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“คุณอุบลรับหนึ่งค่ะ”

“คณุไพรชัรบัหนึ่งนะคะ กราบขอบพระคณุค่า”

กรวีร์ฉีกยิ้มหวานสดใสสู้กับแสงไฟไลฟ์สดที่สาดไอร้อนผะผ่าว

ลงมาปะทะผิวหน้า หญิงสาวรู้ดีแก่ใจว่าความร้อนจากแสงไฟจะ

ท�าลายผวิพรรณนวลเนยีนกระจ่างใสให้หม่นหมอง แต่เมื่อนั่งนกึตรกึ

ตรองถึงยอดเงินเก็บคงเหลือในบัญชีที่ลดฮวบฮาบลงอย่างน่าใจหาย 

เธอจงึค้นพบว่ายงัมคีวามร้อนอกีชนดิหนึ่งที่ทรงอานภุาพและมอี�านาจ

ท�าลายล้างร้ายแรงยิ่งกว่า

เปรมสุดาเพื่อนรักผู้ร่วมชะตากรรมเดียวกันกับเธอเรียกมันว่า 

อาการร้อนเงนิ

เมื่อชวีติยงัต้องกนิต้องใช้ เรื่องสขุภาพหนงัหน้าจงึต้องทิ้งไว้เป็น

รายการท้ายสดุ หญงิสาวให้ความส�าคญัแก่ปัญหาการเงนิเป็นอนัดบั

แรก หน้าเน่าไม่เท่ามตีงัค์ใช้ ช่างมนัเถอะ ถ้าฝ้าจะมา ตนีกาโผล่ ร่อง

แก้มลกึโบ๋ หากมนัพงัจนเกนิเยยีวยาเธอกจ็ะลงทนุเจยีดเงนิไปหาหมอ

ฉดีฟิลเลอร์ซ่อมเอากไ็ด้ แต่ตอนนี้ต้องพาชวีติให้รอดพ้นจากโรคทรพัย์

จางขั้นโคม่าเสยีก่อน

สภาพคล่องทางการเงินของกรวีร์คงจะไม่ฝืดเคืองขนาดนี้หาก
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ไม่เกดิวกิฤตการณ์โรคระบาดไปทั่วโลก เป็นไงล่ะเวร์ิกฟอร์มโฮม เวร์ิก

ไปเวริ์กมาบรษิทัเจ๊งจ้า เงนิชดเชยกไ็ม่ได้ เงนิกองทนุส�ารองเจ้านายก็

เชิดหนี รายได้เดียวที่มีตอนนี้คือเงินผู้ว่างงานจากประกันสังคม ซึ่ง

แน่นอนเงนิชดเชยในอารมณ์เงนิทอนมนัไม่พอยาไส้หรอก แถมยงัต้อง

เผื่อใจในความล่าช้า กน็ะ ยคุนี้ใครไม่ตกงานนี่ถอืว่าโคตรเชย

แต่ชวีติกรวรี์มคี่ามากเกนิกว่าจะนั่งหายใจทิ้ง เธอจะมวันั่งโง่ๆ 

สโลว์ไลฟ์กนิบญุเก่าไปวนัๆ ไม่ได้ บลิค่าใช้จ่ายวางรออยูเ่ป็นตบั หลกัๆ 

กค็่าน�้านมเจ๊หวนีี่ละ ขาดไม่ได้เลย

คดิถงึแม่ขึ้นมาน�้าตามนักไ็หล เพราะไม่รูจ้ะเนรมติเงนิจากไหน

มาเปย์ให้เสดจ็แม่เหมอืนแต่ก่อน ชวีติของกรวรี์ว่ามคี่ามากแล้ว ทว่า

ชวีติคณุกญัญากลบัมคี่ามากยิ่งกว่า โดยเฉพาะค่าเอนเตอร์เทน!

ไม่เป็นไร เพื่อความสุขของเจ๊หวี กีวี่ท�าได้ หญิงสาวปลอบใจ 

ตวัเองแบบนั้นเสมอ

เจ๊หวีเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยสุดแซ่บอยู่ที่สุพรรณบุรี ตั้งชื่อ

ร้านตามชื่อจริงเก๋ๆ ว่า กัญญาบาร์เบอร์ ช่วงโรคระบาดที่ผ่านมา 

แม่ของเธอก็ขาดรายได้เหมือนกัน แม้ว่าตอนนี้ทางการจะอนุญาต 

ผ่อนผนัให้กลบัมาเปิดร้านตามปกตแิล้ว แต่แม่กไ็ม่ได้ควิทองจนลกูค้า

ต้องโทร.จองคิวล่วงหน้าเหมือนแต่ก่อน รายได้หลักของเจ๊หวีจึงเป็น

เงนิที่เธอส่งไปให้

พอรู้ตวัว่าสิ้นสภาพพนกังาน กรวร์ีตกลงปลงใจสวมบทบาทใหม่

เป็นแม่ค้าออนไลน์ขายหม้อทอดไร้น�้ามันร่วมกับเปรมสุดา แม้จะยัง

มอืใหม่แต่กอ็าศยัประสบการณ์ช่วงก่อนนั้นที่นอนเอฟเสื้อผ้ากบัเพื่อน

รักจนช�่าชอง จึงน�าวิธีการขายมาดัดแปลงลองผิดลองถูกให้เข้ากับ

สนิค้าของตวัเอง เปิดเพจขายหม้อทอดอย่างเป็นเรื่องเป็นราว

โชคดทีี่เซลส์ขายหม้อรู้จักกับเปรมสดุา พวกเธอจึงไม่มปีัญหา

เรื่องการสต๊อกของแค่ท�ายังไงก็ได้ให้หม้อขายดีก็พอ จึงเป็นที่มาของ
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การไลฟ์สดขายหม้อทอด กรวร์ีกบัเปรมสดุาช่วยกนัตระเตรยีมอปุกรณ์ 

วางแผนการน�าเสนอ เขยีนสครปิต์บทพดูและคดิโพรโมชนัส่งเสรมิการ

ขายให้ดงึดูดความสนใจลูกค้า

กจิการขายหม้อทอดของพวกเธอเตบิโตขึ้นอย่างน่าพอใจ ไม่ว่า

จะเป็นยอดจ�านวนผู้ติดตามในไอจีหรือลูกเพจที่กดถูกใจไว้เพื่อรับ

ข่าวสาร

“ส�าหรบัคณุลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ กวีี่ฝากกดไลก์ กดแชร์ด้วย

นะคะ ส่วนท่านใดที่สนใจหม้อทอดไร้น�้ามนัของเรารบัรองว่าไม่ผดิหวงั

แน่นอนค่ะ สนิค้าของเรามทีกุไซซ์ ทกุขนาด เหมาะส�าหรบัทกุท่านที่

ใส่ใจสขุภาพ หรอือาจจะเป็นเชฟมอืใหม่ที่ต้องการความท้าทายในการ

รงัสรรค์เมนูต่างๆ วนันี้นะคะกวีี่จะมาสาธติวธิกีารท�าเมนูง่ายๆ ให้ทกุ

ท่านได้ชมกนัค่ะ”

กรวีร์เบี่ยงกายผายมือให้ผู้ชมทางบ้านได้เห็นอุปกรณ์ที่เตรียม

ไว้ ก่อนเดนิไปยนืหลงัโต๊ะสาธติ รมิฝีปากอิ่มระบายยิ้มหวานสู้กล้อง

เรียกอีโมติคอนรูปหัวใจจากเหล่าบรรดาลูกค้าที่ก�าลังคิดจะจับจอง

หม้อทอดไร้น�้ามนัของเธอ

“วนันี้เราเตรยีมวตัถดุบิไว้แล้ว ลองทายกนัเล่นๆ สคิะว่ากวีี่จะ

ท�าอะไรให้ทกุคนชมิ” หญงิสาวหยบิข้าวโพดขึ้นมา แล้วแกล้งใส่จรติ

ตื่นเต้น ห่อปาก ตาโต “ว้าว...ข้าวโพด และนี่กช็สี คดิว่าจะท�าอะไรคะ 

ใช่ค่ะ เราต้องท�าขนมเทยีนกนัแน่นอน อะทกุคนเตรยีมห่อ แหม่! นี่ก็

ไม่ยอมห้ามกนับ้างเลย”

มีเสียงหัวเราะจากเปรมสุดาดังแทรกเข้ามา กรวีร์เองก็นั่งข�า 

ส่วนคอมเมนต์จากทางบ้านเป็นรูปหวัเราะขึ้นมาเตม็หน้าจอ

“ข�า...ข�ากนัใหญ่ ใครจะท�าขนมเทยีนกนัล่ะเนอะ โอเค วนันี้เรา

จะมาท�าข้าวโพดอบชสีต่างหาก เมนูง่ายๆ ที่ใช้เวลาไม่นาน มาดูกนั

เลยค่ะว่าขั้นตอนการท�าเป็นอย่างไร” 
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กรวีร์ผูกผ้ากันเปื้อนและเริ่มคลุกเคล้าส่วนผสมเข้าด้วยกันจน

กระทั่งส่งถ้วยข้าวโพดคลกุชสีของเธอวางในหม้อทอด

“เสรจ็แล้วเรากต็ั้งอณุหภูม ิตั้งเวลา จากนั้นกร็อค่ะ หลงัจากนี้

ประมาณห้านาทีเราจะได้ข้าวโพดอบชีสแสนอร่อย ระหว่างนี้เราไป

อ่านคอมเมนต์กนัดกีว่า ใครสงสยัอะไรถามกวีี่ได้เลยนะคะ”

กรวร์ีเดนิกลบัมาที่หน้าจอ มคีอมเมนต์มากมายเลื่อนขึ้นจนอ่าน

ไม่ทนั บางคนสนใจหม้อ แต่บางคนกห็น้าหม้อ หญงิสาวมองผ่านคอม-

เมนต์ประเภท ‘กวีี่สวยจงั’ หรอื ‘จบีได้ไหม’  เพราะคอมเมนต์พวกนี้

ไม่ได้มผีลท�าให้ยอดเงนิในบญัชเีธอเพิ่มขึ้น ครั้นจะหวัร้อนด่าสาดกลบั

ไปกไ็ม่คุม้ เผลอๆ จะกลายเป็นเรยีกลกูทวัร์มาถล่มเพจร้านให้เสยีหาย 

ปล่อยวางแล้วเลื่อนผ่านข้อความเป็นพษิพวกนั้นไปดกีว่า ที่เธอสนน่ะ

คอืลูกค้าที่มแีนวโน้มว่าจะสั่งซื้อหม้อของเธอต่างหาก

“คุณพรพิศราใช่ไหม ถ้ากีวี่อ่านชื่อผิดกราบขออภัยด้วยนะคะ 

คณุพรพศิราถามว่าหม้อมปีระกนัไหม มคี่ะ หม้อทอดของเราผลติได้

มาตรฐานโรงงานและรับประกันหนึ่งปีทุกใบเลยค่ะ หากเสียหาย

สามารถส่งเคลมได้ภายในเจด็วนัค่ะ”

“คุณแน่งน้อยถามว่าหม้อมีกี่ขนาด” กรวีร์เห็นเปรมสุดาชูนิ้ว

บอกจ�านวน “คุณแน่งน้อยขา ตอนนี้ทางร้านเรามีตั้งแต่ความจุสอง

ลติรครึ่งไปจนถงึห้าลติรเลยค่า”

เสียงหม้อทอดที่กรวีร์ตั้งเวลาเอาไว้ดังขึ้น หญิงสาวรีบเดินไป

เปิดดู

“ทุกคนคะตอนนี้ข้าวโพดอบชีสของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว” 

หญงิสาวสวมถงุมอืกนัความร้อนและเอาข้าวโพดอบชสีที่ท�าไว้ออกมา 

เธอก้มลงสูดกลิ่นหอมพร้อมลากเสยีงยาว “อื้ม...หอมมาก หน้าตาก็

สวยเลอค่าน่ากนิสดุๆ ไปเลยค่ะ เดี๋ยวกวีี่ขออนญุาตชมินะคะ ทกุคน

จะได้สบายใจว่ากนิได้จรงิๆ”
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หญงิสาวหวัเราะพลางใช้ช้อนตกัแล้วยกขึ้นจนชสียดืยาว ก่อน

ส่งมนัเข้าปาก มเีศษชสีตดิมมุปาก กรวรี์จงึไล้ปลายลิ้นเลยีอย่างช้าๆ 

ยั่วๆ เรยีกคอมเมนต์จากคนทางบ้านได้อย่างเกรยีวกราว

“อื้ม...อร่อยมากๆ เลยค่ะ” กรวีร์วางช้อนแล้วเรียกลูกค้าต่อ 

“เป็นไงบ้างคะเมนงู่ายๆ ใช้เวลาไม่นาน กวีี่ท�าได้ทกุคนกต้็องท�าได้ค่ะ 

เอาละ ส�าหรับใครที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะ กีวี่มีโพรดีโพรเด็ดมาฝาก 

ทกุคนรบีกดไลก์กดแชร์กนัเลยนะคะ โพรดีๆ  ก�าลงัจะมาแล้วจ้า”

กรวรี์ดดีกระดิ่งรวัๆ จากนั้นจงึเลื่อนหม้อทอดมาตรงหน้า

“ทุกคนตั้งใจฟังนะคะ ตั้งใจฟังกีวี่ให้ดี นี่คือหม้อทอดขนาด

ความจสุองลติรครึ่ง ราคาปกตอิยู่ที่หนึ่งพนัหกร้อยเก้าสบิบาท แต่เวลา

นี้นาททีองเราลดเหลอืหกร้อยเก้าสบิบาทนะคะ ฟังไม่ผดิค่ะทกุคน หก

ร้อยเก้าสบิบาทถ้วน ของมจี�านวนจ�ากดัอยู่ที่หนึ่งร้อยใบเท่านั้นนะคะ 

ราคานี้หาได้ที่เราเท่านั้น ใครอยากได้รอกวีี่ให้สญัญาณก่อนแล้วค่อย

ส่งข้อความซเีอฟกนันะคะ เอานะ พร้อมหรอืยงัเอ่ย ถ้าพร้อมแล้วกล็ยุ

กนัเลย!”

กรวร์ีทยอยอ่านข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอ ในใจยิ้มปลื้มปริ่ม

ค�านวณผลก�าไรที่จะได้จากการขายครั้งนี้

“หมดแล้วจ้ะแม่จ๋า ใครไม่ได้ไม่ต้องเสยีใจนะคะ ส่วนคนที่เอฟ

ได้ เอฟทนั เดี๋ยวทางแอดมนิเราจะสรปุยอดส่งไปให้ อย่าลมืตรวจสอบ

ที่กล่องข้อความกนันะคะ”

“คณุบหุงาบอกไม่ทนั โอ๋ๆๆๆ” หญงิสาวหวัเราะอย่างที่เคยซ้อม

ท�าหน้ากระจกมาแล้วเหน็ว่าน่ารกั “ไม่ทนัไม่ต้องเสยีใจนะคะ กดตดิ

ตามกวีี่ไว้ สกัวนันาททีองต้องเป็นของเราเนาะ”

“คุณประเทืองบอกว่าหม้อใช้ดีมาก โอ๊ย...กราบขอบพระคุณ

มากเลยค่ะส�าหรบัรวีวิ”

“คณุกญัญาบอกว่าพรอีอร์เดอร์น�้าพรกิกากหมูไปสามพนักระปกุ 
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มาช่วยแม่จ่ายค่าน�้าพรกิด้วย” 

ฮะ! เดี๋ยวนะ 

คิ้วเรยีวได้รูปของแม่ค้าออนไลน์ขมวดมุ่น ยื่นหน้าเข้าไปจนชดิ

จอ เพ่งมองรูปโพรไฟล์ของคุณกัญญาที่เข้ามาคอมเมนต์บอกให้เธอ

ไปช่วยจ่ายค่าน�้าพรกิ ท่ามกลางลูกค้ามากมายกรวรี์จะลมืหน้าใครก็

ลืมได้ แต่รูปโพรไฟล์ไฉไลอย่างนี้เห็นแล้วก็จ�าได้ทันทีไม่ต้องมองซ�้า  

จะมีใครสักกี่คนที่ท�าผมทรงฟาร่างูเห่าจนใหญ่กว่าหัวและสวมเสื้อ 

สบีานเยน็โดดเด่นแยงตา งามไส้! นั่นมนั...

“แม่!”

หญงิสาวหลดุปากอทุานลั่น เป็นจงัหวะเดยีวกบัที่เปรมสดุาดดี

นิ้วเรยีกสตวิ่าตอนนี้ก�าลงัไลฟ์อยู่ กรวรี์เหลอืบมองเพื่อนรกั เปรมสดุา

ก�าลงัใช้นิ้วดนัมมุปากส่งสญัญาณให้ยิ้มก่อน อย่ามาสตแิตกอาละวาด

กลางไลฟ์ไม่ได้ 

แต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เธออ่านไม่ผิดใช่ไหม กรวีร์มึนงงเหมือน

ถูกไม้หน้าสามฟาดกลางแสกหน้า

“จบไลฟ์ก่อน” คนหลงักล้องท�าปากพะงาบๆ แบบไร้เสยีง

คนที่อยู่หน้ากล้องจึงต้องฝืนยิ้มขายของต่อไปอีกนิดก่อนจะ

เกริ่นน�าเข้าสู่ช่วงสดุท้าย

“หมดแล้วจ้า หม้อทอดไร้น�้ามนัราคาพเิศษหนึ่งร้อยใบ ใครเอฟ

ทนัเตรยีมรอรบัสรปุยอดจากทางแอดมนิของเรานะคะ หากลกูค้าท่าน

ใดได้รบัหม้อทอดไปแล้ว ลองท�าเมนอูร่อยๆ มาอวดกวีี่ที่หน้าแฟนเพจ

บ้าง ส่วนใครแอบเล็งหม้อของเราไว้ฝากกดไลก์กดแชร์ด้วยนะคะ 

รับรองว่าร้านเราจัดราคาพิเศษส�าหรับทุกท่านแน่นอน และส�าหรับ 

วนันี้กวีี่คงต้องลาไปก่อน กราบขอบพระคณุคณุลูกค้าทกุท่าน แล้วเจอ

กนัใหม่ไลฟ์หน้า สวสัดคี่า”

กรวีร์โบกมือยิ้มแป้น แต่พอเปรมสุดากดปุ่มหยุดถ่ายทอดสด
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เท่านั้น รอยยิ้มสดใสกจ็างหายไปจากใบหน้า กวีี่ผู้น่ารกัเมื่อนาทกี่อน

หายไปเหลอืเพยีงกรวร์ีผู้เกรี้ยวกราดพร้อมฟาดฟันทกุอย่างที่ขวางหน้า

“เจ๊หวีไปโดนตัวไหนมา ถึงได้กล้าเมนต์ขอเงินฉันกลางไลฟ์

อย่างนั้น ลากฉนัไปตบกลางแยกอโศกซะยงัจะดเีสยีกว่า” หญงิสาว

เดือดดาลกัดฟันกรอด สาวเท้าไปหาเปรมสุดาด้วยใบหน้าหงิกงอ 

“โทรศพัท์ฉนัอยู่ไหน”

“แกก็ใจเย็นๆ ก่อน เจ๊หวีอาจจะล้อเล่นก็ได้” เปรมสุดาหยิบ

โทรศพัท์ส่งให้

“ล้อเล่น! เปรม...แม่ฉนัไม่ใช่คนมอีารมณ์ขนัขนาดนั้นหรอกนะ 

แล้วในขณะที่ฉนัท�ามาหากนิเจ๊หวจีะนกึสนกุมาปล่อยมกุโบ๊ะบ๊ะกลาง

ไลฟ์สด มนัใช่เวลาเหรอ ไม่อยากจะนกึเลยว่าพระมารดาสดุที่รกัของ

ฉนัจะก่อวรีกรรมอะไรให้ต้องตามจ่ายอกี”

กรวีร์บ่นอุบ ขณะที่นิ้วเรียวจิ้มเบอร์โทร. หาแม่ ราวกับว่าคุณ

กญัญากร็อท่าอยูแ่ล้วเธอจงึแทบไม่ต้องรอเลยด้วยซ�้า พอสญัญาณดงั

ปุบ๊ ปลายทางกก็ดรบัป๊ับ แถมขานรบัด้วยน�้าเสยีงหวานหยดย้อย หญงิ

สาวกลนืน�้าลายดงัเอื๊อก นกึสงัหรณ์ใจอย่างไรบอกไม่ถูก

“กวีี่...ลูกรกัของแม่”

เปิดมาหวานเจี๊ยบแบบนี้ยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่ กรวีร์ตั้งสติ

เตรยีมรบัมอืกบัเสดจ็แม่

“เจ๊หวทีี่รกัของลูก ช่วยบอกลูกสาวให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมคะว่า

พรอีอร์เดอร์น�้าพรกิสามพนักระปกุนั่นล้อกนัเล่นใช่หรอืเปล่า”

“อู๊ย...ลูกจ๋า พูดเหมอืนไม่รู้จกัแม่อย่างนั้นแหละ อย่าลมืคอน-

เซปต์เจ๊หวสีจิ๊ะ เสยีเงนิไม่ว่า แต่เสยีหน้าไม่ได้”

แล้วขอเงินลูกสาวกลางไลฟ์นี่ไม่กลัวเสียหน้าเลยนะแม่...หญิง

สาวคดิเถยีงในใจ

“อะ งั้นหนูขอเช็กยอดหน่อย สามพันกระปุกนี่เป็นเงินเท่าไร
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เอ่ย”

กรวีร์กลั้นใจถามราคา พยายามค�านวณแบบถูกสุด สมมุติ 

น�้าพรกินั่นกระปกุละยี่สบิบาท สามพนักระปกุกย็งัเป็นเงนิตั้งหกหมื่น 

นี่ขนาดเธอคูณแบบราคาประหยดัสดุๆ แล้วนะ

“โอ๊ย...เงินเล็กน้อยแค่นี้ แม่เชื่อว่าหนูต้องมีให้แม่ยืมก่อน

แน่นอนจ้ะ จะว่าไปแล้วแม่กพ็มิพ์ผดิไปหน่อย ความจรงิกไ็ม่ได้จะให้

หนูจ่ายทั้งหมดหรอกจ้ะเพราะว่าแม่น่ะส�ารองจ่ายไปแล้ว”

“รบีบอกยอดมาดกีว่าแม่ หนูเกรง็ไปหมดทั้งตวัแล้วเนี่ย”

“แหม...ใจร้อนจรงิลูกคนนี้ กเ็งนิแค่สาม...” เจ๊หวลีากเสยีงยาว

“สามหมื่นเหรอแม่” กรวีร์ค่อยใจชื้น อย่างน้อยก็ถูกกว่าที่คิด 

บาปบญุสมยันี้ยงัมนี�้าพรกิกระปกุละสบิบาทขายอยู่อกีเหรอ

“สามแสนจ้ะ”

“ฮะ!”

“สามแสน”

“ขออกีทซีแิม่ เท่าไรนะ” 

“สามแสน” 

เจ๊หวยี�้ายอดทั้งสามครั้งเหมอืนกนัเป๊ะ กรวร์ีถงึกบัเซ รูส้กึคล้าย

มีลมหมุนปั่นป่วนอยู่ในท้องก�าลังตีขึ้นมาจุกอกอย่างปัจจุบันทันด่วน 

ขาแข้งของเธออ่อนเปลี้ย หน้ามดืวงิเวยีนจะเป็นลม รบีถามแม่ปากคอ

สั่น 

“แม่นบัเลขศนูย์เกนิไปรเึปล่า อาจเป็นจดุเศษสตางค์กไ็ด้นะแม่”

“ไม่ผิด เลขสามน�าหน้า เลขศูนย์ตามมาอีกห้าตัวเป๊ะๆ ไม่ม ี

จุดเศษสตางค์ น�้าพริกราคากระปุกละร้อย สามพันกระปุกก็เป็นเงิน

สามแสน แฮ่...แม่ขอยมืเงนิจ่ายดอกก่อนนะลูก เดี๋ยวใช้คนืให้”

“ก่อนที่แม่จะคดิหาเงนิมาใช้คนืให้หน ูแม่ต้องคดิสว่ิาหนจูะเอา

ที่ไหนมาให้แม่ยมื!” กรวร์ีโมโหจนควนัออกหจูงึไม่ทนัฉกุคดิค�าพดูของ
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แม่ โชคดทีี่มเีก้าอี้อยูใ่กล้ๆ หญงิสาวรบีถอยไปนั่งยกมอืขึ้นกมุขมบั ฝืน

ยนืต่อมหีวงัได้เป็นลมหวัฟาดพื้น 

เปรมสุดาเห็นอาการเพื่อนไม่ค่อยดีจึงขยับเข้ามาพร้อมสายตา

ห่วงใย ลูกสาวเจ๊หวที�าใจแขง็โบกมอืบอกไม่เป็นไร ยงัไหวอยู่

ผ่านไปชั่วอดึใจคณุกญัญาถอืสายรอคอยค�าตอบ กรวร์ีพยายาม

ระงบัอารมณ์อยากพ่นไฟให้ทั้งห้องกลายเป็นทะเลเพลงิ หญงิสาวท่อง

พทุโธๆ ในใจ บงัคบัเสยีงให้เป็นปกต ิไม่ห้วน ไม่ดจุนแม่ความดนัขึ้น

“ไหนแม่ลองเล่าแรงบันดาลใจให้หนูฟังหน่อย ท�าไมอยู่ดีๆ  

เจ๊หวถีงึได้ส�าแดงเดชพรอีอร์เดอร์น�้าพรกิมากมายขนาดนั้น แม่กะจะ

เลี้ยงคนทั้งสพุรรณเลยหรอืไง”

“แม่กแ็ค่รู้สกึว่าช่วงนี้...”

“แม่” หญิงสาวกลอกตาขณะส่งเสียงเตือน บอกตามตรงว่า

ความอดทนเหลอืน้อยเตม็ท ีเธอรูว่้าแม่ก�าลงัถ่วงเวลาอยู ่แต่จะช้าหรอื

เรว็กต้็องเล่า เพราะฉะนั้น “รบีเข้าเรื่องเถอะ หนขูอเนื้อๆ เน้นๆ ประเดน็

ส�าคญั น�้าไม่ต้อง”

“กค็อืว่า...พ่อกระต่ายน่ะจ้ะ”

พ่อกระต่าย! กรวรี์ค�ารามดดุนัในล�าคอ นกึอยากพ่นไฟขึ้นมา

อกีรอบ พ่อกระต่ายที่แม่พดูถงึคอืชายหนุม่รปูงามนามเตม็ว่า กระต่าย

ขาว เป็นพระเอกลเิกชื่อดงัและก�าลงัเนื้อหอมที่สดุในโลกโซเชยีล พ่อ

พระเอกลิเกคนดังฝ่าวิกฤติแจ้งเกิดในยุคนิวนอร์มัลได้อย่างงดงาม 

กอบโกยความนยิมจากแฟนคลบัได้มากโข เปิดแสดงลเิกไลฟ์สดแต่ละ

ทียอดโดเนตพุ่งกระฉูดจนเธอยังนึกอยากจะหัดเรียนเล่นลิเกบ้าง ยิ่ง

ช่วงหยุดยาวอยู่กับบ้านสาวแก่แม่ม่ายไปไหนไม่ได้ก็นอนดูลิเกไป  

โดเนตไป สแกนจ่ายผ่านควิอาร์โคดติ๊ดเดยีวกเ็รยีบร้อย

แล้วแม่เธอเนี่ยจัดเป็นแฟนคลับที่ชื่อแอกเคานต์มีรูปเพชรแฟน

ตวัยงอวยยศประดบัอยูข้่างท้าย นั่นคอืความภาคภมูใิจอนัยิ่งยวดของ
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เจ๊หวทีี่ได้เป็นแม่ยกยคุบกุเบกิตั้งแต่คณะลเิกยงัไม่ได้ย้ายมาเปิดตลาด

ขยายฐานแฟนคลับในโลกออนไลน์ ทว่าที่กรวีร์ติดใจสงสัยคือท�าไม 

น�้าพรกิสามพนักระปกุถงึได้เกี่ยวข้องกบัพระเอกลเิกรูปหล่อคนนั้น

“คืองี้นะลูก พ่อกระต่ายเขามีแคมเปญท�าน�้าพริกกากหมูขาย 

หารายได้เสรมิ ช่วยจนุเจอืคนในคณะลเิกนั่นแหละ แล้วคราวนี้เขาก็

จะจดังานแฟนมตีแบบนวินอร์มลักบัแฟนคลบัที่เป็นทอ็ปสเปนเดอร์สบิ

ห้าคนแรก”

“แม่กเ็ลยทุ่มซื้อไปสามพนักระปกุจกุๆ ว่างั้น”

“แลกกบัการได้เป็นทอ็ปสเปนเดอร์อนัดบัหนึ่งเลยนะลูก”

น�้าเสียงของแม่ซึมซาบอาบเอิบด้วยความยินดีเสียจนลูกสาว 

ไม่กล้าขดั แต่นั่นมนัเงนิตั้งสามแสน สามแสนเชยีวนะแม่!

“หนูไม่อยากจะขัดความสุขแม่หรอกนะ แต่ว่าเราจะไปหาค่า 

น�้าพรกิมาจากไหน”

“หนูไม่มเีลยเหรอลูก” 

“แม่!” กรวรี์เสยีงสูงปรี๊ด แม่ถามเหมอืนเงนิแค่สามร้อย “นี่เรา

ก�าลังพูดถึงเงินสามแสนอยู่นะ ไม่ใช่สามสิบหรือสามร้อย เงินไม่ใช่

น้อยๆ แม่ก็น่าจะรู้ว่าหนูไม่มีรายได้ ก�าไรส่วนที่ขายหม้อทอดมันก็ 

ไม่ได้เหลอืเยอะจนให้แม่เอาไปซื้อความเป็นทอ็ปสเปนเดอร์ได้”

“ความจรงิแม่กร็ู้แหละว่าหนูไม่มเีงนิเยอะขนาดนั้น”

“ใช่ค่ะ และแม่ก�าลังจะบอกหนูว่า แม่คิดจะยกเลิกค�าสั่งพรี

ออร์เดอร์น�้าพริกนั่นใช่ไหม” กรวีร์พอจะจับเสียงอ่อยๆ ของแม่ได้  

เจ๊หวีที่รักก�าลังรู้สึกผิดอยู่ แม่เธอไม่ได้หลงพระเอกลิเกจนหน้ามืด 

ตามวั หากยกเลกิค�าสั่งซื้อ เธอจะไม่ว่า ไม่บ่น และไม่โกรธเรื่องที่แม่

ขอเงนิกลางไลฟ์เลย

“ยกเลิกเหรอ ไม่ได้สิกีวี่ ความท็อปสเปนเดอร์ของแม่ไม่ใช่ได้

มาด้วยโชคช่วยนะลูก”
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“แต่หนูกเ็สกเงนิสามแสนมาให้แม่ไม่ได้เหมอืนกนั”

“อนันั้นแม่กร็ู้ หนูไม่มเีงนิก้อนสามแสน แต่เจ๊ปิ๋มม”ี

ค�าว่า ‘เจ๊ป๋ิมม’ี ท�าให้กรวร์ีเหงื่อแตกพลั่ก “อย่าบอกนะว่าแม่...”

“จ้ะ ที่หนกู�าลงัคดิอยู่น่ะใช่เลย แม่ขอยมืเงนิเจ๊ป๋ิมมาส�ารองจ่าย

ค่าน�้าพริกเรียบร้อยแล้ว ไอ้ที่จะหยิบยืมหนูน่ะก็แค่จะขอมาจ่ายค่า

ดอกเบี้ยเท่านั้น เมื่อกี้แม่กพ็ูดไปแล้วนี่นาว่าจ่ายดอก”

“โอย...ฉนัก�าลงัจะเป็นลม เปรมขอยาดมให้ฉนัท”ี กรวร์ีทิ้งกาย

เอนหลงัพงิเก้าอี้อย่างหมดแรง ใบหน้าเนยีนใสซดีเผอืด เลอืดในกาย

เยน็เฉยีบจนน�้าแขง็ขั้วโลกยงัต้องอาย

“ใจเยน็ๆ แก” เปรมสดุาหมนุฝาเปิดยาดมแล้วส่งให้เพื่อน “หน้า

ซดีมากเลย ไหวไหมเนี่ย”

“ฉนัโอเค” แต่ความจรงิกรวรี์ไม่โอเค ไม่เลยสกันดิ

หญงิสาวสดูลมหายใจลกึยาวเข้าปอด นกึถงึพ่อแก้วแม่แก้วหรอื

อะไรก็ตามที่พอจะท�าให้เรื่องทั้งหมดมันกลายเป็นเพียงความฝัน แม่

คงเหน็ว่าเธอนิ่งเงยีบไปนานจงึส่งเสยีงเรยีก

“กวีี่”

“หนูยังอยู่แม่ แล้วคราวนี้จะท�ายังไงต่อ แม่ไม่กลัวแก๊งหมวก 

กนันอ็กทวงหนี้นอกระบบของเจ๊ปิ๋มหรอกเหรอ”

“กลวั” คณุกญัญาสารภาพ

“อ้าว! กลวัแล้วแม่ไปยมืเงนิเขาท�าไม รู้ทั้งรูว่้าขบวนการหนี้นอก

ระบบมนัเป็นยงัไง ขาดส่งอย่างนี้ทั้งต้นทั้งดอกคงเบ่งบานใช้หนี้กนัยนั

ชาตหิน้าแน่ๆ นี่ยงัไม่นบัรวมค่ารกัษาตวัตอนโดนซ้อมเพราะขาดส่งดอก

รายวนัอกีนะ”

“พูดซะน่ากลวัเกนิจรงิ เจ๊ปิ๋มไม่ใจร้ายกบัแม่หรอก”

“อ๋อ...แม่ยังคิดว่าเขาจะซาบซึ้งผลงานการจับคู่ของแม่อยู่อีก 

เหรอ แม่...เถ้าแก่ปองผัวเจ๊ปิ๋มเขาตายจนไปเกิดใหม่แล้วมั้ง เผลอๆ  
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เจ๊ป๋ิมเขาอาจจะลมืไปแล้วด้วยซ�้าว่าครั้งหนึ่งแม่เคยเป็นแม่สื่อให้ หรอื

ไม่เขากอ็าจจะคดิแค้นใจอยู่ลกึๆ ที่แม่มสี่วนท�าให้เขาต้องแต่งงานกบั

ผูช้ายอายสุั้น อยู่กนัไม่เท่าไรกต้็องครองต�าแหน่งแม่ม่ายทรงเครื่องมา

ตั้งหลายปีดดีกั”

นอกจากจะมีงานหลักเป็นช่างเสริมสวย คุณกัญญายังมีงาน

รองเป็นแม่สื่อ เที่ยวจบัคูใ่ห้แก่พวกลกูหลานคนรวยที่สิ้นไร้แรงบนัดาล

ใจในการเลอืกคู่ กรวรี์ไม่ชอบอะไรที่เล่นกบัความรู้สกึคน เดมิพนัมนั

สูงเกินไปหากต้องฝากชีวิตไว้กับผู้ชายที่ใครก็ไม่รู้แนะน�ามาให้ ไม่ได้

ใช้ฝีมอืแสวงหามาเอง ส่วนตวัเธอคดิว่ามนัไม่เวริ์ก

อย่างคู่เจ๊ปิ๋มกับเถ้าแก่ปองนั้นก็เป็นการเดบิวต์ครั้งแรกของ 

เจ๊หวใีนฐานะแม่สื่อ แม่เธอมสี่วนส�าคญัอย่างยิ่งกบัความรกัของคนคู่

นี้ เปรียบเสมือนตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทั้งคู่จนกระทั่งความรัก

สุกงอม เจ๊ปิ๋มกับเถ้าแก่ปองแต่งงานอยู่กินสร้างครอบครัวจนมีฐานะ

มั่งคั่งร�่ารวย เป็นคูร่กัต้นแบบของคนรุน่หลงั แต่โชคไม่ดทีี่ฝ่ายชายเสยี

ชวีติไปแล้ว

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกว่าเถ้าแก่ปองจะเสยี ความส�าเรจ็ในการจบัคูข่อง

เจ๊หวกีเ็ป็นที่ประจกัษ์แจ้ง แม่เธอได้รบัเครดติไปเตม็ๆ นั่นจงึท�าให้แม่

เริ่มจบัคู่คนนั้นคนนี้ต่อมาอกีหลายคู่

งานแม่สื่อเป็นงานที่สร้างรายได้อีกทางให้แก่เจ๊หวี เพราะเมื่อ

คู่รกัลงเอยกนัอย่างมคีวามสขุ แม่กไ็ด้ค่าธรรมเนยีมเลก็ๆ น้อยๆ เป็น

ของขวัญ แต่เล็กๆ น้อยๆ ของคนรวยนั้นนับเป็นตัวเลขที่สวยหรูดูดี 

ไม่หยอก

กรวีร์ไม่เข้าใจท�าไมคนเราถึงต้องยอมรับการจับคู่อย่างสิ้นคิด 

หมดหนทางขวนขวายกนัแล้วเหรอ เธอเชื่อในสญัชาตญาณการเลอืก

คูด้่วยตนเองมากกว่า อกีอย่างในยามรกัน�้าต้มผกักห็วานอยูห่รอก แต่

อนาคตใครจะรู้ วันดีคืนดีหมดรักเหม็นขี้หน้ากันขึ้นมา แม่สื่อน่ะจะ
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กลายเป็นหมาเอาง่ายๆ

เธอรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับเจ๊ปิ๋มดูดดื่มแน่นแฟ้น แต่

เรื่องเงนิทองมนัเป็นของบาดใจ เมื่อมโีอกาสกรวรี์จงึไม่ยอมพลาดขอ

ข่มขู่ท�าลายความมั่นใจแม่สักหน่อย เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าต่อไปหาก

ขดัสนอะไรกจ็ะไปกูย้มืเขามาง่ายๆ โดยไม่ปรกึษาเธอก่อน เธอรูว่้ามนั

ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่พูดขู่แม่ไป เจ๊ปิ๋มเป็นเจ้าแม่เงนิกู้ใจด ีมคีณุธรรม

สงูส่ง ไม่ได้หน้าเลอืดอย่างพวกที่เป็นข่าวท�าร้ายร่างกายลูกหนี้ ยิ่งเป็น

คนกันเองอย่างเจ๊หวีบากหน้าเข้าไปขอหยิบยืมมีหรือจะใจด�าไม่ยอม

ช่วย ปัญหาที่กรวรี์กลวัคอืแม่จะเอาเงนิจากไหนไปใช้คนืให้เจ๊ปิ๋ม

“หนูกไ็ม่รูจ้ะพดูยงัไงในเมื่อแม่มปัีญหาและแก้ปัญหาให้ตวัเอง

เรยีบร้อยแล้ว”

“มนักไ็ม่เรยีบร้อยซะทเีดยีวหรอก”

ท�าไมกรวร์ีถงึมั่นใจว่าเธอก�าลงัจะเผชญิหน้ากบัปัญหาที่แท้จรงิ

ของคณุกญัญา มนัจะมอีะไรเลวร้ายกว่าการเป็นหนี้สามแสนอกีนะ

“ตกลงยงัไง แม่ว่ามาเลย มนัคงไม่มอีะไรเลวร้ายไปกว่าการที่

แม่เพิ่งไปกู้เงนินอกระบบมาสามแสนหรอก”

“ช่วงนี้ที่ร้านไม่มลีูกค้าเลย”

“อนันั้นหนูรู้อยู่แล้ว หลายกจิการกแ็ย่กนัทั้งนั้น คนตกงานเตม็

ไปหมด”

“พอไม่มลีูกค้า แม่กไ็ม่รู้จะหาเงนิจากไหนมาจ่ายดอกเบี้ย”

“ดอกร้อยละบาทกแ็ค่เดอืนละสามพนัเองนะแม่ แม่ท�าผมไม่กี่

หวักไ็ด้แล้วมั้ง น่าจะหมนุทนัอยู่ ถ้าใช้จ่ายดีๆ ”

“แต่แม่ก็ต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้ส�าหรับซื้อของพรีเมียมคอล-

เลก็ชนัใหม่ของพ่อกระต่ายนะลูก”

“แม่!” กรวร์ีปรี๊ดแตกอกีรอบ “นี่จะโดนแก๊งทวงหนี้อุม้ไปฆ่า ยงั

มแีก่ใจห่วงอกีระต่ายผนีั่นอยูอ่กีเหรอ งั้นหนขูอแนะน�าให้แม่ไปปรกึษา
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พ่อพระเอกลเิกที่พึ่งทางใจของแม่เถอะ ตู้เอทเีอม็เคลื่อนที่ยอดเงนิคง

เหลอืต�่าเตี่ยเรี่ยดนิอย่างหนูคงช่วยแม่ไม่ได้หรอก”

“กวีี่...กวีี่...กวีี่ อย่าเพิ่งโมโหสลิูก ฟังแม่ก่อน” คณุกญัญาเสยีง

อ่อน รู้ตวัว่าเดนิหมากพลาด จงึต้องถอยมาตั้งหลกัใหม่ “แม่ผดิไปแล้ว

ที่ไม่ปรกึษาหนู แต่ช่วยแม่จ่ายดอกเบี้ยเจ๊ปิ๋มสกังวดก่อนนะ แม่ไม่ได้

จ่ายเขามาสามเดอืนแล้ว เขายงัไม่ได้ทวงหรอก แต่แม่กร็ู้สกึเกรงใจ”

นี่ไงล่ะ ความต้องการที่แท้จรงิของเจ๊หว ีแม่ไม่ได้ตั้งใจขอยมืเงนิ

สามแสน ไม่คดิให้เธอจ่ายดอกเดอืนละสามพนั แต่แม่สดุที่รกัของเธอ

ค้างดอกเบี้ยเจ๊ปิ๋มไปแล้วสามเดอืน คดิเป็นเลขกลมๆ แบบไม่บวกค่า

ปรบั ค่าจ่ายล่าช้ากป็าไปตั้งเก้าพนัแล้ว โอย...นี่เธอจะท�าอย่างไรกบั

เจ๊หวดีนีะ

“ถ้าเหตกุารณ์มนักลบัมาเป็นปกต ิแม่กพ็อมรีายได้ นี่กล็ุน้ๆ อยู่

ว่างานแต่งของครสูกิบัพ่อศาสจะไม่ต้องเลื่อน งานนี้แม่แต่งหน้าท�าผม

เจ้าบ่าวเจ้าสาวเอง บวกค่าน�้าร้อนน�้าชามนักน่็าจะพอได้ค่าดอกเบี้ย”

“มันพอจ่ายอยู่แล้ว ถ้าแม่ไม่ไปเผลอมือลั่นพรีออร์เดอร์อะไร

ของอีกระต่ายผีนั่นอีก” กรวีร์ใส่อารมณ์เต็มที่ หากคนที่ก�าลังคุยอยู่

ไม่ใช่เจ๊หว ี เธออาจจะสบถค�าพูดที่เลวร้ายกว่านี้กไ็ด้ หญงิสาวสูดยา

ดมฟืดฟาด “ตกลงว่าหนูต้องโอนไปให้แม่เท่าไร”

“สกัหมื่นนงึก่อนได้ไหม ถ้างานแต่งไม่เลื่อนแม่จะใช้คนืให้”

“แม่กรู้็คนอย่างหนใูห้คอืให้ เอาเป็นว่าถ้าแม่ได้เงนิมากใ็ห้คดิถงึ

หน้าเจ๊ปิ ๋มก่อนแล้วกัน แม่ไม่จ�าเป็นต้องเป็นท็อปสเปนเดอร์ทุก

แคมเปญของอีกระต่ายผีนั่น แค่เปย์น�้าพริกไปสามแสน หนูก็เชื่อว่า

คนทั้งคณะคงจะจดจ�าชื่อแม่ยกกญัญาได้หมดแล้ว” กรวร์ีบบีโทรศพัท์

อย่างอดทน เธออยากจะต่อว่าไปแรงๆ แต่ค�าว่าแม่บงัเกดิเกล้าค�้าคอ

อยู่

“แม่ผดิไปแล้ว”
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กระแสเสียงส�านึกผิดของแม่ไม่ได้ท�าให้หนี้สามแสนมันสูญ

สลาย ความจรงิที่ยงัหลอกหลอนกรวรี์คอืเธอมภีาระเพิ่มมากขึ้น นั่น

เท่ากับว่าเธอจะต้องท�ายอดขายหม้อให้ได้มากกว่าเดิม ซึ่งในทาง

ปฏิบัติอายุการใช้งานของหม้อแต่ละใบยาวนานเป็นปีกว่าที่มันจะพัง 

จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เธอจะท�ายอดขายถล่มทลายแตะถึงระดับหนึ่ง 

พนัใบทกุไลฟ์ ดอูย่างวนันี้ถ้าไม่มนีาททีองลดราคาช่วยกไ็ม่รูว่้าจะขาย

ได้ถงึห้าสบิใบหรอืเปล่า

กรวรี์ถอนใจอย่างอ่อนล้า สมองมนึงง คดิไม่ออก เธอจะหาเงนิ

ที่ไหนไปใช้หนี้แทนแม่ หญงิสาวคดิอย่างท้อแท้สิ้นหวงั เหลอืบมองไป

ทางเปรมสดุาเพื่อนรกัที่ก�าลงัรวบรวมจ�านวนเงนิแจ้งยอดให้ลูกค้า นั่น

ละเธอจึงได้สติ ใช่สิ เธอต้องท�างาน ต่อให้ดอกเบี้ยเบ่งบาน หนี้สิน

ท่วมหวั เธอกย็งัต้องดิ้นรนหาเงนิต่อไปแบบไม่หยดุพกั เรื่องอื่นค่อยๆ 

แก้ปัญหาไปแล้วกนั

“โอเคแม่ แค่นี้ก่อนนะ” หญงิสาวตดับทพร้อมแจงเหตผุลเพื่อ

แม่จะได้ไม่รู้สกึผดิจนเกนิไป “หนูยงัต้องช่วยเปรมสรปุยอดสั่งหม้อส่ง

ลูกค้า พรุ่งนี้บ่ายๆ จะโอนเงนิให้ แม่รบีเอาไปจ่ายเจ๊ปิ๋มนะ”

“จ้ะๆ แม่จะรบีกดไปจ่ายเลย”

กรวรี์วางโทรศพัท์ลงใกล้ๆ แล้วเอามอืลูบหน้า

“เป็นไง เจ๊หวกี่อเรื่องอะไรให้อกี ฉนัไม่เคยเหน็แกปรี๊ดแตกใส่

แม่มานานแล้วนะ” เปรมสดุาเพิ่งจะมโีอกาสถาม

กรวีร์ลดมือที่ปิดหน้าลง “แม่ฉันเพิ่งกู้เงินเจ๊ปิ๋มมาสามแสน  

ฉันจะไม่เจ็บแค้นเคืองโกรธเลย ถ้าแม่เอาเงินไปท�าอะไรที่มันงอกเงย 

ขึ้นมา”

“แล้วตกลงแม่เอาเงนิไปท�าอะไร”

“น่าชื่นใจที่สุด แม่ฉันทุ่มซื้อน�้าพริกกากหมูของอีกระต่ายผี

พระเอกลิเกที่แม่เป็นแม่ยกมันอยู่ เปรมแกลองนึกถึงหัวอกฉันสิ ปั้น
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หน้ายิ้มสูก้ล้อง กล่อมลูกค้าจนคอแห้งกว่าจะขายหม้อได้แต่ละใบ แล้ว

ดูแม่ฉันเอาเงินสามแสนไปซื้อน�้าพริก แกเข้าใจฉันไหม แกเข้าใจ

อารมณ์ฉันไหมเปรม” กรวีร์ร่ายความในใจ ตีอกตัวเองระบายความ

อดัอั้น ดวงตาคู่แวววาวแดงระเรื่อด้วยความเจบ็ใจ

“เออๆ ฉนัเข้าใจ แกใจเยน็ๆ แล้วค่อยๆ คดิ”

“ฮึ! ที่คิดออกตอนนี้น่ะเหรอ ฉันอยากจะตามไปถลกหนังอี

กระต่ายผนีั่นแล้วย่างกนิแกล้มกบัน�้าพรกิของมนัจรงิๆ” กรวร์ีเดอืดจดั 

พลงัแค้นสมุแน่นในอก “แล้วสภาพอย่างนี้อย่าว่าแต่สามแสนเลยนะ 

สามหมื่นกเ็ลอืดตาแทบกระเดน็แล้ว”

“ไม่เอาน่า มนัต้องมวีธิปีลดหนี้ส”ิ

แววตาของกรวีร์นิ่งสนิทเกินกว่าเปรมสุดาจะคาดเดาได้ หญิง

สาวที่จู่ๆ ก็หนี้หล่นทับสามแสนเหยียดยิ้มเย้ยหยันขณะที่สบตากับ

เพื่อน

“วธิทีี่ฉนัคดิได้ตอนนี้กเ็หน็จะมแีค่ให้แม่มองหาเสี่ยรวยๆ มาช่วย

ฉนัปลดหนี้สกัคน”

“ก็เป็นความคิดที่ไม่เลว” เปรมสุดาหัวเราะชอบใจ “หมดหนี้

เรว็ด”ี

“เออ ฉนัควรโทร. กลบัไปถามเจ๊หวแีล้วละว่าแถวนั้นมเีสี่ยโสดๆ 

เหลอือยู่บ้างไหม ฉนัจะได้อทุศิกายขดัดอกให้มนัรู้แล้วรู้รอดไป” 

ให้ตายส!ิ กรวรี์อยากข�า แต่ข�าไม่ออกจรงิๆ
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ปวินท์ ปรานต์ปราณนต์ ชายผู้ท่ีได้ช่ือว่าเป็นหนุ่มหล่อ 

เนื้อหอมที่สดุในจงัหวดัก้าวลงจากรถแล้วเดนิตรงเข้าไปยงัห้องจดัเลี้ยง

ของโรงแรมที่เขามีหุ้นส่วนอยู่ ดวงตาคมจับจ้องอักษรสีทองตวัดหาง

ม้วนตวั เคยีงคูก่นัอย่างอ่อนช้อยโอบล้อมด้วยดอกไม้หลากหลายสสีนั

ที่บรรจงจดัอย่างสวยงาม เขาไม่แปลกใจเลยที่เจ้าภาพฝ่ายชายจะยิ้ม

หน้าบานเป็นจานดาวเทยีมอย่างนั้น นี่ถ้ามนัยกสวนบปุผชาตมิาได้ก็

คงจะสั่งให้ออร์แกไนเซอร์ยกมาอย่างไม่ลงัเล

ปวนิท์ไม่ใช่พวกนยิมชมชอบการออกงานสงัคม ยกเว้นเสยีแต่

จะเลี่ยงไม่พ้น ซึ่งแม้ว่าในความเป็นจรงิเขาจะพยายามเลี่ยงแล้ว ทว่า

ในแต่ละเดอืนกย็งัมงีานให้ต้องพบปะผู้คนอยู่บ่อยครั้ง เขาไม่ได้มปีม

อะไรกบัการเข้าสงัคมหรอก เพยีงแค่ไม่ชอบป้ันหน้าพะเน้าพะนอพวก

ผู้หลกัผู้ใหญ่ที่คอยแต่จ้องจะอาศยัผลประโยชน์จากกจิการของเขา 

ในจังหวัดเล็กๆ แห่งนี้การหลบลี้หนีหน้าเป็นสิ่งที่ท�าได้ยากยิ่ง 

ปวินท์ต้องทนทั้งที่ไม่อยาก แต่ส�าหรับงานนี้เขายิ่งกว่าเตม็ใจ ปวินท์

ยนิดทีี่จะรบับทเพื่อนเจ้าบ่าวในงานแต่งงานของศาสวตั หนุ่มโสดคน

แรกในกลุ่มที่มเีมยีอย่างเป็นทางการ หากขาดสกัขพียานอย่างเขาไป

ไอ้ศาสมนัคงเคอืงยนัลูกบวช

2
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“เสี่ยไปป์” เจ้าบ่าวมองเหน็เขากร็บีโบกมอืเรยีก

คนที่มกัจะถกูเรยีกว่าเสี่ยมองรอยยิ้มไม่ยอมหบุของเพื่อนรกั ไม่

ต้องบอกกรู้็ว่าวนันี้มนัมคีวามสขุขนาดไหน หรอืนี่จะเป็นบพุเพสนันวิาส

อย่างที่ไอ้เจ้าบ่าวเคยบอกไว้

จนถึงป่านนี้ปวินท์ยังไม่ค่อยอยากเชื่อเลยว่าไอ้ตัวกะล่อนจะ

เป็นเพื่อนคนแรกในกลุ่มที่สละโสด แต่ภาพไอ้ศาสในสูทสีขาวดู

เรียบร้อยที่สุดตั้งแต่รู้จักกันมา ช่วยยืนยันกับปวินท์ว่าทั้งหมดที่เห็น

เป็นเรื่องจรงิ ข้างกายไอ้ศาสกเ็ป็นสริดาเจ้าสาวสดุสวาทขาดใจดิ้นของ

มนัจรงิๆ

ปวินท์เป็นเพื่อนกับศาสวัตมาตั้งแต่เข้าเรียนชั้นอนุบาล นิสัย

ใจคอมันเป็นยังไงเขาย่อมรู้ดี ศาสวัตในวันนี้ดูอ่อนโยนเป็นคนละคน

กับไอ้เสือศาสที่เขาเคยรู้จัก อานุภาพความรักช่างรุนแรงเหลือหลาย 

สามารถเปลี่ยนแปลงคนได้ราวกบัพลกิฝ่ามอื

ศาสวัตเป็นวิศวกรและยังเป็นเจ้าของร้านวัสดุภัณฑ์รายใหญ่

ที่สุดในจังหวัด ส่วนสิรดาเป็นคุณครูอนุบาลของโรงเรียนเอกชนแห่ง

หนึ่ง ทั้งคูโ่คจรมาเจอกนัด้วยวธิสีดุคลาสสกิ เรื่องมนัเริ่มจากแม่ไอ้ศาส 

อยากเหน็ลูกชายเป็นฝั่งเป็นฝา หลงัจากปล่อยให้มนัออกล่าเหยื่อมา

นาน แล้วแม่ของเพื่อนรกักห็นัหน้าไปพึ่งพาเจ๊หวแีม่สื่อมอืฉมงัที่ว่ากนั

ว่าฝีมอืการจบัคู่เป๊ะปังยิ่งกว่าแอปทนิเดอร์

และนี่คอืผลงานชิ้นเอกของเจ๊หว ีแม้ว่าการจบัคูร่ะหว่างศาสวตั

กบัสริดาจะค่อนข้างเหลอืเชื่อแต่ไม่ค้านสายตาเลย แขกทั้งงานพดูเป็น

เสยีงเดยีวกนัว่าคู่บ่าวสาวเหมาะสมยิ่งกว่ากิ่งทองใบหยก

ถึงแม้การแต่งงานครั้งนี้จะเริ่มจากการแนะน�าของแม่สื่อ แต่ 

ปวินท์ก็เชื่อว่าหลังจากทั้งคู่รู้จักกันมันคือความรักอย่างไม่ต้องสงสัย 

ศาสวตัเปลี่ยนเป็นคนละคนเมื่อรู้จกักบัสริดา ปวนิท์ท�าใจอยู่นานกว่า

จะยอมเชื่อทฤษฎทีี่ว่า คูก่นัแล้วต่อให้ต่างกนัสดุขั้วมนักต้็องมจีดุเชื่อม
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โยงถงึกนั ท�าให้มาประสบพบเจอกนั รกักนัอยู่ด ี

ใครจะไปคดิละว่าเสอืร้ายจะยอมถอดเขี้ยวเลบ็ลงเอยกบัครสูาว 

กระทั่งตัวไอ้เจ้าบ่าวเองก็เถอะ ตอนแรกเขายังได้ยินไอ้ศาสปากดีพูด

บ่ายเบี่ยงตติงิสาวเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ สดุท้ายกอ็ย่างที่เหน็ ไอ้เสอืศาส

ไปไหนไม่รอดกลายเป็นศาสสิ้นลายซะแล้ว

ปวนิท์เดนิเข้าไปหาเพื่อนและยงัคงมองภาพเจ้าบ่าวที่คอยดแูล

เจ้าสาวอย่างใกล้ชดิ เดี๋ยวช่วยจดักระโปรงให้ถ่ายรูปออกมาสวยงาม 

เดี๋ยวคอยช่วยซบัเหงื่อที่ซมึออกมาข้างขมบั เกี่ยวก้อยกนัหวานชื่นน่า

อจิฉา สายตาเจ้าบ่าวเตม็ไปด้วยความรกัเปี่ยมล้นเวลาที่มองเจ้าสาว 

ศาสวตัเป็นแบบอย่างคนคลั่งรกัที่แท้จรงิ

“สวสัดค่ีะพี่ไปป์” สริดาไหว้เพื่อนสามด้ีวยท่าทอ่ีอนช้อย งดงาม 

อ่อนหวาน เมยีไอ้ศาสเป็นกลุสตรทีกุกระเบยีดนิ้ว แล้วตดัภาพมาที่เจ้า

บ่าวเพื่อนเขาส ิโจรปล้นสวาทชดัๆ

“ฝากดแูลไอ้ศาสด้วยนะครูส”ิ ปวนิท์รบัไหว้พลางยื่นกล่องของ

ขวญัให้เจ้าสาวแล้วตบไหล่หยอกล้อเพื่อนรกั “เป็นเดก็ดอียู่ในโอวาท

เมยีนะแกน่ะ”

“แหมเสี่ย ฉันออกจะเป็นคนดี ไม่มีทางท�าให้สิเสียใจแน่นอน 

ไม่เชื่อไปถามเจ๊หวไีด้”

“ดีแตกละสิไอ้เสือ” ชายหนุ่มว่ายิ้มๆ มองเข้าไปในงานก็เห็น 

แม่สื่อยนืคยุกบัประภามนท์น้องสาวเขา

ประภามนท์สนิทกับเจ๊หวีเพราะท�างานร่วมกัน ส่วนคุณนาย

ปรารถนาแม่ของเขานั้นก็สนิทสนมกลมเกลียวกับคุณกัญญายิ่งกว่า 

ความสมัพนัธ์ของเจ๊ป๋ิมกบัเจ๊หวเีหนยีวแน่นประดจุญาตพิี่น้อง ทั้งสอง

ผกูพนักนัมาตั้งแต่สมยัยงัสาว คงมแีค่เขาคนเดยีวในบ้านละมั้ง ที่รูจ้กั

กบัแม่สื่อคนนี้ผวิเผนิ ปวนิท์เคยไปส่งแม่ท�าผมที่ร้านเจ๊หวบ่ีอยครั้ง แต่

ไม่เคยได้นั่งคยุกบัเจ๊หวจีรงิๆ จงัๆ สกัที
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ก็ไม่ใช่แต่คู่ของศาสวัตกับสิรดาหรอกที่เป็นผลงานการจับคู่อัน

ลือลั่น เพราะหากจะนับกันจริงๆ งานแรกที่ท�าให้เจ๊หวีได้แจ้งเกิดใน

ฐานะแม่สื่อคอืการจบัคู่ให้พ่อกบัแม่ของปวนิท์นั่นเอง

ย้อนไปสามสิบกว่าปีที่แล้ว คุณปองพล เป็นนายช่างรับเหมา

ก่อสร้าง ส่วนคุณนายปรารถนา หรือเจ๊ปิ๋มของลูกหนี้เกือบครึ่งค่อน

จังหวัดเป็นพนักงานบัญชี เจ๊หวีชักน�าให้พ่อกับแม่เขารู้จักกัน รักกัน 

ก่อนแต่งงานอยู่กนิ มลีูกชายหญงิไว้สบืทอดวงศ์ตระกูล

น่าเสยีดายที่พ่อเสยีชวีติจากไปหลายปีแล้ว แม่จงึเป็นเสาหลกั

คอยประคับประคองครอบครัวให้ด�าเนินกิจการต่อไปอย่างเข้มแข็ง  

จนกระทั่งปวินท์เข้ามารับช่วงดูแลบริษัทปองพลคอนสตรัคชันของ

ครอบครัวต่อ คุณปรารถนาจึงเกษียณตัวเองมาเก็บดอกผลจากการ

ปล่อยเงนิกู้

ปวนิท์ไม่รู้จะอธบิายอย่างไร แต่เขาไม่ชอบงานของแม่ แม้จะรู้

ว่าแม่อยากช่วยทกุคนที่ล�าบากยากไร้ แต่เรื่องเงนิทองมนัล่อแหลมเกนิ

ไป นอกจากเสี่ยงถูกโกงแล้วก็ไม่แน่ว่าพวกลูกหนี้ตัวแสบของแม่จะ

สร้างความวุ่นวายอะไรอีก ตอนเดือดร้อนมาขอยืมเงินก็อ่อนน้อมดี

หรอก แต่ตอนไปตามทวงต้นทวงดอกฝ่ายเจ้าหนี้แทบจะต้องคลานเข่า

กราบกราน

น้องสาวของปวนิท์ไม่ได้เข้ามาช่วยงานในบรษิทัอย่างเป็นกจิจะ- 

ลักษณะ ประภามนท์มีกิจการร้านเช่าชุดแต่งงานที่ต้องดูแลร่วมกับ 

ตรยั คนรกัที่เป็นช่างภาพ ในใจของปวนิท์นั้นอยากให้ทั้งคูแ่ต่งงานกนั

เรว็ๆ หากมหีลานให้เลี้ยงด ูบางทคีณุปรารถนาอาจจะเลกิปล่อยเงนิกู้

กไ็ด้

“สนิกึว่าพี่ไปป์จะควงใครมาเปิดตวัซะอกี”

เสียงกระเซ้าของเจ้าสาวท�าให้ปวินท์ยิ้ม เลื่อนสายตาไปทาง

เพื่อนรกั “พี่ไม่มแีฟนคลบัเยอะเหมอืนไอ้ศาสหรอก ครูสจิบัตาดูให้ดี
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นะ ถ้ามนัดื้อนกักห็วดให้หนกัๆ ไปเลย”

“ไม่เสี้ยมกันสิครับเสี่ย แหม...เมียฉันออกจะใจดีมีเมตตา แก

จะมายยุงให้ตฉีนัตั้งแต่วนัแต่งได้ไง แล้วไหนไอ้ทชัล่ะ” ศาสวตัมองหา

เพื่อนอกีคน

“ก�าลงัมา เดี๋ยวกถ็งึ” ยงัไม่ทนัขาดค�า ปวนิท์กเ็หน็ทชัพลเดนิ

เข้ามาในงาน ชายหนุ่มพยกัพเยดิไปตรงทางเข้า “นั่นไง ไอ้หมอนี่มนั

ตายยากเนาะ”

“พวกแกเนี่ยนะ เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวภาษาอะไรวะ แต่งตวักนันาน

ฉิบ แล้วโผล่มากันแต่ละที สาวๆ ในงานงี้สะกิดแขนกันแทบถลอก 

ขโมยซนีกนัเหน็ๆ นี่งานฉนันะโว้ย”

“วนันี้ไม่มใีครหล่อเกนิไปกว่าพี่ศาสหรอกค่ะ” สริดายิ้มให้ก�าลงั

ใจเจ้าบ่าวอย่างอ่อนหวาน

“ครูสิไปพูดงั้นเดี๋ยวมันก็ลอยหรอก ดูสายตาที่มันมองครูสิซะ

ก่อน ไอ้นี่มนัไม่น่าไว้ใจ คนืนี้ต้องมแีผนร้ายแน่ๆ” ปวนิท์แกล้งพดูแหย่

“คืนส่งตัวเข้าหอจะธรรมดาได้ไงวะ” ศาสวัตหัวเราะหึๆ มอง 

เจ้าสาวตาวาว จนสริดาเมนิหน้าหลบตาด้วยความขดัเขนิ

“เฮ้อ...เบาๆ โว้ย ไอ้เจ้าบ่าว เหน็ใจพวกฉนัที่ยงัโสดๆ กนับ้าง”

“อยากสละโสด โปรดตดิต่อเจ๊หว ีของเขาดจีรงิๆ นะเสี่ย”

“งั้นเชยีว”

ศาสวตัโอบไหล่เจ้าสาวยนืยนัค�าตอบ “ด ีไม่ด ีฉนักไ็ด้เมยีเพราะ

เจ๊หวลีะนะ”

“แกน่าจะเจอเจ๊หวีให้เร็วกว่านี้ จะได้ไม่ต้องล�าบากตามหารัก

แท้จนเกอืบครบทกุอ�าเภอ”

“เสี่ย...ไม่พูดกไ็ด้มั้ง” เจ้าบ่าวลากเสยีงยาว เบ้หน้าเหมอืนจะ

ร้องไห้ “นี่เพื่อนเอง...ไม่แกล้งเพื่อนเนาะ เพื่อนอยากชมิน�้าผึ้งพระจนัทร์

ในอาการครบสามสบิสอง ไม่อยากหยอดน�้าข้าวต้มในคนืส่งตวั” 
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ปวินท์กับสิรดาพากันหัวเราะ ทว่าเจ้าบ่าวที่เคยเขี้ยวเล็บ

แพรวพราวและมีอดีตรักกับสาวงามเกือบครบทุกอ�าเภอยังคงไม่อาจ

วางใจในสถานการณ์จงึต้องรบีหนัไปอ้อนเจ้าสาว

“สอิย่าไปฟังเสยีงนกเสยีงกาเลยนะ ไอ้ไปป์มนัแกล้งใส่ความพี่ 

ดีๆ  แบบพี่ไม่มอีกีแล้ว ไอ้ทชัเป็นพยานได้”

“อะไรไอ้เจ้าบ่าว มาถงึกจ็ะให้ฉนัเป็นพยานเทจ็เลย” ทชัพลเดนิ

เข้ามาตบต้นแขนหยอกล้อเจ้าบ่าวแล้วส่งยิ้มทกัทายเจ้าสาว

“เรื่องที่ฉนัเป็นคนด ีรกัเดยีวใจเดยีวไง”

“ประโยคแรกกพ็อได้ แต่ประโยคท้าย ฉนัไม่ค่อยแน่ใจ ต้องให้

ครูสชิ่วยพสิูจน์”

“สิคิดว่าเลือกไม่ผิดนะคะ” เจ้าสาวยิ้มพร้อมหันไปประสาน

สายตากบัเจ้าบ่าวอย่างลกึซึ้ง

“รกัสทิี่สดุเลยจ้ะ”

“เฮ้อ...แกไม่น่าไปชงให้มนัเลยทชั ดสูจิบีเมยีต่อหน้าเราอกีแล้ว” 

ปวนิท์ว่ายิ้มๆ ก่อนทั้งหมดจะพากนัหวัเราะ

“คนืนี้ครูสสิวยมากเลยครบั” คนเพิ่งมาถงึเอ่ยชม

“ฝีมอืเจ๊หวทีั้งหน้า ทั้งผมเลยค่ะ”

“งานนี้เจ๊หวกีนิเรยีบตั้งแต่ต้นยนัจบ” ทชัพลสรปุยิ้มๆ

“ดีนะคะที่ยังมีพี่ปาล์มกับพี่ตรัยมาแบ่งรายได้ในส่วนของชุด

แต่งงานกบัถ่ายภาพ แต่เจ๊หวกีช็่วยสไิด้เยอะจรงิๆ ค่ะ ต้องขอบคณุ

แก” เจ้าสาวบอกอย่างจรงิใจ

“ว่าไปถ้าคดิจะแต่งนี่กไ็ม่ยากเลยนะ เจ๊หวมีคีรบ ทั้งหาคู่ แต่ง

หน้าท�าผม ชุดบ่าวสาวก็ให้ไอ้ปาล์มจัดการพร้อมช่างภาพ เนี่ยครบ

ครนัขนาดนี้คณุเพื่อนทั้งสองไม่สนเหรอครบั ละทิ้งชวีติโสดพร้อมโลด

แล่นสูว่งการพ่อบ้านใจกล้าอย่างฉนั ถ้าพวกแกมใีจปรกึษาเจ๊หวใีนงาน

ได้เลยนะ ไม่ต้องเสียเวลานั่งปัดทินเดอร์ เจ๊หวีงานดีสุด ดูแลตั้งแต่ 
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วนัแรกยนัวนัแต่ง”

“นี่เขาแบ่งค่าคอมมิชชันให้ด้วยหรือไง ชวนไม่หยุดเลยวุ้ย”  

ปวนิท์ว่า

“อะไรด ีศาสกว็่าด ีไอ้ทชัแกสนใจไหมล่ะ” ศาสวตัเลกิคิ้วถาม

“ผ่านฉันไปก่อน อย่าว่าแต่ปัดทินเดอร์ เวลากินข้าวยังหาไม่

ค่อยเจอเลย เสี่ยไปป์โยนงานมาให้เหมอืนไม่อยากให้ฉนัคลาดสายตา 

ไม่รู้มนัแอบคดิอะไรกบัฉนัหรอืเปล่า”

“อย่าบ่นน่า” คนโยนงานยิ้มกว้าง “ฉันยังไม่เห็นใครที่เหมาะ

กบัแก ช่วงนี้กช็่วยฉนัท�ามาหากนิก่อน”

ปวนิท์กบัทชัพลท�างานด้วยกนัที่ปองพลคอนสตรคัชนั บรษิทัรบั

เหมาก่อสร้างที่ทรงอทิธพิลที่สดุในจงัหวดั เนื่องจากงานบรหิารดงึเวลา

ส่วนใหญ่ไปจนเกอืบหมด ปวนิท์จงึต้องมทีชัพลคอยช่วยดแูลตรวจงาน

หน้าไซต์ คนนอกมกัเข้าใจผดิคดิว่าทชัพลอยูใ่นฐานะลกูจ้าง แต่เปล่า

เลย แท้จรงิแล้วเพื่อนเขาคนนี้มหีุ้นอยู่ในปองพลคอนสตรคัชนัไม่น้อย

เลย

“ไม่ได้บ่น แค่บอกไอ้ศาสเฉยๆ ว่าฉันยังไม่พร้อมเข้าสมาคม 

พ่อบ้านใจกล้ากับมัน” ทัชพลแจกแจงแล้วแกล้งเอียงหน้ามากระซิบ 

กบัศาสวตั “ท�าไมแกไม่ลองกล่อมเสี่ยดีๆ  ล่ะ เผื่อมลีุ้น”

“พูดจนคอแห้งแล้ว สงสยัจะยงัตดัใจจากรกัเก่าไม่ได้ กน็ะรกั

แรกมนัแยกยาก”

เรื่องนี้ท�าให้ปวนิท์ถงึกบัถอนใจเสยีงดงั “อย่าเอด็ไป เดี๋ยวใคร

ได้ยนิเข้า คนที่ไม่เกี่ยวเขาจะเสยีหาย”

“โอ๊ย...ไม่มีใครกล้านินทาว่าที่ลูกสะใภ้นายก อบจ. หรอกจ้ะ  

มแีต่แกนั่นแหละที่ต้องระวงั ฉนัได้ข่าวว่าแกเพิ่งชนะงานประมูลสร้าง 

โรงอาหารที่โรงเรยีนพ่อครูหลนิไม่ใช่เหรอ ถามจรงิเถอะนะ ยงัมองหน้า

กนัตดิอกีเหรอวะ” ศาสวตัสงสยั
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“ฉนัแยกงานกบัเรื่องส่วนตวัออกหรอกน่า อกีอย่างฉนักบัหลนิ

กเ็ลกิกนัจนเขามคีนใหม่ไปแล้ว แค่ท�างานให้พ่อเขาไม่น่าจะมปีัญหา 

เลกิพดูเรื่องนี้ได้แล้วน่า ถ่ายรปูดกีว่า” ปวนิท์ตดับทพลางกวกัมอืเรยีก

คนรกัของน้องสาว “ตรยัมาถ่ายรูปให้พี่หน่อย”

ชายหนุ่มไม่รู้จะอธิบายอย่างไรให้ทุกคนเชื่อว่าเขากับนลินจาก

กนัด้วยด ีบางทอีาจเป็นเพราะท่าทางการแสดงออกของเขาด้วยกระมงั

ที่ยงัท�าให้ทกุคนเข้าใจผดิ คดิว่าเขายงัเซื่องซมึโศกเศร้าเพราะถกูแฟน

เก่าสะบั้นรกั ความจรงิเขาไม่เหลอืเยื่อใยอาลยัอาวรณ์กบันลนิแล้ว แต่

ด้วยความที่เขากบันลนิรู้จกัผูกพนักนัมานาน ถงึความรกัในแบบหนุ่ม

สาวจะปิดฉากลงไป ทว่าความห่วงใยในฐานะเพื่อนยงัคงมอียู่

ที่เขาไม่อยากเอ่ยถงึนลนิไม่ใช่เพราะยงัลมืไม่ลง แต่เขาเกรงใจ

เจ้าสาวของเพื่อนมากกว่า อย่างไรเสียสิรดากับนลินก็เป็นเพื่อนร่วม

งานกัน หากศาสวัตกับทัชพลเอ่ยพาดพิงถึงนลินบ่อยเข้าก็จะพาให้

กลนืไม่เข้าคายไม่ออกเสยีเปล่าๆ

ปวนิท์เข้าใจว่าทกุคนเป็นห่วงและคอยเอาใจช่วยให้เขาข้ามผ่าน

เคราะห์รกัครั้งนี้ เขากบันลนิคบหากนัอย่างเปิดเผย ผูค้นรบัรูเ้พราะรกั

กนัมาหลายปี ควงคูอ่อกงานส�าคญัระดบัจงัหวดักห็ลายหน พอทกุคน

ทราบข่าวการเลกิราไม่แปลกที่จะพากนังนุงง ยิ่งพอนลนิหนัไปคบหา

กบัธนชติ คนเลยเข้าใจผดิคดิว่าเขาถูกลูกชายนายกฉกชงิคนรกัไป 

มันแน่นอนอยู่แล้วที่บรรดาทีมเสี่ยไปป์จะเจ็บแค้นเคืองโกรธ 

ของแบบนี้ปวินท์ไม่โทษใครหรอก แม้จะเสียใจที่รักษาคนรักเอาไว้ไม่

ได้ แต่ในเมื่อนลนิเลอืกแล้ว เขากต็้องยอมรบัการตดัสนิใจของเธอ

คนเราโตๆ กนัแล้ว ท�าอะไรย่อมต้องรบัผลที่เกดิตามมา นลนิ

บอกเขาว่าเธอมคีวามจ�าเป็น ซึ่งเขาคดิว่ามนัเป็นเหตผุลการบอกเลกิ

ที่ฟังไม่ขึ้น ถ้าเธอมีปัญหา เขาในฐานะคนรักพร้อมเสมอที่จะยื่นมือ

เข้าช่วยเหลือ ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางเลือก แต่เธอตัดสินใจเลือกทางอื่น  
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ปวนิท์ไม่เคยคดิเหนี่ยวรั้งหรอืนกึเสยีดายอะไร ที่เขายงัเรื่อยๆ เฉื่อยๆ 

ไปวนัๆ กไ็ม่ได้หมายความว่าเขายงัท�าใจไม่ได้ เขาแค่ขี้เกยีจชี้แจงให้

เรื่องมันยืดยาว จะอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาซึ่งชาวบ้านไม่

จ�าเป็นต้องรู้

หลังถ่ายรูปเสร็จปวินท์กับทัชพลช่วยเจ้าภาพต้อนรับแขก ซึ่ง

ส่วนใหญ่กเ็ป็นคนรูจ้กัและมชีื่อเสยีงในจงัหวดั คูบ่่าวสาวเป็นคนน่ารกั 

อธัยาศยัด ีใครๆ กอ็ยากมาร่วมแสดงความยนิดด้ีวย ห้องจดังานใหญ่

ที่สดุจงึดูคบัแคบลงทนัตา

“ไหนไอ้ศาสมนับอกว่าเชญิแต่คนกนัเอง” ทชัพลบ่นพมึพ�าขณะ

หยบิแก้วเครื่องดื่มส่งให้ปวนิท์ สองหนุ่มหลบมายนืกนัที่โต๊ะเครื่องดื่ม

“กนัเองของมนักเ็กอืบทั้งจงัหวดันั่นแหละ ลูกค้ามนัทั้งนั้น”

“งานแกฉันขอแนะน�าให้ไปจัดที่สนามกีฬานะ กว้างดีจะได ้

ไม่อดึอดั”

“ท�าไมถงึคดิว่าฉนัจะมงีาน ถ้าเป็นไอ้ปาล์มยงัมคีวามใกล้เคยีง

มากกว่า” ปวนิท์ตอบพร้อมจบัตามองเพื่อนรกัที่ชะงกัมอืไปหนึ่งจงัหวะ 

ก่อนจะยกแก้วขึ้นดื่มตามปกติ เขาแอบนึกสงสัยความรู้สึกของเพื่อน

ที่มตี่อน้องสาวมาสกัพกัแล้ว แต่ทชัพลกไ็ม่เคยแสดงอาการพริธุอะไร

ให้จบัได้ อย่างเช่นตอนนี้แม้กระทั่งน�้าเสยีงกย็งัถกูควบคมุให้เป็นปกติ

“จะแต่งงานกนัแล้วเหรอ ปาล์มกบัตรยัน่ะ”

“เปล่า ฉนัพูดถงึความน่าจะเป็นเฉยๆ บ้านกเ็ริ่มปลูกแล้ว ถ้า

เปรยีบเทยีบกนั ยงัไงไอ้ปาล์มกม็โีอกาสแต่งมากกว่าฉนัซึ่งยงัไม่มอีะไร

เป็นรูปเป็นร่างสกัอย่าง” ปวนิท์ยกัไหล่บอกง่ายๆ

เป็นเวลาเดยีวกบัที่สายตาของทชัพลถูกสะกดด้วยรอยยิ้มสดใส

ของประภามนท์ เธอก�าลงัยนืคยุกบักลุม่เพื่อน วนันี้ประภามนท์ดสูวย

จนไม่อาจถอนสายตาได้เช่นทกุครั้ง หากปวนิท์ไม่ยงิค�าถามต่อ ทชัพล

กไ็ม่รู้เลยว่าตวัเองเผลอเผยความลบัอะไรออกไปบ้าง
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“วนันี้น้องสาวฉนัสวยนะ แกว่าไหมทชั”

“อืม” สวยมาก...แต่ทัชพลไม่มีสิทธิ์ เต็มที่ก็ท�าได้แค่มองแล้ว

เกบ็มาชื่นชมอยู่ในใจเงยีบๆ

“เฮ้ย! ไอ้เพื่อนเจ้าบ่าว พวกแกแอบมายนืส่องสาวอะไรกนัตรง

นี้ ไปช่วยฉนัรบัหน้าท่านนายกก่อน” เจ้าบ่าวปลกีตวัเดนิมาตามด้วย

สหีน้าเหนื่อยอ่อน แต่กช่็วยให้ใครบางคนผ่านพ้นวกิฤต ิค�าขอร้องของ

ศาสวัตเหมือนระฆังดังช่วยชีวิตทัชพลที่ก�าลังถูกปวินท์ต้อนเข้ามุม

เตรยีมปล่อยหมดันอ็ก

ทั้งสามหนุม่พากนัไปยนืรอต้อนรบัแขกคนส�าคญั กลุม่ของนายก

ครองวิทย์ ประกอบด้วยธนชิตลูกชายควงคู่มากับนลินว่าที่ลูกสะใภ้  

ณิชมนลูกสาวคนเล็กมาเดี่ยว แต่ก็สวยเฉี่ยวสะกดสายตาคนทั้งงาน 

และเหล่าบรวิารผู้ตดิตามอกีนบัสบิ บ่าวสาวพร้อมผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย

เข้าต้อนรบัแขกผู้ทรงเกยีรติ

ตรัยกดบันทึกภาพ ก่อนที่ท่านนายก อบจ. จะกล่าวทักทาย

อวยพร ณชิมนนั้นถูกใจหมายตาปวนิท์มานาน พอเสี่ยไปป์โสดกท็อด

สะพานให้ทกุครั้งที่มโีอกาส ลกูสาวนายกเดนินวยนาดเข้ามาสอดแขน

ควงคู่ขอถ่ายรูปด้วย แม้ว่าปวินท์จะคอยระวังกิริยาไม่ให้ดูใกล้ชิดจน

เกนิไปนกั แต่ทกุคนในที่นั้นกร็ู้ดวี่าอะไรเป็นอะไร

ศาสวตัหนัมายิ้มกบัทชัพล

“ฉนัว่านายกครองต้องวางแผนจะฮบุกจิการเสี่ยแน่ว่ะ เริ่มจาก

ให้ลูกชายแย่งแฟนไปก่อนแล้วส่งลูกสาวมาดามใจทหีลงั ฝั่งครูหลนิก็

คนนบัหน้าถอืตาเยอะได้ฐานคะแนน ฝ่ังเสี่ยไปป์เพื่อนเรากเ็งนิหนาได้

ทุนหาเสียง แผนการล�้าลึกเกินต้าน ไอ้ทัชแกต้องรักษาผลประโยชน์

ของตวัเองให้ดนีะ ลูกสาวนายกรกุเก่งเป็นบ้า ฉนัละกลวัว่าเสี่ยจะเสยี

ท่าเข้าสกัวนั”

“นนิทาระยะเผาขนเลยนะ ไว้หน้าแขกบ้างไอ้เจ้าบ่าว” แม้จะ
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ค่อนข้างเหน็ด้วย แต่ทชัพลกไ็ม่อยากเอออวยให้ศาสวตัได้ใจ “แต่ครู

หลนิกบันายชตินี่กไ็ม่ไหวนะ ควงกนัมาเย้ยถงึที่ จะท�าร้ายใจเพื่อนเรา

ไปถงึไหน”

“สั่งเดก็ตดัสายเบรกรถเลยดไีหม หมั่นไส้มนั” ศาสวตัเสนอ

“แกจะเข้าหอหรอืเข้าคกุล่ะ” ทชัพลย้อนถาม 

“เรื่องแค่นี้แกยงัต้องถาม เลอืกง่ายจะตายไป ยงัไงฉนักข็อนอน

กอดเมยีอยู่แล้ว” 

“งั้นรีบเชิญแขกเข้าโต๊ะไปซะ ยิ่งอยู่นาน ฉันยิ่งเหม็นขี้หน้า

ลูกชายนายก”

“เดี๋ยวพี่จัดให้ไอ้น้อง” ศาสวัตพยักหน้าสั่งเด็กน�าทางแขกคน

ส�าคญัไปที่โต๊ะ “เชญิท่านนายกตามสบายนะครบั ทางเราจดัเตรยีม

โต๊ะไว้ให้แล้ว เชญิครบั”

“งั้นผมขอตัวก่อนนะครับ” นายกครองวิทย์ฉีกยิ้มกว้างยกมือ

ไหว้รอบทศิเดนิผ่านหน้าปวนิท์ไป ตามตดิด้วยธนชติกบันลนิ 

ปวนิท์ยิ้มให้ตามมารยาท กไ็ม่คดิว่าคูก่รณจีะหยดุทกั ชายหนุม่

ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรกับการที่ต้องเผชิญหน้าคนรักเก่า แล้วก็เป็น 

ธนชติที่เอ่ยขึ้นมาก่อน

“เหน็หลนิบอกว่าเสี่ยไปป์ชนะประมลูสร้างโรงอาหารที่โรงเรยีน

ของคณุพ่อเขา ผมยนิดดี้วยนะครบั คราวนี้ผมจะได้เลกิกงัวลเสยีท”ี

“มเีรื่องอะไรต้องกงัวลเหรอครบั” ปวนิท์อยากรูว่้าอกีฝ่ายจะมา

ไม้ไหน

“กถ็้าเสี่ยไม่ได้งานนี้ ผมคงจะกลายเป็นต้นเหต ุท�าให้เสี่ยชวด

ทั้งงาน ชวดทั้งหลนิ ถอืว่าโรงอาหารที่จะสร้างใหม่เป็นรางวลัปลอบใจ

แล้วกนันะครบั”

ทุกคนที่ได้ยินธนชิตพูดต่างชะงักและรอดูปฏิกิริยาของปวินท์ 

ใครๆ กด็ูออกกนัทั้งนั้นว่าลูกชายนายกตั้งใจพูดเยาะเย้ย แต่เสี่ยไปป์
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ของเพื่อนๆ ยิ้มมมุปากตอบกลบัอย่างสภุาพ

“อย่าคดิอย่างนั้นเลยครบั ผมท�างานตรงไปตรงมา ถ้าได้กค็อื

ได้ แต่ถ้าไม่ได้กแ็ค่หางานใหม่ ทางเราไม่เดอืดร้อนหรอกครบั” ปวนิท์

พยายามรกัษาบรรยากาศ แต่ดเูหมอืนเพื่อนรกัทั้งสองของเขาจะไม่ให้

ความร่วมมอื ศาสวตัและทชัพลขยบัตวัแทบพร้อมกนั

“ถ้าจ�าไม่ผิดผมเข้าใจมาตลอดว่าทางปองพลคอนสตรัคชัน

ประมูลสร้างโรงอาหารนะครบั ไม่ได้ประมูลชงิตวัลูกสาว ผอ.” ทชัพล

เลกิคิ้วเบนหน้าไปทางนลนิแล้วถามยิ้มๆ “ใช่ไหมครบัครูหลนิ”

“คณุชติแค่พูดเล่นน่ะค่ะพี่ทชั ขอโทษนะคะพี่ไปป์”

“หลนิกบัคณุชติไปนั่งที่โต๊ะเถอะ ยนืตรงนี้คงไม่สะดวกนกั แขก

เดนิเข้าออกตลอด” ปวนิท์ปลดมอืณชิมนที่เกาะแขนเขาออก “คณุนดิ

กไ็ปพร้อมกนัเลยนะครบั ผมยงัต้องช่วยเจ้าภาพรบัแขกอยู่ แล้วค่อย

คยุกนั”

“นดิช่วยพี่ไปป์รบัแขกได้นะคะ”

“อย่าเลยครบั พวกแขกผูใ้หญ่คยุไม่สนกุหรอก เชญิครบั” ปวนิท์

ชงิจงัหวะที่เหลอืบเหน็คนรู้จกัเข้ามาพอดจีงึรบีขอตวัผละไปต้อนรบั 

ณชิมนจ�าใจเดนิตามพี่ชายไปนั่งที่โต๊ะ

“ศาสไอ้คนที่แกจะใช้ให้ไปตัดสายเบรกรถยังอยู่ไหม” ทัชพล

ถามอย่างโมโห

“เป็นฟืนเป็นไฟเลยนะไอ้ทชั แกดูเสี่ยสยิงัชลิอยู่เลย”

“ฉนัเกลยีดหน้ายิ้มๆ ของลกูชายนายกครอง มนัไม่รูเ้หรอว่าพ่อ

มันยังต้องอาศัยฐานคะแนนจากทางเราอยู่ ลูกน้องในบริษัทก็มีสิทธิ์

กาบตัรเลอืกตั้งได้ทั้งนั้น” น�้าเสยีงของทชัพลเตม็ไปด้วยความไม่พอใจ

“พวกแกจะให้ฉันท�ายังไงล่ะ หรือจะต้องหาคนไปช่วยตัดสาย

เบรกรถเพิ่ม” ปวนิท์ส่งแขกผู้ใหญ่เข้างานเรยีบร้อยจงึหนักลบัมาถาม

เพื่อนทั้งสองและบอกเป็นนยั ว่าเขาได้ยนิแผนร้ายที่ทั้งคู่สมคบคดิกนั
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ก่อนหน้านี้ “ฉนัไม่เป็นอะไรจรงิๆ พวกแกกอ็ย่าอนิกนันกัเลย”

“เฮ้อ...” ศาสวตัและทชัพลถอนหายใจราวกบันดักนัไว้ ในเมื่อ

เจ้าทกุข์ยงัไม่เดอืดร้อน พวกเขากไ็ม่ควรอนิอย่างที่ปวนิท์ว่านั่นละ

“พี่ศาส” 

เสียงเรียกจากด้านหลังท�าให้ทั้งสามหนุ่มขยับตัว นายพิธีเดิน

เข้ามาซกัซ้อมควิกบับ่าวสาวเป็นครั้งสดุท้าย จากนั้นศาสวตักบัสริดา

กแ็ยกไปเตรยีมตวัขึ้นเวทเีข้าสู่ช่วงพธิกีาร

ปวินท์กับทัชพลเดินไปนั่งโต๊ะที่จัดเตรียมไว้ซึ่งเป็นโต๊ะเดียวกับ

นายกครองวทิย์ ตอนปวนิท์ไปถงึแม่ของเขาก�าลงัคยุกบัท่านนายก โดย

มเีจ๊หวนีั่งยิ้มอยูข้่างๆ ชายหนุม่เพิ่งเจอหน้าแม่สื่อจงัๆ จงึยกมอืขึ้นไหว้

“สวสัดคีรบัเจ๊หว”ี

“สวสัดค่ีะเสี่ยไปป์ คณุทชั วนันี้เพื่อนเจ้าบ่าวทั้งสองคนหล่อกนิ

กนัไม่ลงจนสาวๆ ในงานเลอืกไม่ถูกเลย”

“ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ พวกผมต้องยอมถอยให้เจ้าบ่าวเขา

ก่อน” ชายหนุ่มตอบยิ้มๆ พลางนั่งลงข้างน้องสาว “ตรยัล่ะ”

“รอถ่ายรูปบนเวท ีแล้วเพื่อนเจ้าบ่าวไม่ต้องขึ้นไปเหรอ”

“ไม่ต้องหรอก นั่น...ดคูยุกนัถูกคอดนีะ” ปวนิท์พยกัหน้าไปทาง

แม่แล้วคว้าแก้วน�้าขึ้นดื่ม

“อ๋อ...คุณนายปรารถนาก�าลังดีลลูกสาวนายกครองให้พี่ไปป์

แน่ะ”

ชายหนุม่เกดิอาการส�าลกัน�้าในปากอย่างกะทนัหนั ประภามนท์

ยิ้มหวานพร้อมกบัยื่นกระดาษเชด็ปากให้พี่ชาย

“หนูล้อเล่นน่า คณุนดิไม่ใช่แนวพี่ไปป์หรอก ขนาดแม่สื่ออย่าง

เจ๊หวียังแบ่งรับแบ่งสู้เลย สบายใจได้” หญิงสาวชะโงกหน้ามองเลย 

พี่ชายไปยงัทชัพล “พี่ทชัคะ พอดว่ีาเพื่อนหนเูขาจะตรวจรบับ้าน พี่ทชั

พอมเีวลาว่างไหม”
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“เมื่อไหร่เหรอ”

“สิ้นเดอืนนี้ค่ะ สะดวกไหมคะ”

“เดี๋ยวพี่โทร. บอกปาล์มอกีทดีกีว่า ขอกลบัไปดตูารางงานก่อน” 

ถงึไม่ว่างทชัพลกจ็ะพยายามเคลยีร์ตวัเองเพื่อประภามนท์

“ขอบคณุค่ะ หนูขี้เกยีจถามพี่ไปป์ เสี่ยงานยุ่งไม่ไหวเลย น้อง

ขอความช่วยเหลอืแต่ละทกีร็อไปเถอะ”

“ไอ้ทัชมันก็ยุ่งพอๆ กับฉันนั่นแหละ เป็นแกหรอกมันถึงได้ท�า

เหมอืนว่างให้” ปวนิท์พูดจี้ใจด�าเพื่อนรกั ขณะที่ประภามนท์แกล้งยกั

ไหล่ 

“หนูจะมเีส้นสายไว้ท�าไมล่ะ ถ้าถงึเวลาจ�าเป็นแล้วพึ่งพาไม่ได้

อะ พี่ทชัไม่ใจด�ากบัน้องเหมอืนพี่ไปป์หรอก”

“คยุอะไรกนัเสยีงดงั ผู้ใหญ่ก�าลงัคยุกนัอยู ่พวกแกจะมาคยุแข่ง

ท�าไม เสยีมารยาทจรงิๆ ไอ้พวกนี้”

“แม่มธีรุะของแม่ หนกูต้็องมธีรุะของหนบู้างสคิะ” ประภามนท์

ยิ้มประจบ รู้ว่าแม่ไม่ถอืสา

“หนูปาล์มเมื่อไรจะมีข่าวดีล่ะ ได้ข่าวว่าลงมือสร้างเรือนหอ

แล้ว” ครองวทิย์เอ่ยถาม

“คงอกีนานค่ะนายก บ้านนั้นกค็งอกีนานกว่าจะเรยีบร้อย ขอ

เก็บเงินสร้างตัวก่อน ช่วงนี้เริ่มมีงานเข้ามาก็ดีขึ้นหน่อยค่ะ ไม่งั้นหนู

กบัเจ๊หวคีงนั่งตบยงุอยูบ้่านกนัอกีนาน” ประภามนท์กบัเจ๊หวมีกัจะรบั

งานร่วมกนัเสมอ 

“พอเริ่มผ่อนปรนให้จดังานได้กค็่อยยงัชั่วนะ ธรุกจิหลายอย่าง

มนัไปต่อได้ อย่างพวกงานบวช งานแต่ง คงได้จดักนัตามความเหมาะ

สม”

“ใช่ค่ะ แต่คูห่นคูงต้องพกัไว้ก่อน หนยูงัไม่รบีค่ะ พี่ตรยักค็วิงาน

เพยีบเลย”
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“แล้วคูค่ณุชติกบัครหูลนิล่ะ ใกล้จะมข่ีาวดหีรอืยงั” คณุปรารถนา

ถามบ้าง สายตาดุจนางเหยี่ยวพุ่งไปยังหญิงสาวที่เกือบได้มาเป็น 

ลูกสะใภ้ 

“เรายงัไม่ได้คยุกนัเรื่องนี้เลยค่ะ” นลนิตอบด้วยสหีน้าเรยีบเฉย

ผดิกบัคนรกั

“คงอีกไม่นานหรอกครับป้าปิ๋ม ตัวผมไม่ติดขัดอะไร รอหลิน

พร้อมกแ็ต่งได้เลย” ธนชติสบสายตาท้าทายกบัปวนิท์

“ยนิดด้ีวยนะครบั” นอกจากค�านี้ปวนิท์กไ็ม่รูจ้ะพดูอะไร ท่าทาง

ธนชติจะตามจองเวรเขาทั้งคนืแน่

“แล้วเสี่ยไปป์ไม่คิดจะหาแฟนใหม่บ้างเหรอครับ เจ๊หวีก็อยู่นี่

แล้ว ท�าไมไม่ลองให้ทาบทามสาวใหม่สกัคน น้องสาวผมกย็งัว่างนะ”

“พี่ชติก.็..” ณชิมนท�าท่าเอยีงอาย แต่กส็่งสายตาหวานเยิ้มให้

ปวนิท์ไม่หยดุหย่อน

เสี่ยหนุม่ยงัคงรกัษาสหีน้าได้อย่างยอดเยี่ยม น�้าเสยีงมั่นคงหนกั

แน่น “อย่าเลยครบั ช่วงนี้ผมงานยุง่จรงิๆ จะท�าให้เจ๊หวกีบัคณุนดิเสยี

เวลาซะเปล่าๆ แค่นี้ทชักบ็่นจนผมหูชาแล้ว”

“แต่ถ้าเสี่ยไปป์ว่าง เจ๊ยนิดช่ีวยนะคะ” แม่สื่อยิ้มเจื่อน รบีเสนอ

ตวัเพื่อหวงัจะไถ่บาป 

คณุกญัญาไม่กล้าสูห้น้าปวนิท์นกั เพราะรูว่้าตวัเองมส่ีวนท�าให้

ความรักระหว่างชายหนุ่มกับนลินต้องพังลง เพราะคนที่แนะน�านลิน

ให้คบหากบัธนชติกเ็ป็นเจ๊หวคีนนี้นี่ละ 

จากประสบการณ์การเป็นแม่สื่อมาครึ่งค่อนชีวิต คุณกัญญา

เชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตนเอง ปวินท์กับนลินไม่ใช่คู่แท้แน่นอน 

แม้องค์ประกอบรอบข้างจะเหมาะสม แต่มองยังไงก็ไม่ใช่คู่อุปถัมภ์ 

การจบัคูร่ะหว่างครูสาวกบัลูกชายนายกกใ็ช่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมดาของ

หนุ่มสาว แต่มันยังมีผลประโยชน์ทับซ้อนซ่อนอยู่อีกหลายชั้นจนน่า
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ปวดหวั

“งานเริ่มแล้วครบั” ทชัพลดงึความสนใจไปที่เวท ียตุบิทสนทนา

ชวนอดึอดัไว้เพยีงเท่านั้น

พธิกีารด�าเนนิไปอย่างเรยีบง่าย แขกผู้ใหญ่ที่บ่าวสาวให้ความ

นับถือขึ้นเวทีกล่าวอวยพร ปิดท้ายด้วยการโยนดอกไม้ของเจ้าสาว  

ณชิมนชวนนลนิและประภามนท์ไปแย่งช่อดอกไม้ แต่ฝ่ายหลงัปฏเิสธ

“หนูขอตวัไปช่วยพี่ตรยัก่อนนะคะ” ประภามนท์บอกแม่

“หาอะไรให้ตรยักนิรองท้องบ้างนะ ฉนัเหน็เดนิทั่วงานคงน่าจะ

หวิ”

“วิถีช่างภาพไงแม่ หนูไปนะ เดี๋ยวเสร็จงานแล้วเรากลับบ้าน

พร้อมกนันะคะ”

“อมื...ไปดูตรยัเถอะ” คณุปรารถนาพยกัหน้ารบัรู้

ตรยัลดกล้องในมือลงแล้วน่ิวหน้ามองหญงิสาวทีแ่ทรกตวั

เข้ามาบงัเตม็หน้ากล้อง ประภามนท์ฉกียิ้มจนตาหยพีร้อมกบัยื่นจาน

ขนมให้คนรกัอย่างเอาใจ

“คณุนายปรารถนากลวัว่าที่ลูกเขยเป็นลม เลยให้ปาล์มหาอะไร

มาให้พี่ตรยักนิรองท้อง”

“ไม่หวิหรอกจ้ะ ปวดฉี่มากกว่า”

“อ้าว แล้วกท็นอยู่ได้ ไปห้องน�้าสคิะ เอากล้องมา เดี๋ยวปาล์ม

ถ่ายรูปต่อให้” หญงิสาวอาสา แบมอืรอ นกึอยากจะดตุรยัสกัท ีไม่ใช่

ว่าไม่มเีขาแล้วจะไม่มคีนถ่ายรูปเสยีเมื่อไร ตรยัยงัมทีมีงานของเขาอกี

สองคนที่คอยถ่ายรูปเกบ็ตกอยู่

“งั้นเดี๋ยวพี่มานะ ฝากหน่อย” ตรัยปลดสายกล้องที่คล้องคอ

ออกแล้วส่งต่อให้หญงิสาว 

“เชื่อมอืเถอะน่า กดถ่ายเป็นร้อย ใช้ได้รูปเดยีว”
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“เสยีชื่อมแีฟนเป็นช่างภาพหมด” 

“ท�าไงได้ล่ะ ถนดัเป็นนางแบบ ไม่ได้ถนดัถ่ายรูปนี่นา” 

ตรัยหัวเราะ ขยี้ผมคนรักอย่างมันเขี้ยว ก่อนหลบฉากออกไป 

ช่างภาพหนุ่มเข้าห้องน�้าไปได้ครู่เดยีว กม็เีสยีงเดนิเข้ามาพร้อมคยุโว

เสยีงดงั เพราะเข้าใจว่าไม่มคีนอยู่ 

ตอนแรกตรัยก็ไม่ได้ตั้งแอบใจฟังหรอก แต่พอมีชื่อของปวินท์ 

ขึ้นมา เขากเ็ลอืกที่จะนั่งเงยีบๆ ฟังคนข้างนอกคยุกนัต่อ เขากอ็ยากรู้

ว่าลับหลังแล้วคนภายนอกจะนินทาสมาชิกบ้านปรานต์ปราณนต์ว่า

ยงัไงบ้าง

“แกเหน็หน้าไอ้เสี่ยไปป์ไหม ฉนัสะใจชะมดั คอยดูเถอะถ้าน้อง

สาวฉนัท�าให้เจ๊ปิ๋มยอมยกขนัหมากมาสู่ขอได้ ทกุอย่างกเ็ข้าลอ็ก”

“แต่มนักย็งัมนี้องสาวอกีคนนะครบัคณุชติ”

“เฮ้ย ลกูสาวไม่เหมอืนลกูชายหรอก น้องมนักไ็ม่ได้วุน่วายอะไร

กบับรษิทัด้วย จะมปีากมเีสยีงสกัเท่าไรเชยีว ถ้ายายนดิไปเป็นสะใภ้

บ้านนั้นได้ ผลประโยชน์อกีมากมายที่จะตามมา”

“นายกครองมองการณ์ไกล ฉลาดวางแผน”

“ถ้าทกุอย่างเป็นไปตามที่พ่อฉนัคดิ คนที่สบายกค็อืพวกเรา ฉนั

เองกแ็ย่งหลนิมาจากไอ้เสี่ยนั่นได้แล้ว ต่อไปกถ็งึตายายนดิบ้าง”

“คณุชติกเ็ก่งนะครบั ไม่น่าเชื่อว่าครหูลนิจะยอมทิ้งเสี่ยไปป์มา”

“หลินไม่ยอม แต่พ่อเขายอม พ่อหลินยังต้องพึ่งพาครอบครัว

ฉนัอยู่ เขาคงคดิดแีล้ว ไม่งั้นจะกล้าทิ้งไอ้ไปป์มาหาฉนัเหรอ ถ้าเรากนิ

รวบฮบุสมบตัไิด้ทั้งสองทาง อนาคตการเมอืงของพ่อฉนักส็ดใส”

“แล้วคณุชติกจ็ะได้เป็นนายก อบจ.ที่หนุ่มที่สดุ”

“ส่วนพ่อฉนักจ็ะได้เป็นท่าน ส.ส. ครองวทิย์”

สองคนประสานเสียงหัวเราะกันอย่างชอบใจ ตรัยนั่งก�าหมัด

แน่น จากค�าพูดเขาพอจะเดาได้ว่าใครเป็นใคร ไม่คิดเลยว่านายก 
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ครองวิทย์จะมีแผนการสกปรกเช่นนี้ ตรัยเคยเจอธนชิตอยู่บ้าง และ 

ไม่ค่อยชอบสายตาที่อกีฝ่ายใช้มองคนรกัของเขาสกัเท่าไร

เรื่องส�าคญัอย่างนี้เขาคงต้องคยุกบัปวนิท์ ยิ่งรูเ้รว็เท่าใดกย็ิ่งหา

วิธีป้องกันแก้ไขได้เร็วขึ้นเท่านั้น แม้สองตระกูลจะมีผลประโยชน์ร่วม

กนั แต่อย่างน้อยตรยักต้็องเตอืนให้ปวนิท์รูต้วัว่าครอบครวันายกครอง-

วิทย์ไม่เป็นมิตรอย่างที่แสดงออกมา กลับมุ่งหาแต่ผลประโยชน์และ

โลภมากอยากได้ในสิ่งของที่ไม่ใช่ของตวัเอง

ตรัยกลับเข้ามาในห้องจัดเลี้ยงและเริ่มมองหาปวินท์ แต่

พี่ชายของคนรักไม่ได้อยู ่ที่โต๊ะ ตรงนั้นมีเพียงคุณปรารถนาและ

ครอบครวัของนายกครองวทิย์ นลนิกเ็พิ่งกลบัเข้ามานั่งที่เดมิ ไม่รู้ว่า

ครูสาวเดนิออกไปไหน พอนลนินั่งลงไม่นาน ตรยักเ็หน็ท่านนายกไหว้

ลาคณุปรารถนาและพากนัออกไปจากงาน

ช่างภาพหนุ่มมองไปยงัเวท ีงานฉลองเข้าสู่ช่วงอาฟเตอร์ปาร์ตี

แล้ว พวกแขกผู้ใหญ่คนส�าคญัต่างทยอยกลบั ที่เหลอืส่วนมากกเ็ป็น

พวกเพื่อนพ้องของบ่าวสาว ปวนิท์กบัทชัพลยนืคยุกบัชายหนุม่คนหนึ่ง

ท่าทางสนทิสนมกนัมาก อาจเป็นเพื่อนที่ไม่ได้เจอกนันาน

ตรัยล้มเลิกความคิดจะบอกเรื่องที่เพิ่งแอบได้ยินมากับพี่ชาย

ของคนรกั เขาหมนุกายเดนิเข้าไปหาประภามนท์แทน เธอคงรอให้เขา

ไปส่งที่บ้านเช่นกนั ส่วนเรื่องที่ได้ยนิมานั้นเอาไว้โอกาสเหมาะๆ ค่อย

คยุกบัปวนิท์

“ปาล์มกลบับ้านกนัเถอะ”

“ไปค่ะ เจ๊ปิ๋มนั่งหาวหลายทแีล้ว” ประภามนท์เกี่ยวแขนคนรกั

พากนัเดนิกลบัไปหาคณุปรารถนา

“กลบับ้านกนัแม่”

ถนนในเมืองค่อนข้างโล่ง ไฟถนนส่องสว่าง ตรัยขับรถด้วย
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ความเร็วไม่มากนักและเมื่อเบี่ยงรถออกจากถนนหลักเขาก็พบความ

ผดิปกตบิางอย่าง ช่างภาพหนุ่มลองเหยยีบเบรกรถซ�้าๆ แต่ความเรว็

ยงัไม่ลดลง แสงสะท้อนเข้ามาจากกระจกท�าให้ชายหนุม่หรี่ตา ประภา-

มนท์เหน็คนรกัท่าทางแปลกๆ จงึขมวดคิ้วถาม

“มอีะไรหรอืเปล่าคะ”

“แม่กับปาล์มคาดเข็มขัดเอาไว้นะครับ ผมไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์

คนัหลงัตามเรามาหรอืเปล่า แต่จากความเรว็ถ้าจะแซงไปกแ็ซงได้”

ประภามนท์เหลยีวกลบัไปสบตากบัแม่และมองเลยไปยงัรถต้อง

สงสยัคนัดงักล่าว “พวกไหน ท�าไมต้องตามเรา”

“พี่กไ็ม่รูว่้าตามมาหรอืเปล่า แต่มนัไม่ยอมแซงสกัท ีข้างทางพอ

มบี้านคน ถ้าเป็นคนร้าย มนัคงไม่กล้าท�าอะไรหรอก”

“ตรัยขับรถต่อไป ในกระเป๋าแม่มีปืน ถ้ามันมาไม่ดี แม่ยิงไม่

เลี้ยง!” คุณปรารถนาบอกพลางดึงปืนพกกระบอกเล็กออกมาจาก

กระเป๋า

“แม่! นี่อย่าบอกนะว่าพกปืนมางานแต่งพี่ศาสน่ะ”

“ฉนักพ็กไปทกุงานนั่นแหละ เจ้าแม่เงนิกู้อย่างฉนัไม่มใีครกล้า

รบัประกนัความปลอดภยัหรอก ใครจะรู้บรรดาลูกหนี้ที่รกัอาจจะชวน

กันลงขันจ้างวานฆ่าฉันก็ได้ ตรัยตั้งใจขับรถไปเลย ไม่ต้องห่วงหน้า

พะวงหลงั เดี๋ยวแม่จดัการเอง”

“แม่ครบั” น�้าเสยีงของตรยัไม่สู้ดนีกั

“มอีะไรอกีหรอืเปล่า”

“รถเราเบรกไม่อยู่”

ฟังดูน่าตกใจ แต่คุณปรารถนารีบตั้งสติ ถามลูกสาวกับว่าที่

ลูกเขย “คาดเขม็ขดักนัหมดแล้วใช่ไหม” 

เมื่อสองคนพยกัหน้า คณุปรารถนากส็ั่งการเสยีงเฉยีบขาด “ข้าง

หน้าอกีไม่ไกลจะมทีุ่งนาโล่งๆ อยู่ พอถงึตรงนั้นตรยักห็กัรถลงไปเลย 
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ปาล์มนั่งดีๆ  ระวงัหวักระแทก”

“มันตามจี้เรามาแล้วครับ” ตรัยเหลือบตามองหลังพร้อมเร่ง

ความเรว็หน ีแต่มอเตอร์ไซค์คนันั้นเร่งความเรว็ขึ้นมาตคีู่

“พี่ตรยัระวงันะคะ”

“แม่กบัปาล์มจบัแน่นๆ นะครบั” ตรยัเหยยีบคนัเร่งพยายามพา

รถหนไีปให้ถงึจดุที่คณุปรารถนาบอก หางตาของเขาเหลอืบเหน็คนที่

ซอ้นหลงัมอเตอร์ไซค์เลง็ปืนเข้ามา แต่คณุปรารถนาที่คอยระวงัภยัอยู่

ลดกระจกลงแล้วเปิดฉากยงิก่อน 

กระสนุของคณุปรารถนาท�าให้วถิกีารเลง็ปืนของคนร้ายเปลี่ยน

ไป กระสุนปืนของคนร้ายแฉลบถูกล้อรถแทนที่จะเป็นตรัยหรือคุณ

ปรารถนา

รถเสียหลักเพราะแล่นมาด้วยความเร็ว ตรัยพยายามบังคับ

ทิศทางแต่มันเป็นไปอย่างยากเย็นเนื่องจากความเร็วและแรงเหวี่ยง 

วนิาทนีั้นรถของเขากห็มนุคว้างก่อนพลกิคว�่าหลายตลบ 

เสยีงกรดีร้อง เสยีงร้องด้วยความเจบ็ปวดเงยีบลง เมื่อรถพลกิ

ตกลงไปในทุ่งนาด้วยสภาพล้อชี้ขึ้นฟ้าและผู้โดยสารทั้งสามหมดสติ

ตดิอยู่ภายใน!
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ทันทีที่ได้รับข่าวการเกิดอุบัติเหตุของแม่และน้องสาว  

ปวนิท์รบีรดุออกจากงานแต่งเพื่อนอย่างกะทนัหนั เท่าที่ทราบเบื้องต้น

ตอนนี้ทุกคนถูกส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาล แต่อาการเป็นอย่างไร

บ้างนั้นไม่รู้ ชายหนุม่กบัทชัพลตามมาถงึโรงพยาบาลและนั่งรอฟังผล

การรกัษาอย่างใจจดใจจ่อ

“ฉนัเชื่อว่าทกุคนจะต้องปลอดภยั” ทชัพลคอยให้ก�าลงัใจ ทว่า

สีหน้าของเจ้าตัวก็เครียดขรึมไม่ต่างไปจากปวินท์ ในหัวมีแต่ค�าถาม

ผดุขึ้นมากมาย

“ตรยัไม่ใช่คนขบัรถเรว็จนถงึขนาดเสยีหลกัพลกิคว�่า มนัเกดิขึ้น

ได้ยงัไง” ปวนิท์ตั้งข้อสงัเกต 

“ฉนัได้ยนิพยาบาลคยุกนัว่าไม่มคีูก่รณ ีนั่นกแ็สดงว่าตรยัขบัรถ

คว�่าเอง ในงานเขาดื่มบ้างหรอืเปล่า”

“ไม่นะ เวลาท�างานดื่มไม่ได้อยู่แล้ว แต่ทางโล่งๆ อย่างนั้น รถ

คว�่าได้ไงวะ หรอืตวัอะไรวิ่งตดัหน้าเลยตกใจหกัหลบ”

“เกบ็ความสงสยัของแกเอาไว้ เพราะเราจะได้ค�าตอบกต็่อเมื่อ

ทกุคนปลอดภยัดแีล้ว”

ขาดค�าของทัชพล พยาบาลในห้องฉุกเฉินก็ผลักประตูออกมา

3
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เรยีก ชายหนุ่มทั้งสองผดุลกุขึ้นพร้อมกนั

“ญาตคิณุตรยัค่ะ”

“ผมครับ ผมเป็นพี่แฟนเขา” ปวินท์รีบบอกพร้อมก้าวเข้าไป

สอบถามอาการ “สามคนนั้นเป็นไงบ้างครบั”

“คณุปรารถนากบัคณุประภามนท์หมอสั่งย้ายไปห้องไอซยีแูล้ว

นะคะ ส่วนคณุตรยั...” สหีน้าของพยาบาลไม่สู้ดนีกั ปวนิท์เม้มปาก

อย่างเป็นกงัวล

“ตรัยท�าไมครับ อาการของเขาเป็นยังไง มีอะไรน่าห่วงหรือ

เปล่า”

“แรงกระแทกท�าให้อวัยวะภายในของคุณตรัยบอบช�้าและเสีย

หายมากค่ะ คณุหมอกลวัว่าจะทนอยูไ่ด้อกีไม่นาน รบกวนตดิต่อญาติ

ให้มาด่วนเลยได้ไหมคะ”

ตรยัไม่มญีาตทิี่ไหนอกีแล้ว พอตกลงคบหากบัประภามนท์ ตรยั

ก็ย้ายตามคนรักมาเปิดสตูดิโอรับถ่ายรูปตามงานต่างๆ ทั่วจังหวัด 

และพื้นที่ใกล้เคยีง ประภามนท์กบัตรยัมโีครงการจะแต่งงานกนัในอกี

สามปีข้างหน้า และเรือนหอของสองคนนั้นก็ก�าลังสร้างอยู่ ท�าไมถึง

กลายเป็นแบบนี้ไปได้ คณุพยาบาลบอกเขาว่าตรยัก�าลงัจะตายงั้นหรอื

ปวนิท์ยนือึ้ง สมองพร่าเบลอจบัต้นชนปลายไม่ถูก ข่าวร้ายเกดิ

ขึ้นอย่างไม่คาดฝัน ผลจากอุบัติเหตุครั้งนี้รุนแรงเกินกว่าที่คิดไว้ เขา

ก�าลงัจะเสยีตรยัไป ในใจของปวนิท์เตม็ไปด้วยความโศกเศร้าอาดูร 

“เหลอืเวลาอกีนานเท่าไรครบั” ปวนิท์ถามเสยีงแหบเครอื เขา

รักตรัยเหมือนน้องชายแท้ๆ ไม่เคยคิดว่าอีกฝ่ายจะด่วนจากไปเช่นนี้ 

ประภามนท์ถูกย้ายไปห้องไอซียูแล้ว หากเป็นไปได้เขาอยากให้น้อง

สองคนมโีอกาสล�่าลากนัในวาระสดุท้ายของชวีติ

“ไม่นานค่ะ มเีลอืดออกมากในปอด เขาอาจจะหยดุหายใจไป

ตอนไหนกไ็ด้ค่ะ”
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“ไม่มวีธิรีกัษาเลยเหรอครบั” ค�าพูดของทชัพลแว่วผ่านหเูข้ามา 

ทว่าปวนิท์ยงัค้นหาค�าพูดตวัเองไม่เจอ

“หมอพยายามเต็มที่แล้วค่ะ คุณตรัยเรียกหาคนชื่อไปป์อยู่ 

นะคะ ถ้าไม่มญีาตคินอื่น กเ็ชญิคณุสองคนเข้าไปหาเขาเถอะค่ะ”

ปวนิท์กบัทชัพลเข้ามายนืขนาบข้างเตยีงของตรยั สภาพคนเจบ็

ท�าให้สองหนุม่ใจหาย ใบหน้าและร่างกายของตรยัเตม็ไปด้วยบาดแผล

และคราบเลอืด เสยีงเรยีกของปวนิท์ท�าให้คนเจบ็พยายามปรอืตาขึ้น

มอง พอเห็นหน้าคนที่ต้องการเจอเป็นครั้งสุดท้ายตรัยก็ฝืนความเจ็บ

เผยยิ้มออกมา

“เป็นไงบ้าง เจบ็มากไหม” ปวนิท์เสยีงสั่น คว้ามอืเยน็เฉยีบของ

คนเจบ็กมุเอาไว้แน่น นยัน์ตาแดงก�่า 

“ผมคงอยู่ช่วยพี่ไปป์ดูแลแม่กับปาล์มต่อไม่ได้แล้ว” คนเจ็บ

ฝากฝังอย่างรู้อาการตวัเองด ีตรยัค่อยๆ เบนหน้าไปทางทชัพล “ฝาก

ปาล์มด้วยนะครับพี่ทัช ดูแลเขาให้ดีๆ นอกจากพี่ไปป์แล้วก็คงมีแค ่

พี่ทชัเท่านั้นที่ผมวางใจ”

“ไม่ต้องห่วงนะตรยั” ทชัพลสญัญา สมัผสัถงึความโล่งอกและ

ขอบคณุในแววตาที่อ่อนล้าของคนเจบ็

“เรื่องที่เกดิขึ้นไม่ใช่อบุตัเิหต ุพวกพี่ระวงัตวัด้วยนะครบั” เสยีง

ของตรัยเริ่มเบาลง ทั้งยังมีอาการส�าลักลมหายใจและไอออกมาเป็น

เลอืด “ระวงัพวกนายกครองวทิย์ ยะ...อย่า...ไว้ใจคนบ้านนั้น”

“อะไรนะ” ปวนิท์ขมวดคิ้ว โน้มตวั เอยีงหูฟังใกล้ๆ

ตรยัรวบรวมลมหายใจเฮอืกสดุท้าย “ระวงัครอง...วทิย์”

ตรัยเกิดอาการส�าลักอย่างรุนแรงอีกครั้ง มีเลือดออกทางปาก

และจมูก ปวนิท์ตกใจรบีตะโกนเรยีกหมอ เสยีงสญัญาณอปุกรณ์ข้าง

เตยีงร้องเตอืนถี่ๆ  บาดลกึเข้าไปในหวัใจคนฟัง พร้อมเส้นกราฟที่เริ่ม

ลดต�่าจนกระทั่งราบเรียบ ปวินท์กับทัชพลถูกกันออกมานอกห้อง
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ระหว่างที่หมอกบัพยาบาลช่วยกนัยื้อลมหายใจของตรยัเอาไว้

ปวนิท์ยนืท�าใจรอรบัความสญูเสยีครั้งใหญ่ ไม่นานพยาบาลคน

เดิมก็เดินหน้าเศร้าออกมา ชายหนุ่มรู้ทันทีว่าตรัยจากโลกนี้ไปแล้ว 

น�้าตาลูกผู้ชายเอ่อล้นขอบตา ตรยันบัเป็นผู้ชายที่ดมีากคนหนึ่ง ก�าลงั

จะมอีนาคตที่สดใสกบัคนรกั ช่วยกนัสร้างครอบครวัที่อบอุน่มคีวามสขุ 

เขาไม่ควรต้องมาเสยีชวีติด้วยอบุตัเิหตเุฮงซวยนี่

“คณุตรยัเสยีแล้วค่ะ”

“ไปป์” ทชัพลขยบัเข้ามาจบัแขนเพื่อน เมื่อปวนิท์ท�าท่าเหมอืน

จะยนืไม่อยู่ “แกไม่เป็นไรนะ”

“ไม่...ฉันไม่เป็นไร” ปวินท์เช็ดน�้าตา ข่มความเสียใจถามนาง

พยาบาลไปว่า “ผมต้องท�าอะไรบ้างครบั”

“เราพบบัตรผู้บริจาคอวัยวะและร่างกายของคุณตรัยค่ะ ถ้า

ญาตยินิยอมท�าตามความตั้งใจของเขา เรากจ็ะน�าอวยัวะส่วนที่ใช้ได้

ปลูกถ่ายกบัผู้ป่วยที่รอรบัอยู่ค่ะ”

ปวนิท์พยกัหน้าอย่างเชื่องช้า ปวดร้าวไปทั้งใจ “ให้เป็นไปตาม

ที่เขาตั้งใจไว้เถอะครบั”

“งั้นเชญิเซน็เอกสารด้านนี้เลยค่ะ”

ตลอดสปัดาห์ทีผ่่านมาปวินท์กับทชัพลช่วยกนัจดังานศพ

ของตรยัจนกระทั่งถงึวนัฌาปนกจิ ประภามนท์ได้รบัอนญุาตจากคณุ

หมอเป็นกรณพีเิศษเพื่อมาร่วมงานศพของคนรกั หญงิสาวเหม่อลอย

หวัใจสลาย นั่งร้องไห้สะอื้นฮกัอยู่บนรถเขน็โดยมพีี่ชายคอยยนืปลอบ

ใจอยู่ไม่ห่าง 

ปวนิท์สงสารทั้งตรยัที่จากไปแล้วและประภามนท์ที่ยงัมชีวีติอยู่ 

ความเจบ็ปวดครั้งนี้รวดเรว็เกนิกว่าใครจะท�าใจรบัไหว แก้มทั้งสองข้าง

ของประภามนท์นั้นเปียกชื้นชุ่มหยาดน�้าตาแทบตลอดเวลา เขาได้แต่
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ยนืมองน้องด้วยความห่วงใย บบีไหล่ให้ก�าลงัใจกนั อย่างน้อยในวนันี้

ประภามนท์กย็งัมพีี่เคยีงข้าง

ผู้มาร่วมงานส่วนใหญ่ทยอยขึ้นวางดอกไม้จันทน์แล้วลากลับ 

โต๊ะเก้าอี้ถูกเก็บเข้าที่ ทว่าประภามนท์ยังไม่ยอมขยับไปไหน เธอนั่ง

มองกลุ่มควนัที่พวยพุ่งออกจากปลายปล่องเมรอุย่างเลื่อนลอย ตั้งแต่ 

รู้ข่าวการจากไปของคนรัก ก็แทบจะนับค�าพูดเธอได้ หญิงสาวที่เคย

สดใสกลบักลายเป็นคนอ่อนแอ เอาแต่ร�่าไห้ปล่อยน�้าตารนิไหลราวกบั

ไม่มวีนัสิ้นสดุ ประภามนท์ดูเปราะบางจนน่าห่วง แม้เพยีงสายลมพดั

ผ่านไหววูบกอ็าจท�าให้เธอปลวิไปไกลแสนไกล

“กลับโรงพยาบาลก่อนไหม เสร็จธุระทางนี้พี่จะรีบตามไป”  

ปวนิท์ลูบผมน้องสาวอย่างอ่อนโยนทะนถุนอม

“หนูขอนั่งส่งพี่ตรัยตรงนี้อีกสักพักได้ไหมคะ พี่ไปป์ไปส่งแขก

เถอะ ไม่ต้องห่วง”

“อยู่คนเดยีวได้เหรอ” ปวนิท์ย่อตวันั่งลงให้ใบหน้าอยูร่ะดบัเดยีว

กบัน้อง ใช้นิ้วโป้งช่วยเกลี่ยน�้าตาให้ “อยากส่งตรยักอ็ย่าร้องไห้จนเขา

เป็นห่วง”

“หนูห้ามน�้าตาไม่ได้ค่ะ มันไหลของมันเอง คิดว่าพี่ตรัยน่า 

จะเข้าใจ” ประภามนท์ยิ้มทั้งน�้าตา พยายามที่จะเข้มแขง็ แต่มนัยาก

เหลอืเกนิ “ขอหนูอยู่กบัเขาเป็นครั้งสดุท้ายนะคะ หลงัจากวนันี้หนูจะ

ไม่มเีขาอกีแล้ว”

“ปาล์มยังมีพี่” ปวินท์ดึงตัวน้องสาวเข้ามากอด ประภามนท์

สะอื้นจนตวัโยนน่าเวทนานกั

“พี่ไปป์ พี่ตรยัเขาไม่อยู่กบัหนูแล้ว เขาไม่อยู่แล้ว...”

“แต่พี่ยงัอยู่ เข้มแขง็ไว้นะ ปาล์มยงัมพีี่ มแีม่ มคีนที่รกัปาล์ม

อกีหลายคน”

คนเป็นพี่ไม่มคี�าใดจะปลอบได้ดกีว่านั้น บางครั้งการรบัฟังเงยีบๆ 
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อาจดกีว่าค�าพูด วนันี้ประภามนท์อาจเสยีใจ แต่เขาเชื่อว่าสกัวนัเธอ

จะดขีึ้น เวลาจะช่วยเยยีวยาความเจบ็ปวดและท�าให้น้องสาวเขากลบั

มาเข้มแขง็อกีครั้ง

“พี่ไปป์ไปดคูวามเรยีบร้อยเถอะค่ะ คนงานอาจมอีะไรรอถามพี่

ก็ได้ หนูไม่เป็นไรแล้ว” หลังจากร้องไห้จนพอใจหญิงสาวก็ผละออก

จากอกพี่ ใช้หลงัมอืเชด็น�้าตา ก่อนจะฝืนยิ้มให้

“แล้วพี่จะรบีกลบัมา” ปวนิท์จมุพติหน้าผากน้องสาว ก่อนปลกี

ตวัออกไป

ประภามนท์ยงัคงนั่งเหม่อมองกลุม่ควนัที่ค่อยๆ จางลง รูส้กึตวั

อีกครั้งก็ตอนที่มีเงาของใครคนหนึ่งมายืนทาบทับก่อนที่เขาจะย่อตัว

นั่งลงพลางจบัมอืเธอบบีเบาๆ ราวกบัจะถ่ายทอดพลงัมาให้ ประภา-

มนท์มองรอยยิ้มอ่อนโยนของทชัพลจนท�าให้เธอต้องยิ้มตอบทั้งน�้าตา

“ส่งแขกกลบัหมดแล้วเหรอคะ”

“เหลอืกลุ่มสดุท้ายที่ยนืคยุกบัไปป์ตรงนั้น” ทชัพลพยกัหน้าไป

ทางศาลา “ปาล์มเป็นไงบ้าง ยงัเจบ็แผลอยู่หรอืเปล่า”

ประภามนท์กระดกูขาขวาร้าวและหวัแตกจากการกระแทก เธอ

เป็นคนที่เจบ็น้อยที่สดุ ในขณะที่คณุปรารถนาขาหกัต้องผ่าตดัจดัเรยีง

กระดูกใหม่

หลังจากช่วยกันจัดการเรื่องของตรัยที่โรงพยาบาลเรียบร้อย  

เขากบัปวนิท์ตามไปดทูี่เกดิเหต ุเหน็แล้วอดใจหายไม่ได้ โชคดเีท่าไรที่ 

ประภามนท์ยงัรอดมานั่งอยูต่รงนี้ ก่อนรถจะพลกิคว�่าลงนาได้เสยีหลกั

หมนุไปชนกบัต้นไม้ข้างทางจนขาดเป็นสองท่อน ฝ่ังที่ชนเป็นฝ่ังคนขบั

จงึท�าให้ตรยัเจบ็หนกักว่าใครและเสยีชวีติในที่สดุ

“ยงัมเีจบ็ๆ บ้างค่ะ แต่ไม่มาก นั่งเฉยๆ บนรถเขน็กพ็อได้อยู่”

“เดี๋ยวพี่ไปส่งที่โรงพยาบาลนะ”

ประภามนท์มองรอยคล�้าใต้ตาของทัชพลแล้วส่ายหน้าไม่เห็น
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ด้วย หลายวนัมานี้เธอรู้ว่าเขากค็งงานยุ่งไม่ต่างจากพี่ชาย ทชัพลควร

จะต้องหยดุพกัได้แล้ว 

“พี่ทัชพักบ้างเถอะค่ะ รู้ไหมว่าสภาพพี่กับพี่ไปป์แทบดูไม่ได้

เลย”

“เวลาพกัยงัมอีกีเยอะแยะ แขกกลบัแล้วเราไปหาไปป์กนัเถอะ 

พี่ช่วยเขน็ให้นะ” ทชัพลลกุขึ้นเดนิอ้อมไปด้านหลงัรถเขน็ 

ประภามนท์เงยหน้ามองกลุ่มควันสีจางเป็นครั้งสุดท้าย ชาย

หนุ่มที่เข็นรถด้านหลังก็ท�าเช่นเดียวกัน เขาสัญญาต่อดวงวิญญาณ

ของตรยัว่าจะดูแลผู้หญงิคนนี้ให้ดทีี่สดุ ไม่ว่าอะไรจะเกดิขึ้น ทชัพลจะ

ปกป้องประภามนท์ด้วยชวีติ

เสร็จงานศพของตรัยแล้ว ปวินท์พบว่าตัวเองมีงานเพิ่ม

มากขึ้นอกีหลายเท่าตวั แม่และน้องสาวของเขายงัพกัอยูท่ี่โรงพยาบาล 

ชายหนุ่มต้องรบัผดิชอบจดัการงานทั้งของน้องและของแม่ 

เริ่มจากสั่งปิดบรกิารร้านเช่าชดุแต่งงานของประภามนท์ชั่วคราว

จนกว่าเจ้าของร้านตวัจรงิจะหายด ีส่วนคนที่จองชดุเอาไว้ก่อนหน้านี้

ประภามนท์ขอให้เจ๊หวช่ีวยดแูลแทน เพราะลกูค้าส่วนใหญ่ที่ใช้ชดุจาก

ร้านเธอกม็กัจะจ้างเจ๊หวใีห้แต่งหน้าท�าผมพ่วงไปด้วย นอกจากเธอกบั

ตรยักค็งจะมแีค่เจ๊หวเีท่านั้นที่จดัการต่อให้ได้ ส่วนเรื่องช่างภาพ ทมี

งานของตรยัดูแลต่อได้อย่างไม่สะดดุ ปวนิท์จงึหมดห่วงเรื่องงานของ

ประภามนท์

เรื่องธรุกจิเงนิกู้ของแม่เขาเป็นคนดูแลเอง แม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่

ชอบเรื่องบญัช ีแต่โชคดทีี่คณุปรารถนาจดัการข้อมลูลกูหนี้ของตวัเอง

ไว้อย่างเรียบร้อย ก�าหนดวันจ่ายดอกเบี้ยไว้อย่างชัดเจน ถึงวันตาม

รอบนดัเขากแ็ค่ไปเกบ็เงนิมาบนัทกึไว้ให้แม่กแ็ค่นั้น

ในส่วนคดคีวามยงัต้องตดิตามอย่างใกล้ชดิ ค�าพูดสดุท้ายของ
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ตรยัท�าให้ปวนิท์ฉกุคดิ เรื่องนี้มนัมอีะไรไม่ชอบมาพากล ต�ารวจสอบ

ปากค�าแม่กบัน้องเขาแล้ว และเช้าวนันี้สารวตัรวรวชิกเ็รยีกให้เขาเข้าไป

รบัทราบความคบืหน้า

ปวินท์กับทัชพลไปถึงสถานีต�ารวจสารวัตรหนุ่มก็เชิญเข้าห้อง

ปิดประตูคยุกนัอย่างเป็นส่วนตวั และไม่อนญุาตให้ใครเข้าไปรบกวน

โดยเดด็ขาด

“ผมอ่านรายงานผลการสอบปากค�าของป้าป๋ิมกบัปาล์มแล้วนะ

ครบั จากหลกัฐานการตรวจสอบตวัรถ เรื่องนี้ไม่สามารถสรปุว่าเป็น

อบุตัเิหตไุด้”

“สารวตัรก�าลงัจะบอกว่า...”

“มคีนจงใจท�าให้มนัเกดิขึ้นครบั”

สารวัตรวรวิชเป็นนักเรียนดีเด่นที่เคยได้รับทุนการศึกษาจาก 

คุณปรารถนาที่ส่งเสียจนเรียนจบชั้นมัธยม สารวัตรหนุ่มจึงให้ความ

เคารพสมาชิกทุกคนในบ้านปรานต์ปราณนต์ เมื่อเกิดเรื่องร้ายแรง 

เช่นนี้จึงต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียดรอบคอบ หากเป็นแค่

อบุตัเิหตธุรรมดาที่ตรวจสอบไม่พบเงื่อนง�าอะไรกส็รปุส�านวนปิดคดไีด้ 

ทว่าเรื่องนี้ยงัมคีวามผดิปกตอิยู่หลายจดุ

“ป้าปิ๋มกับปาล์มพูดตรงกันว่ามีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ตีประกบคู่

และก�าลงัจะลงมอืยงิ แต่เพราะป้าปิ๋มเป็นฝ่ายยงิคนร้ายก่อน กระสนุ

ของคนร้ายจงึพลาดไปโดนล้อรถและท�าให้เสยีหลกัพลกิคว�่า”

“มอีะไรที่มากกว่านี้อกีไหม”

“มคีรบั และมนักช่็วยยนืยนัด้วยว่าคดนีี้ไม่ใช่อบุตัเิหต”ุ สารวตัร

หนุ่มประสานสายตากับปวินท์ ก่อนเฉลย “ตอนเกิดเหตุเบรกรถไม่

ท�างาน ไม่พบแม้แต่รอยยาง นั่นอาจหมายถงึมคีนจงใจท�าให้มนัเกดิ

ขึ้น หรอืบงัเอญิเครื่องยนต์ขดัข้องตอนนั้นพอด ี ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้

ครบั”



 กาสร  51

“เพราะอย่างนี้นี่เอง ฉนัถงึไม่เหน็รอยเบรกเลย” ทชัพลหมดข้อ

กงัขา หนัมาทางเพื่อนกเ็หน็ปวนิท์ยนืก�าหมดัแน่น

“คราวนี้เราต้องมาดกูนัว่าอะไรคอืแรงจงูใจและเป้าหมาย คนร้าย

คอืใครกนัแน่ ทางต�ารวจตั้งไว้หลายประเดน็นะครบั คนร้ายอาจเป็น

หนึ่งในลูกหนี้ของป้าปิ๋ม หรือคนที่มีความขัดแย้งมุ่งท�าร้ายคนใน

ครอบครวัของพี่ ถ้ามนัตั้งใจฆ่าแม่พี่จรงิ ตอนนี้ผมกต้็องขอเตอืนว่าแม่

พี่ไม่ปลอดภยั แต่การที่เบรกรถมปัีญหากท็�าให้คดิแยกไปได้อกีประเดน็

หนึ่ง นั่นคอืคนร้ายอาจจะไม่ต้องการแค่ชวีติแม่พี่คนเดยีว”

“แต่ปาล์มกบัตรยัไม่เคยมเีรื่องขดัแย้งกบัใครมาก่อน ท�าไมถงึ

ต้องท�าร้ายสองคนนี้ด้วย”

“ค�าสารภาพจากปากคนร้ายเท่านั้นครับที่จะตอบทุกค�าถาม

ของเรา”

“ภาพจากกล้องวงจรปิด ไม่มีเบาะแสอะไรบ้างเลยเหรอ เส้น

ทางของมอเตอร์ไซค์คนันั้นล่ะ มุง่หน้าไปทางไหน” ปวนิท์ซกัถามอย่าง

เคร่งเครยีด ตอนนี้แรงจูงใจก่อเหตมุนักว้างเกนิกว่าจะจบัจดุได้

“ทะเบยีนรถมอเตอร์ไซค์เป็นของปลอม คนร้ายใส่หมวกปิดหน้า

มดิชดิ สบืตามเส้นทางของรถกไ็ม่พบอะไรเพิ่ม ระยะการจบัภาพหาย

ไปช่วงหนึ่ง โผล่มาอกีทพีวกมนักห็ายไปอย่างกบัล่องหน”

“ระย�า!” ปวนิท์ตบโต๊ะอย่างโกรธจดั ทกุอย่างมดืแปดด้านไป

หมด ถ้าคนร้ายเจาะจงแค่แม่ มนัจะสบืง่ายกว่านี้ แต่ถ้ามนัต้องการ

ชีวิตคนในครอบครัวเขาทั้งหมด มันท�าไปเพื่ออะไร อยากรู้นักว่าใคร

อยู่เบื้องหลงัเรื่องนี้ “จะต้องท�ายงัไงถงึจะได้ตวัคนร้ายอย่างไวที่สดุ”

“กถ้็ามนัมเีป้าหมายท�าร้ายคนในครอบครวัของพี่ ทางที่เรว็ที่สดุ

คอืเราต้องใช้เหยื่อล่อ”

“เหยื่อล่องั้นเหรอ” ปวินท์ส่ายหน้าไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้ เขาไม่

อยากเอาชวีติใครมาเสี่ยง “พี่เพิ่งจะเสยีตรยัไป ส่วนแม่กบัปาล์มกย็งั
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ต้องนอนอยู่โรงพยาบาลอกีนาน ถ้าจะมเีหยื่อที่เหมาะที่สดุในตอนนี้ก็

คงเป็นตวัพี่เองนี่แหละ สารวตัรบอกมาเถอะ พี่ต้องท�ายงัไง”

“ผมเกรงว่าเป้าหมายของคนร้ายจะไม่ใช่พี่ไปป์นะครับ” สาร-

วตัรวรวชิบอกไปตามความรูส้กึ “คนร้ายจงใจขบัรถตามประกบยงิ ซึ่ง

รถคันนั้นเป็นของคุณตรัย ไม่ใช่รถปาล์มหรือรถป้าปิ๋ม แค่บังเอิญว่า

สองคนนั้นโดยสารมาด้วย แสดงว่ามนัต้องรู้ว่าสามคนนั้นจะกลบัด้วย

กนั ผมคดิว่าเรื่องนี้มนัตั้งใจเล่นงานคนในครอบครวัพี่มากกว่านะครบั 

แต่ถงึงั้นผมกอ็ยากให้พี่ไปป์ระวงัตวัหน่อย”

“ครอบครวัพี่กม็กีนัอยู่แค่นี้แหละ ถ้าเอาตวัเองล่อคนร้ายไม่ได้ 

พี่กไ็ม่รู้จะไปหาใครแล้ว บอกตรงๆ นะถงึจะอยากได้ตวัคนร้ายเรว็ๆ ก็

จรงิ แต่พี่กไ็ม่อยากเอาชวีติใครมาเสี่ยง”

“ผมแค่เสนอเพื่อเป็นทางเลอืกหนึ่งน่ะครบั”

ขณะที่ยังหาข้อสรุปกันไม่ได้ เสียงโทรศัพท์ของปวินท์ก็ดังขึ้น

ขัดจังหวะ ชายหนุ่มเห็นเป็นชื่อศาสวัตจึงรับสาย เจ้าบ่าวหมาดๆ 

สอบถามความคบืหน้า ก�าหนดการดื่มน�้าผึ้งพระจนัทร์ของศาสวตักบั

สิรดาต้องเลื่อนออกไปเพราะเจ้าบ่าวอยากอยู่ช่วยปวินท์มากกว่าทิ้ง

เพื่อนไปมคีวามสขุ

“ว่าไงศาส เออ ฉนัก�าลงันั่งคยุกบัสารวตัรอยู่ ได้ เสรจ็แล้วจะ

แวะเข้าไปคยุด้วยที่ร้าน” ปวนิท์บอกก่อนจะวางสาย 

ชายหนุ่มเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋าเสื้อ ถอนใจยาว เอนหลังทิ้ง

ร่างพงิเก้าอี้

“นอกจากหาเหยื่อล่อ สารวตัรมทีางอื่นอกีไหม”

“ก็เริ่มจากคนที่น่าสงสัยได้นะครับ ว่าแต่พี่ไปป์สงสัยใครบ้าง

ไหม” สารวตัรวรวชิย้อนถาม

ปวนิท์ถอนใจส่ายหน้า ค�าพดูของตรยัมนักไ็ม่มมูีลเหตอุะไรเสยี

ด้วย ถ้าเขารู้ว่าตรยัเตอืนเพราะอะไร ชื่อของนายกครองวทิย์กค็งหลดุ
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ออกจากปากไปแล้ว แต่นี่...

“พี่ไม่อยากกล่าวหาใครลอยๆ ตอนนี้ ขอแน่ใจกว่านี้อกีหน่อย

นะสารวตัร”

“งั้นผมจะเริ่มสบืตามหลกัฐานที่เรามอียู่นะครบั”

“อืม...ลองสืบดูก่อนเผื่อจะเจอเบาะแสอะไรเพิ่มเติม รบกวน

หน่อยนะวิช คนร้ายพี่ก็อยากได้ แต่แผนเหยื่อล่อนี่พี่ว่าน่าจะเพิ่ม

ปัญหาให้หนกัมากกว่าเดมิ”

“ได้ครบั งั้นกเ็อาตามนี้ก่อน”

“ขอบใจนะที่ช่วยตามเรื่องให้”

“ป้าป๋ิมมบีญุคณุกบัผมมาก ผมสญัญาว่าจะตามหาตวัคนร้าย

ให้ได้ครบั”

ปวินท์ซาบซึ้งในน�้าใจของสารวัตรวรวิช แล้วเขาก็อดคิดถึงแม่

ขึ้นมาไม่ได้ คุณปรารถนาอาจจะใจบุญมากเกินไปในสายตาของเขา 

แต่อย่างน้อยเรื่องนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่แม่ท�ามันไม่สูญเปล่า 

ความมนี�้าใจของแม่ย้อนกลบัมาตอบแทนแล้ว ปวนิท์มั่นใจว่าสารวตัร-

วรวิชจะไม่ยอมปล่อยมือจากคดีนี้เด็ดขาดจนกว่าจะได้ตัวคนร้ายมา

ลงโทษ เขาเองกจ็ะไม่หยดุเช่นกนั

“อย่าให้ฉนัรูว่้ามนัเป็นใคร ไอ้พวกไม่มเีงาหวั รูจ้กัเสี่ยไปป์น้อย

ไปซะแล้ว”

ปวินท์แยกกับทัชพลที่หน้าโรงพัก ที่ไซต์งานแห่งหนึ่งมี

ปัญหา ทชัพลจงึต้องไปดูด้วยตวัเอง แต่กระนั้นกย็งัขบัรถมาส่งที่ร้าน 

ของศาสวตัและบอกว่าถ้าเคลยีร์งานเสรจ็แล้วจะรบีกลบัมาคยุด้วย

“แกคดิว่าฉนัจะได้คยุกบัมนัไหมวนันี้” ศาสวตักบัปวนิท์ยนืมอง

ท้ายรถของทชัพลที่แล่นออกไป

“งานหน้าไซต์จะเอาอะไรแน่นอนล่ะ แกก็ท�าเป็นไม่เคยไปได้  
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มธีรุะอะไรกบัมนัหรอืเปล่า”

“เปล่า แค่อยากคยุกนัพร้อมหน้าพร้อมตา”

ปวนิท์เอยีงคอมองเพื่อนยิ้มๆ “ตั้งแต่มเีมยีเนี่ย แกดูรกัพวกฉนั

ขึ้นเยอะเลยนะไอ้ศาส”

“ฉนัรกัเสี่ยมาตั้งนานแล้วไม่รูห้รอืไง ไปนั่งคยุกนัในห้องเยน็ๆ ดี

กว่า สารวตัรว่าไงบ้าง”

แล้วเรื่องราวในห้องท�างานของสารวัตรหนุ่มก็ถูกถ่ายทอดให้

ศาสวตัฟังอย่างละเอยีด เจ้าของร้านวสัดภุณัฑ์นั่งเกาคางครุ่นคดิ

“วธิขีองสารวตัรกไ็ม่เลวนะเสี่ย”

“หาเหยื่อล่อน่ะเหรอ ล่อใครล่ะ ถ้าพอมคีนน่าสงสยักว่็าไปอย่าง 

แต่นี่จะเอาเหยื่อไปล่อใครกไ็ม่รู้ ผดิพลาดขึ้นมา ใครจะรบัผดิชอบ มนั

เสี่ยงนะศาส ฉนัไม่อยากให้ใครต้องมาเจอจดุจบอย่างตรยั แล้วกอ็กี

อย่างนะ ฉนัไม่มคีนในครอบครวัเหลอืไปล่อเหยื่อคนร้ายแล้ว” ปวนิท์

ถอนหายใจ คดิอะไรไม่ออก

“กจ็รงิของแก แต่เป็นไปได้ไหม ถ้าแกเพิ่มคนในครอบครวัเข้าไป

อกีสกัคน”

คิ้วเข้มของปวนิท์ขมวดเข้าหากนั ชายหนุม่มองหน้าเพื่อนอย่าง

ไม่ค่อยเข้าใจนกั “คนในครอบครวันะโว้ยไม่ใช่คนในบรษิทั ฉนัจะได้

เพิ่มเข้าหรอืเอาออกง่ายๆ แบบที่ว่า”

“แหม...เสี่ย แกกอ็ย่าใสซื่อให้มนัมากนกั ฉนัหมั่นไส้ ไอ้การเพิ่ม

สมาชกิใหม่ในครอบครวัเนี่ย ง่ายนดิเดยีว”

“ยงัไงวะ”

“เสี่ยกแ็ค่หาสาวสวยมาร่วมใช้นามสกลุปรานต์ปราณนต์สกัคน

ส ิแค่นี้แกกจ็ะมญีาตใิกล้ชดิมติรร่วมเตยีงเพิ่มมาอกีคนหนึ่งแล้ว ง่าย

จะตาย” ศาสวตัเสนอความคดิสดุบรรเจดิ

“ร่วมเตยีง ร่วมนามสกลุ? หมายถงึแกจะให้ฉนัมเีมยีงั้นเหรอ”
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“เออ”

“ต้องจดทะเบียนใช้นามสกุลของฉันด้วย” นั่นหมายถึงว่าสิน

สมรสต้องหารสอง

“เพื่อความสมจรงิไง”

“เฮ้อ...” คนต้องการญาตดิ่วนถอนใจเฮอืกใหญ่ “ฉนันกึว่าจะ

ได้ความคดิอะไรที่ดกีว่านี้ แกนี่นะ เอะอะจะให้ฉนัหาเมยีตะพดึ โวะ!”

“ไม่ดหีรอืไง แกจะได้เป็นฝั่งเป็นฝา แม่แกกอ็ยากให้มเีมยีนี่นา 

จงัหวะนี้ละเหมาะสมลงตวั”

“นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะไอ้ศาส มนัอนัตราย เกดิผดิพลาดขึ้นมา

ล่ะ นั่นเมยีฉนัทั้งคนนะโว้ย ฉนัเป็นห่วงเรื่องความปลอดภยัของเขา”

“แกกค็อยดูแลเฝ้าระวงัให้เขาส”ิ

“ก็แบบนี้ไงฉันถึงว่ามันจะเพิ่มปัญหามากกว่าแก้ปัญหา วิธีนี้

ไม่เวริ์กแน่”

ปวนิท์กลอกตาไปมา ขณะที่ศาสวตัหน้ายุ่ง ย้อนถาม

“แล้วแกมวีธิทีี่ดกีว่าฉนัไหมล่ะ”

คราวนี้ปวนิท์นิ่งอึ้งบ้าง

“เหน็มะ แกกค็ดิไม่ออก ยิ่งไอ้ทชันี่อย่าหวงัเลยในหวัมแีต่งาน” 

ศาสวตัได้ทขีี่แพะไล่ ขยบิตาใส่เพื่อนอย่างเจ้าเล่ห์ “เชื่อพี่ เดี๋ยวดเีอง”

“ฟังฉนันะไอ้ศาส สมมตุว่ิาฉนัเอาด้วย หาใครสกัคนมาอปุโลกน์

เป็นเมยี แล้วแกคดิว่าเรื่องมนัจะง่ายนกัหรอืไงวะ จู่ๆ  กม็เีมยีโผล่เข้ามา 

ใครเขาจะเชื่อว่าไม่มอีะไรเบื้องหลงั”

“คนอื่นจะคดิยงัไงกช็่างส ิ เรื่องนี้ไม่ยากเลย เสี่ยไปป์ก�าลงัคยุ

อยู่กบัใครครบั แกลองมองหน้าฉนัแล้วคดิตามนะ แกเคยเชื่อไหมว่า

ฉันจะแต่งงาน” ศาสวัตเห็นเพื่อนส่ายหน้าก็ดีดนิ้วพลางยิ้มกว้าง  

“นั่นไง ไม่เคยมใีครคาดคดิมาก่อน แต่ฉนักม็เีมยีแล้ว ไอ้ทฤษฎปีบุปับ

รบัเมยีเนี่ยมนัจะเกดิขึ้นกบัใครกไ็ด้ ถ้าจงัหวะมนัใช่ ใครกเ็ถยีงไม่ขึ้น”
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“แล้วฉันจะไปหาเมียมาจากไหน วานท่านผู้รู้ช่วยชี้ทางสว่าง

หน่อย”

“เรื่องนั้นไม่ต้องห่วง เมยีเสี่ยไปป์น่ะหาง่าย พอๆ กบัร้านโอเลี้ยง

หน้าปากซอย แค่ขบัรถไปกเ็จอแล้ว”

“ง่ายเกนิไปมั้ง”

“ง่าย ไม่ง่าย ฉนักม็คีนที่ช่วยหาเมยีเหมาะๆ ให้แกได้กแ็ล้วกนั 

แถมน่าเชื่อแบบไม่มใีครเคลอืบแคลงสงสยัอกีด้วย”

ปวินท์ยังไม่ปักใจเชื่อ ต้องมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ ดีกว่าการเอาใคร

สักคนมาเป็นเหยื่อล่อ เรื่องแบบนี้ไม่มีใครยอมอย่างเต็มใจหรอก 

อนัตรายและไม่รู้ว่าในอนาคตจะต้องเผชญิกบัเหตกุารณ์เลวร้ายอะไร

บ้าง

ชายหนุ่มคดิอย่างมดืมนจนด้วยหนทาง ขณะที่คนเจ้าแผนการ 

อย่างศาสวตัยิ้มกริ่มกบัไอเดยีสดุบรรเจดิเถดิเทงิของตน...

หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปคดียังไม่มีอะไรคืบหน้า ส่วนแผนการ

ของศาสวัตนั้นก็ยังคงเป็นแค่ทางเลือกหนึ่งที่ปวินท์ยังคงยืนกราน 

ไม่เหน็ด้วย

ปวนิท์เลกิงานกลบัมานั่งอ่านรายชื่อลกูหนี้ที่เขาจะต้องออกเกบ็

ดอกเบี้ยรอบต่อไป จกัรวาลลกูหนี้ของเจ๊ป๋ิมยิ่งใหญ่ยดืยาวราวกบัมหา

กาพย์ ใครจะคิดว่าลูกหนี้ของแม่จะมากมายหลายร้อยอย่างนี้ หาก

จัดการไม่ดีมีหวังเขาคงปวดหัวตาย ต้องชื่นชมในความสามารถการ

บรหิารเงนิตราของแม่จรงิๆ

หากสารวัตรวรวิชยังมุ่งปมมาที่ลูกหนี้ของแม่ เขาก็แอบรู้สึก

หว่งใยเจ้าของคดอียูไ่ม่น้อยที่จะต้องเรยีกผูค้นกว่าครึ่งค่อนจงัหวดัมา

พบเพื่อสอบปากค�า

ทว่าหนึ่งในบรรดารายชื่อลูกหนี้ของเจ๊ป๋ิม ชื่อ นางกญัญา บรุมิ-
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นาถ ดงึดดูความสนใจของปวนิท์ได้มากที่สดุ เขาไม่อาจละสายตามอง

ข้ามชื่อนั้นไปได้และเกดิความสงสยัขึ้นมาทนัททีนัใด เจ๊หวยีมืเงนิแม่

ไปท�าอะไรตั้งสามแสน จ�านวนเงนิไม่ใช่น้อยๆ แถมประวตักิารส่งดอก

กด็ูจะมปีัญหาเพราะค้างช�าระอยู่หลายงวด

พอเหน็ชื่อเจ๊หว ีปวนิท์กน็กึไปถงึค�าพดูของศาสวตัขึ้นมาอกีครั้ง 

จนป่านนี้แล้วสารวตัรวรวชิกย็งัไม่มอีะไรคบืหน้า และเขายงัหาวธิทีี่ดี

กว่าการใช้เหยื่อล่อไม่ได้ 

เขาจะทนอึดอัดแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหน หากจ�าเป็นก็คงต้อง

เอาตามที่ศาสวัตเสนอ แต่เรื่องนี้จะต้องรอบคอบให้มากโดยเฉพาะ

เรื่องความปลอดภยั ชายหนุ่มถอนหายใจยดืยาว พอคดิว่าต้องมเีมยี 

เขานกึภาพผู้หญงิที่จะมารบับทนั้นไม่ออกจรงิๆ ใครหนอจะเหมาะสม

กบัต�าแหน่งลูกสะใภ้เจ๊ปิ๋ม 

ความคดิชั่วขณะหนึ่ง ชื่อของนลนิวูบผ่านเข้ามา นั่นคอืผู้หญงิ

คนเดยีวที่เข้าใกล้ค�าว่าลูกสะใภ้เจ๊ป๋ิมมากที่สดุ ครหูลนิเรยีบร้อย อ่อน

หวาน เข้ากบัแม่เขาได้ แม้ว่าช่วงหลงัที่เลกิรากนัไป แม่ดไูม่ค่อยอยาก

เอ่ยถึงอีกฝ่ายก็ตาม ไม่ใช่แค่เขาที่อกหักคนเดียวหรอก พอทราบถึง

เหตผุลของนลนิที่ตดัสนิใจทิ้งเขาไป เจ๊ป๋ิมกผ็ดิหวงั ท�าท่าจะอกหกัหนกั

กว่าเขาเสยีอกี

เมื่อคนที่คดิอยากแต่งด้วยกลายเป็นของต้องห้าม ปวนิท์จ�าต้อง

มองหาตวัเลอืกใหม่ ชายหนุม่คดิจะวานให้เพื่อนสนทิมาช่วยเล่นละคร 

แต่เมื่อคดิถงึความปลอดภยักต้็องล้มเลกิแผนการทกุครั้ง จะด้วยความ

ละอายใจหรอืความรู้สกึผดิ แต่ทกุชวีติมคี่าเกนิกว่าจะเอามาเสี่ยง

“ยุ่งอยู่หรอืเปล่า” ปวนิท์ว้าวุ่นจนต้องโทรศพัท์ไปหาทชัพล

“เปล่า เพิ่งรดน�้าต้นไม้รอบๆ บ้านเสรจ็ มอีะไรหรอืเปล่า เสยีง

แกฟังดูไม่ดเีลยนะไปป์”

“ฉนัเพิ่งเปิดบญัชลีูกหนี้ของแม่ เจ๊หวกีู้เงนิแม่ไปสามแสน”
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“แกจะเอาเจ๊หวีมาเป็นเมียแล้วให้ไปล่อคนร้ายแบบที่ไอ้ศาส

แนะน�าเหรอ” ทชัพลหวัเราะเบาๆ พอได้ยนิเสยีงถอนหายใจของเพื่อน 

เสยีงหวัเราะกเ็บาลง

“ฉนัเครยีดจรงิๆ นะทชั หลายวนัแล้วคดกีไ็ม่คบืหน้า”

“แสดงว่าแกเริ่มมใีจกบัวธิขีองสารวตัรกบัไอ้ศาส”

“ฉันอยากปรึกษาแกดู ในเมื่อเจ๊หวีติดหนี้แม่ฉันอยู่ ฉันจะได้

ประโยชน์อะไรจากตรงนี้บ้างต่างหาก”

“ประโยชน์ของเจ๊หวกีม็แีต่หาเมยีให้แกนั่นแหละ”

ปวนิท์เงยีบเพราะคดิไม่ตก

“ฉนัรู้ว่าแกไม่สบายใจเรื่องอะไร กล็องคยุกบัเจ๊หวดีูก่อนดไีหม 

แล้วค่อยๆ ลงรายละเอยีดกนั”

เสยีงถอนหายใจของชายหนุม่ดงัขึ้นอกีครั้งท่ามกลางความเงยีบ

ในห้อง เขาจะไม่ยอมอยูเ่ฉยนั่งรอให้โชคช่วย กใ็นเมื่อไม่มทีางอื่นแล้ว 

ลองพึ่งเจ๊หวดีูสกัทจีะเป็นอะไรไป 

ปวินท์นึกวาดภาพเมียในใจ จะต้องเป็นผู้หญิงที่ว่าง่าย ใจถึง 

กล้าเสี่ยงอนัตราย และจะต้องมทีกัษะด้านการแสดงสกันดิ เพื่อทกุคน

จะได้เชื่อสนทิใจว่าเธอคอืเมยีที่พรหมลขิติขดีเขี่ยมาให้เขาจรงิๆ

“งั้นเราไปหาเจ๊หวกีนั”


