของหล่อน เพราะนอกจากแม่และน้องสาวแล้ว 
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ไม่เคยมใีครกล้าโกรธใส่เป็นฟืนเป็นไฟและเป็นห่วงเขาไปพร้อมกนัแบบนี้

“ขอโทษที่ท�าให้ตกใจ แต่ผมประเมินแล้วว่าคนร้ายคนนั้นไม่ใช่มือ

อาชพี”

อติรุจบอกและยิ้มให้อย่างที่ขโมยหัวใจหล่อนได้เลย แต่หล่อนก็

พยายามท�าเป็นไม่สนใจรอยยิ้มของเขาและบอกตัวเองว่าเขามีภรรยาแล้ว 

ต่อให้เขามเีสน่ห์และหล่อแค่ไหน หล่อนกต้็องตดัใจแต่เนิ่นๆ แล้วจงึท�าเป็น

ชวนคุยเรื่องคนร้ายเพื่อไม่ให้ตวัเองคดิแต่เรื่องของเขา

“คณุรูไ้ด้ยงัไงคะว่าคนร้ายคนนั้นไม่ใช่มอือาชพี” หล่อนถามกลบัขณะ

หยบิผ้าก๊อซปิดแผลแบบพร้อมใช้ที่มเีทปกาวในตวัมาปิดแผลให้เขา

“ท่าทางเลิ่กลั่กและแววตาเป็นกงัวลของเขา มนัไม่ใช่มอือาชพี แล้ว

ก็ลักษณะการถือมีดไม่ใช่คนที่เจนจัดเรื่องการใช้อาวุธหรือการต่อสู้ประชิด

ตวั เขาสามารถเพลี่ยงพล�้าได้ทุกเมื่อถ้าผมหาจงัหวะดีๆ ”

ค�าตอบของเขาท�าให้หล่อนท�าหน้านิ่วและอดหมั่นไส้ไม่ได้กับความ

ทะนงตนรวมทั้งความมั่นหน้ามั่นใจของเขา แต่อกีใจกค็ดิว่าดแีล้วที่เขาไม่ได้ 

บาดเจบ็ไปมากกว่านี้ 

“เสรจ็แล้วค่ะ”

“ขอบคุณมาก คุณพยาบาลจ�าเป็น”

รตยิาค้อนใส่ก่อนจะเกบ็อปุกรณ์ท�าแผล จากนั้นเขากเ็ดนิมาส่งหล่อน

ที่รถยนต์เพราะตนมธีรุะต้องไปท�าต่อ ส่วนหล่อนกต้็องกลบับ้านแล้วเช่นกนั

“หวงัว่าครั้งหน้าที่เจอกนั เราจะได้เจอกนัแบบดีๆ  บ้าง” อตริุจเย้า 

รติยาได้แต่แอบถอนหายใจ นี่หล่อนจะต้องบอกตัวเองอีกกี่ครั้งว่า

ห้ามหลงเสน่ห์ความหล่อเหลาและความตรงสเปกตรงใจเพราะเขามเีมยีแล้ว!

“แล้วฉนัจะทยอยโอนเงนิค่าซ่อมรถไปให้ค่ะ” 

หล่อนได้แต่บอกขอบคุณก่อนจะก้าวขึ้นรถไป ส่วนคนที่เดินมาส่ง 

พอส่งเสร็จก็เดินไปขึ้นรถของตัวเอง เขารอให้หล่อนขับไปก่อนจึงขับตาม

ออกไป และแยกกนัตรงสี่แยกไฟแดงถดัไป โดยที่รตยิาไม่รู้เลยว่าเขาตดิใจ



66  l  รั ก นี้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ข อ

หล่อนเข้าเสยีแล้ว

เพราะทั้งนามสกลุของหล่อนที่คุน้หเูขามาก บวกกบัท่าทางของเจ้าตวั

ที่แม้จะดูออกว่าหลงความหล่อเหลาของเขา แต่ก็ไม่ได้ทอดสะพานใส่ทั้งที่

ท�าได้ อีกทั้งตอนที่หล่อนดูเป็นห่วงเขา นั่นไม่ใช่อาการเสแสร้งแกล้งท�า 

ไม่ใช่เพยีงเพราะพดูไปตามสถานการณ์ แต่ดเูป็นห่วงจรงิๆ มนัท�าให้เขารูส้กึ

สนใจหล่อนขึ้นมา แล้วกไ็ด้แต่หวงัว่าการเจอกนัครั้งหน้าจะมเีรื่องดีๆ  เกดิ

ขึ้น


