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“ห้ามแต่งงานกับฉันเด็ดขาด!”

ชายหนุ่มที่ก�าลังขับรถอยู่หันมาบอกเธอด้วยน�้าเสียงดุดันและ

เยน็ยะเยอืกระดบัน�้าแขง็ขั้วโลก

“แล้วท�าไมเราจะแต่งงานกนัไม่ได้ล่ะคะ” กริฏา พฤกษ์อนนัต์ 

ขมวดคิ้วเรยีวเข้าหากนั แม้จะรู้เหตผุลดอียู่แก่ใจ

“เพราะฉันไม่ได้รักเธอไง” เสียงทุ้มยังคงเย็นชาได้อย่างเสมอ

ต้นเสมอปลาย

“แต่หญ้ารกัพี่ก้องนี่นา แต่งงานกบัหญ้าเถอะนะคะ” หญงิสาว

ท�าหน้าออดอ้อน มองตาละห้อย หวงัว่าเขาจะใจอ่อน แต่...

“งานแต่งงานของเราจะไม่มีวนัเกิดขึ้น ฉันไม่ได้รักเธอ ไม่เลย

แม้แต่นดิเดยีว!” ก้องบดนิทร์ กลุธร ย�้าเสยีงหนกัแน่น 

ถ้าค�าพดูของเขาคอืมดีปลายแหลม ตอนนี้หวัใจของเธอคงโดน

จ้วงแทงจนแหว่งวิ่นไม่มชีิ้นด ีแต่โชคดทีี่ไม่ใช่ ดงันั้นแม้จะหน่วงหนบึ

ในอกเพราะค�าตดัรอนของเขาแค่ไหน กริฏากย็งัยิ้มสดใสได้ 

“ไม่เป็นไรค่ะ หญ้ารกัพี่ก้องกพ็อ”

“โปรดฟังอีกครั้งว่า...ฉันไม่ได้รักเธอ!” นัยน์ตาคมฉายแวว

เหนื่อยหน่ายเตม็ทน

บทน�ำ
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“ไม่รักก็ไม่รัก หญ้าไม่สนอ้ะ อุตส่าห์มีวาสนาจะได้ผู้ชายแรร ์

ไอเท็มแบบพี่ก้องมาเป็นสามีทั้งที แถมยังหล่อกร๊าวใจจนต้องร้องขอ

ชวีติขนาดนี้ จะให้บอกว่าไม่แต่งได้ยงัไงคะ!” ดวงตากลมโตมองส�ารวจ

ใบหน้าคมคายไปทลีะส่วน “ดูสคิะ คิ้วหนาเหมอืน...ณเดชน์ ดวงตา

คมกรบิเหมอืนนาย ณภทัร จมูกโด่งได้รูปเหมอืนเจมส์จ ิปากเป็นรูป

กระจับสีชมพูระเรื่อเหมือนหมาก ปริญ ส่วนหุ่นเซ็กซี่เหมือนพี่เวียร์ 

ศุกลวัฒน์ จะมีใครหล่อเพอร์เฟกต์ไปทุกอย่างแบบพี่ก้องอีกไหมเนี่ย 

แถมฐานะกร็วยมากเว่อร์ เป็นถงึผู้บรหิารของกลุธร ดเีวลลอปเมนต์ที่

ประมูลโครงการสร้างรถไฟฟ้าในกรงุเทพฯ ได้ตั้งหลายสาย นสิยัเหรอ

ก็ดี๊ดี ถ้าผู้หญิงคนไหนไม่ รีบคว้าพี่ก้องเอาไว้ก็โง่แล้วละค่ะ แต่หญ้า 

ไม่โง่นะคะ ถงึจะชื่อหญ้า แต่ไม่กนิหญ้าค่ะ”

“เพ้อยงักบัคนบ้า” ก้องบดนิทร์ส่ายหน้าไปมาอย่างอ่อนใจ

“แต่คนบ้าคนนี้คอืว่าที่ภรรยาของพี่ก้องนะคะ” กริฏายิ้มระรื่น 

“ยงัไม่ได้แต่งเลย คดิข้ามชอตไกลเกนิไปละ”

“แต่ยงัไงเรากต็้องแต่งงานกนัค่ะ”

“ห ึไม่มทีาง ถ้าต้องแต่งงานกบัเธอ ฉนัขอไปผูกคอตายใต้ต้น

ถั่วงอกดกีว่า” รมิฝีปากหยกัลกึโค้งขึ้นอย่างยโส

“จะตายไหมคะนั่น” หญิงสาวหัวเราะเสียงดังอย่างไม่รักษา

ภาพพจน์

“ข�ามากนกัเหรอ” เขาปรายตามามองอย่างต�าหนิ

“ค่ะ ค�้าข�า คดิได้ไง ไปผูกคอตายใต้ต้นถั่วงอก”

“...” ก้องบดินทร์นั่งหน้านิ่งราวกับรูปปั้น ทว่าในหัวนึกถึงจุด 

เริ่มต้นที่ท�าให้เขาและกริฏาต้องมานั่งถกเถยีงกนัอยู่ตอนนี้

เรื่องมนัมอียู่ว่า...
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เมื่อสามวันท่ีแล้วคุณมลฤดี แม่ของก้องบดินทร์และคุณ

พสิมยั ป้าของกริฏา สองเพื่อนซี้ซึ่งรกัการดูดวงเป็นชวีติจติใจได้ไปที่

ส�านักหมอดูแห่งหนึ่งย่านฝั่งธนฯ ซึ่งผู้คนเล่าลือว่าดูดวงแม่นมาก  

แม้กระทั่งดารา เซเลบ หรอืนกัการเมอืงกแ็ห่แหนกนัไปตรวจดวงชะตา

ที่นั่น

แต่หมอดชูื่อดงักไ็ม่ได้รบัดดูวงให้ทกุคน มเีพยีงผูถ้กูเลอืกเท่านั้น

ที่จะได้พบท่าน คณุมลฤดแีละคณุพสิมยัเองกจ็องควิดดูวงล่วงหน้ามา

ร่วมเดือน ก่อนที่ลูกศิษย์ของแม่หมอจะโทร. มาแจ้งว่าพวกท่านผ่าน

การคัดสรรจากเบื้องบนแล้วซึ่งเบื้องบนที่ว่าก็คงเป็นเทพองค์ต่างๆ ที่

แม่หมอนบัถอืนั่นละ

เมื่อถึงเวลานัดหมาย แม่ของก้องบดินทร์และป้าของกิรฏาก็ 

เดนิทางไปยงัส�านกัหมอดูของแม่หมอพวงครามแต่เช้าตรู่

ต�าหนักของท่านเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวขนาดกะทัดรัด สร้างจาก

ไม้เก่าแก่ทั้งหลงั ตั้งอยู่ท่ามกลางต้นไม้สเีขยีวสดแสนร่มรื่นและน่าอยู่ 

ล้อมรอบบริเวณด้วยรั้วไม้ระแนงที่มีเถาต�าลึงเลื้อยพันอย่างไม่เป็น

ระเบยีบ

ภายในเรอืนรบัรองทรงไทยมผู้ีมารอควิดูดวงอยูจ่�านวนหนึ่ง ซึ่ง

1
ค�าท�านายของแม่หมอ
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ลูกศษิย์ของแม่หมอพวงครามบอกว่าแต่ละวนัท่านจะรบัท�านายเพยีง

ห้าควิเท่านั้น

‘ควิต่อไป คณุมลฤดกีบัคณุพสิมยัจ้า’ 

เมื่อได้ยินเสียงลูกศิษย์ของแม่หมอพวงครามเรียก หญิงสูงวัย

ทั้งสองกร็บีเดนิเข้าไปในตวัต�าหนกัทนัที

พอเข้ามาถึงก็พบแม่หมอชราในชุดปฏิบัติธรรมสีขาวก�าลังนั่ง

หลบัตาคล้ายเข้าฌานอยูบ่นตั่งไม้ ด้านหลงัของหมอดชูื่อดงัคอืโต๊ะหมู่

บชูาที่มพีระพทุธรปู รปูป้ันเทพ และกระถางธปูเทยีนวางเรยีงรายตาม

ล�าดบั

กลิ่นธปูที่ลอยอวลอยูใ่นห้องและแสงจากเทยีนเล่มใหญ่ที่ก�าลงั

ลกุโชตชิ่วงท�าให้บรรยากาศดูขรมึขลงัมากขึ้นไปอกี

‘เดี๋ยวเชิญนั่งรอได้เลยจ้ะ ถ้าแม่หมอพร้อมเมื่อไหร่ ท่านจะ

ลมืตาขึ้นเอง’ ลกูศษิย์สาวบอก ก่อนจะย่อตวัลงคลานเข่าเข้าไปนั่งข้าง

ตั่งไม้

คณุมลฤดแีละคณุพสิมยัหนัมองหน้ากนั ต่างคนต่างพยกัหน้า

เบาๆ และค่อยๆ ย่อตวันั่งลง ขณะที่ก้นก�าลงัจะหย่อนแตะพื้นนั่นเอง 

แม่หมอชรากล็มืตาโพลงขึ้นพร้อมกบัเอ่ยเสยีงกงัวาน

‘มากนัแล้วร!ึ’

‘ว้าย กระบอื!’/‘ว้าย ตวัเงนิตวัทอง!’ ทั้งคูต่กใจจนหงายหลงัตงึ 

เมื่อตั้งสตไิด้จงึรบีลกุขึ้นนั่งในท่าส�ารวม

‘คราวหลังรบกวนแม่หมอนับวัน ทู ทรีก่อนลืมตาด้วยนะคะ  

พวกฉนัจะได้ตั้งตวัทนั’ คณุมลฤดทีี่เกอืบหวัใจวายบอกพลางตวดัตา

ค้อน

‘นั่นสคิะ ใจหายวาบเลย’ คณุพสิมยัพยกัพเยดิ

‘พวกเอง็จะมาดดูวงหรอืมาสั่งข้า!’ แม่หมอพวงครามชี้นิ้วกราด 

ดวงตาฝ้าฟางลกุวาบด้วยความกริ้วโกรธ
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‘ดูดวงค่ะดูดวง’ คุณมลฤดียกมือไหว้ขอโทษขอโพยเป็นการ

ใหญ่

‘พวกเราจะไม่สั่งแม่หมออกีแล้วค่ะ แต่ช่วยดดูวงให้พวกเราด้วย

นะคะ’ คณุพสิมยัละล�่าละลกับอก

หมอดชูรายิ้มอย่างพงึพอใจ ก่อนจะค่อยๆ หนัมาจ้องคณุมลฤดี

อย่างพจิารณา ‘เอง็มลีูกชายคนนงึใช่ไหม’

‘ใช่ค่ะแม่หมอ’ แม่นสมค�าเล่าลอืจรงิๆ ด้วย ขนาดยงัไม่ได้บอก

ว่ามลีูกชาย แม่หมอยงัรู้เลย

‘อมื...’ คิ้วสดีอกเลาขมวดเข้าหากนัอย่างเคร่งเครยีด 

‘มีอะไรหรือเปล่าคะ’ คุณมลฤดีรู้สึกไม่สบายใจแปลกๆ แต่ก็

พยายามปลอบใจตวัเองว่าไม่มอีะไรหรอก

‘อมื...’ แม่หมอพวงครามถอนหายใจก่อนเอ่ยสิ่งที่ฟังแล้วขนลกุ

ออกมา ‘ลูกชายของคณุนาย...มดีวงจะเสยีชวีติเพราะอบุตัเิหต!ุ’

ดวงตาของผู้ฟังเบกิกว้าง ปากอ้าค้าง รู้สกึเหมอืนสายฟ้าฟาด

ลงกลางกบาลเปรี้ยงใหญ่

‘อะไรนะคะแม่หมอ ลูกชายฉนัมดีวงจะเสยีชวีติเพราะอบุตัเิหตุ

งั้นเหรอคะ!’

‘ใช่! ข้ารู้ ข้าเห็น ข้าสัมผัสได้ มีความมืดด�าโอบล้อมตัวของ

ลูกชายคณุนายอยู่ มนัน่ากลวัมาก’ แม่หมอท�าท่าขนลกุขนพอง

‘โธ่ ตาก้องลูกแม่’ คณุมลฤดหีน้าซดี มอืสั่น รู้สกึกลวัจบัใจเมื่อ

คดิว่าจะต้องสูญเสยีลูกชายหวัแก้วหวัแหวนเพยีงคนเดยีวไป

‘ใจเยน็ๆ นะมอลลี่’ คณุพสิมยัมองเพื่อนสนทิอย่างห่วงใยและ

เรยีกอกีฝ่ายด้วยชื่อเล่นที่เรยีกกนัมาตั้งแต่สมยัเรยีนมหาวทิยาลยั ซึ่ง

ชื่อนี้พวกท่านจะใช้เรยีกกนัเวลาไม่ได้อยู่ต่อหน้าลูกๆ หลานๆ เท่านั้น 

เพราะกลวัเดก็ๆ ได้ยนิแล้วจะไม่เกรงขาม

‘ฉันเย็นไม่ไหวแล้วพรีมมี่ เรื่องนี้เกี่ยวกับความเป็นความตาย
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ของตาก้องเลยนะ’ แววตาของเธอเตม็ไปด้วยความเครยีดและหวาด- 

หวั่นพรั่นพรงึ

‘อย่าเพิ่งคิดมากไปคุณนาย ทุกอย่างมีทางออกเสมอ หึๆๆ’  

น�้าเสียงน่าเกรงขามที่เอ่ยขึ้นท�าให้แววตาคุณมลฤดีมีความหวังขึ้น 

อกีครั้ง

‘ท�ายงัไงคะแม่หมอ ฉนัยอมท�าทกุอย่างเลยค่ะ ขอแค่ให้ลกูชาย

รอดชวีติกพ็อ หรอืผ่อนหนกัเป็นเบากย็งัด’ี 

‘วิธีสะเดาะเคราะห์ในครั้งนี้จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก’  

แม่หมอพวงครามกระตุกยิ้มมุมปาก ในขณะที่คุณมลฤดีรอฟังอย่าง

จดจ่อ

‘ท�ายงัไงเหรอคะ’

‘ลูกชายของคุณนายจะต้องแต่งงานภายในสามเดือนนับจาก

วนันี้ แล้วเขาจะรอดชวีติ แต่ถ้าไม่...ทกุอย่างกจ็ะเป็นไปตามค�าท�านาย

ของข้า!’

เมื่อรู้วิธีแก้เคล็ดแล้ว คนที่เชื่อเรื่องดวงอย่างหัวปักหัวป�าจึงไม่

รอช้าที่จะหาผู้หญิงสักคนมาแต่งงานกับลูกชาย และผู้หญิงคนนั้นก็

ไม่ใช่คนอื่นคนไกล กริฏา พฤกษ์อนนัต์ หรอืหนูกอหญ้า หลานสาว

ของคณุพสิมยั ซึ่งเธอเหน็มาแต่อ้อนแต่ออกนั่นเอง 

...

วันนี้คุณมลฤดีและคุณพิสมัยจึงนัดกันออกมารับประทาน

อาหารเยน็ที่ภตัตาคารแห่งหนึ่งในย่านเยาวราช และให้ก้องบดนิทร์กบั

กริฏามาด้วยเพื่อจะได้ถอืโอกาสบอกเรื่องนี้กบัทั้งสองคน

ตอนแรกแม่ของชายหนุ่มและป้าของหญิงสาวก็คุยเรื่องสัพเพ- 

เหระไปเรื่อย ก่อนจะเข้าเรื่องส�าคญั

‘แม่กบัป้าพริ้มอยากให้ก้องกบัหนูกอหญ้าแต่งงานกนัจ้ะ’ 

‘อะไรนะครบั! แต่งงานเหรอ’ ก้องบดนิทร์ถามอย่างอึ้งๆ เพราะ
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ไม่คดิเลยสกันดิว่าแม่จะพูดเรื่องนี้ขึ้นมาแบบไม่มปีี่มขีลุ่ย

หญงิสงูวยัพยกัหน้าเบาๆ ‘ใช่จ้ะ เราสองคนไปดดูวงมา แม่หมอ

ท่านบอกว่าก้องต้องแต่งงานภายในสามเดือน ก้องไม่มีแฟนไม่ใช่ 

เหรอ เพราะงั้นเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหานะจ๊ะ’

‘ผมไม่มแีฟนกจ็รงิ แต่ไม่ได้หมายความว่าแม่จะจบัให้แต่งงาน

กบัใครกไ็ด้ หมอดคูนนั้นท�านายอะไรไร้สาระสดุๆ’ แค่ได้ฟังกข็�ายิ่งกว่า

ดูชงิร้อยชงิล้าน

‘มนัไม่ใช่เรื่องไร้สาระเลยนะก้อง’ แม่ของเขาท�าหน้าเคร่งเครยีด

‘ไร้สาระสคิรบั ท�าไมเราต้องไปเชื่อแม่หมออะไรนั่นด้วย’ ก้อง-

บดนิทร์ส่ายหน้าและถอนหายใจ

‘เพราะทกุคนพูดกนัว่าค�าท�านายของแม่หมอแม่นมากไงล่ะ’

ก้องบดนิทร์หวัเราะเสยีงดงั ‘แม่หมอเป็นญาตยิมทูตเหรอครบั 

ถงึรู้ว่าใครจะตายเมื่อไหร่ แม่งมงายหนกัขึ้นทกุวนัแล้วนะครบั ป้าพริ้ม

น่าจะช่วยเตอืนสตกินัหน่อย’ เขาหนัไปเอ่ยกบัป้าของกริฏา

‘ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะก้อง’ คุณพิสมัยก็ดูจะเชื่อเรื่องนี้อย่าง 

สนทิใจไม่แพ้แม่ของเขา

‘แล้วถ้าผมแต่งงาน มนัจะช่วยให้ผมรอดเหรอครบั’ 

‘ใช่ลูก แม่หมอบอกวธิแีก้มาแบบนี้ เพราะฉะนั้นแม่เลยอยาก

ให้ก้องแต่งงานกบัหนูกอหญ้าจ้ะ’ คณุมลฤดมีองลูกชายอย่างห่วงใย

เหลอืล้น

‘แต่...’ ก้องบดนิทร์ไม่ทนัได้แย้งกถ็ูกแม่ตดับท

‘ตกลงก้องยอมแต่งแล้วเนอะ เดี๋ยวแม่กบัป้าพริ้มจะไปหาฤกษ์

แต่งงานที่เรว็ที่สดุมาให้จ้ะ’ คณุมลฤดบีอกด้วยสหีน้าแช่มชื่นขึ้น ทั้งที่

ลูกชายยงัไม่ตอบตกลงสกัค�า แต่เธอจะมดัมอืชกเสยีอย่าง ใครจะท�าไม

‘เดี๋ยวนะครบั แม่จะไม่ถามผมกบักอหญ้าเลยเหรอว่าเราเตม็ใจ

จะแต่งงานกนัไหม’ ชายหนุ่มหนัไปขอเสยีงสนบัสนนุจากกริฏา ‘บอก
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ไปสวิ่าเราจะไม่แต่งงานกนั’

หญงิสาวยิ้มแห้งๆ ‘เอ่อ...’

‘หนกูอหญ้ายนิดจีะแต่งงานกบัก้องจ้ะ ป้าพริ้มเองกไ็ม่มปัีญหา’ 

คณุมลฤดยีิ้มกริ่ม ดกัไว้ทกุทางแบบนี้ ดูซวิ่าเจ้าลูกชายตวัดจีะปฏเิสธ

ได้อกีไหม

‘เธอรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วเหรอ’ ก้องบดนิทร์ถามหญงิสาวเสยีงดุ

‘ค่ะ’ กริฏายิ้มสู้

‘แล้วเธอก็เต็มใจจะแต่งงานกับฉันงั้นเหรอ’ เจ้าของใบหน้า 

หล่อเหลาเลกิคิ้วหนาขึ้น

‘ค่ะ’ หญงิสาวตอบเสยีงหนกัแน่น

‘แต่ผมไม่แต่งนะครบั’ ก้องบดนิทร์รบีหนัไปบอกผู้ใหญ่ทั้งสอง

‘ไม่ได้เดด็ขาด ก้องต้องแต่งงานกบัหนกูอหญ้าภายในสามเดอืน 

ไม่งั้นก้องจะเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุอย่างที่แม่หมอบอก’ เธอเหนื่อย

ใจกับเจ้าลูกชายจอมดื้อด้านนี่จริงๆ ทั้งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็น

ความตายของตวัเองแท้ๆ แต่เจ้าตวักลบัไม่ใส่ใจเลยแม้แต่นดิเดยีว

‘มันก็แค่ค�าท�านายครับแม่ ถึงผมไม่ได้ไปหาหมอดู ผมก็รู้ว่า

อบุตัเิหตเุกดิขึ้นได้ตลอดเวลา และเรากป้็องกนัได้ด้วยการมสีตอิยูเ่สมอ 

ไม่ใช่การแต่งงานครบั’

‘แต่ถ้าไม่ท�าตามที่แม่หมอบอก แม่กค็งไม่สบายใจ ขอร้องละนะ 

ถ้าก้องไม่แต่งกับหนูกอหญ้า จากนี้ไปแม่คงนอนหลับไม่สนิทเลย 

สกัคนื พ่อของเรากจ็ากไปคนนงึแล้ว ถ้าก้องจากแม่ไปอกีคน แม่จะ

อยู่กบัใครล่ะ’ คณุนายแม่ของเขาท�าตาแดงๆ และเริ่มสะอกึสะอื้น 

‘ครั้งนี้น�้าตาของแม่ไม่ได้ผลเหมือนที่ผ่านมาหรอกครับ’ เวลา

เขาขดัใจแม่ทไีร ท่านกจ็ะใช้น�้าตานี่ละเป็นอาวธุท�าให้เขาใจอ่อน

เท่านั้นละ น�้าตาของคณุมลฤดกีร็่วงพรูลงมาราวกบัท�านบพงั

‘ฮือออ ก้องไม่รักแม่แล้วใช่ไหม ถึงพูดจาเย็นชาอย่างนี้ แม่ 
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เสียใจจริงๆ ที่ความรักความห่วงใยของแม่ไม่มีค่าส�าหรับก้องเลย  

ฮือออ’ หญิงสูงวัยร้องไห้อย่างสมจริง เพราะมีดีกรีเป็นอดีตนางเอก

ละครเวทขีองคณะ

ก้องบดนิทร์ได้ยนิอย่างนั้นกป็วดหวัตบุๆ ขึ้นมาทนัที

‘อย่าร้องนะมอล...เอ๊ย มล’ คุณพิสมัยเกือบจะเผลอเรียก 

ชื่อเพื่อนตามความเคยชนิ

‘ไม่ให้ร้องได้ไงล่ะพริ้ม ฮกึ ตาก้องไม่เหน็ความหวงัดขีองฉนัเลย 

ฮกึ และไม่ห่วงเลยสกันดิว่าถ้าเขาตายไปแล้วฉนัจะอยู่กบัใคร’

‘ก้อง ท�าตามที่แม่ของเราบอกเถอะนะ’ คณุพสิมยัมองลูกชาย

เพื่อนอย่างขอร้อง

‘ไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วละพริ้ม เขาคงอยากเห็นแม่ร้องไห้จน

ขาดใจตาย ฮอืๆๆ’ คณุมลฤดสีะอื้นไห้ตวัโยนอย่างน่าสงสาร

‘ผมไม่ได้คดิอย่างนั้นเลยนะครบั’ ชายหนุ่มท�าหน้าเครยีด

‘ถ้างั้นก็ตกลงแต่งงานกับหนูกอหญ้าสิจ๊ะ’ หญิงสูงวัยมอง

ลูกชายอย่างคาดหวงั

ก้องบดินทร์เงียบ ดวงตาคมกริบฉายแววครุ่นคิดอย่างหนัก 

เพราะเขาไม่อยากท�าให้แม่เสียใจ แต่กไ็ม่อยากจะแต่งงานกบัผู้หญงิ

ที่ไม่ได้รกัเช่นกนั

ชายหนุ่มถอนหายใจออกมาอย่างอึดอัดหลังจากใคร่ครวญอยู่

ราวห้านาท ี‘ผม...’

‘ตดัสนิใจได้แล้วใช่ไหมจ๊ะ’ แววตาของคณุนายแม่เป็นประกาย

เรอืงรองด้วยความหวงั

ก้องบดนิทร์ถอนหายใจอกีรอบ ก่อนที่รมิฝีปากหยกัลกึจะขยบั

บอก ‘ผมจะยอมแต่งงานกบักอหญ้ากไ็ด้ครบั’ ใครเลยจะรู้ว่าภายใต้

ใบหน้านิ่งๆ นั้นมรีอยยิ้มชั่วร้ายซ่อนอยู่

พอกนิข้าวเสรจ็ แม่กใ็ห้เขาไปส่งกริฏาที่บ้าน ส่วนพวกท่านจะ
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โทร. บอกให้คนขับรถมารับ ไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าไม่ได้วางแผน 

ล่วงหน้ากนัมาก่อน

...

“แม่ต้องโดนเธอท�าเสน่ห์แน่ๆ ถงึได้เลอืกเธอมาแต่งงานกบัฉนั” 

ก้องบดนิทร์ปรายตามองหญงิสาวอย่างร�าคาญใจ

“เพราะป้ามลเห็นว่าหญ้าเป็นผู้หญิงที่ดีต่างหาก” ถึงเธอจะ 

ไม่ได้เป็นกุลสตรีทุกกระเบียดนิ้ว แต่นิสัยห่างไกลจากค�าว่าแย่เยอะ 

กริฏามั่นใจว่าอย่างนั้น

“ผู้หญงิดีๆ  ที่ไหนจะยอมตกลงแต่งงานกบัผู้ชายง่ายๆ”

“กห็ญ้าบอกไปแล้วไงคะว่าหญ้ารกัพี่ก้อง ถ้าไม่รกักค็งไม่ยอม

แต่งหรอก”

“แต่ฉนัไม่ได้รกัเธอเว้ย!” ชายหนุ่มบอกเสยีงดงัลั่นรถ

“โห แค่นี้ต้องขึ้นเว้ยเลยเหรอคะ แต่ก็ดีค่ะ หญ้าชอบผู้ชาย

เถื่อนๆ เกรี้ยวกราดแบบนี้แหละ มนักร๊าวใจดคี่ะ” นยัน์ตาหวานทอ

ประกายซกุซน 

“โว้ย! คนอะไรหน้ามนึจรงิๆ” ก้องบดนิทร์อยากจะเอาหวัโขก

พวงมาลยัตาย

“คนหน้ามนึที่รกัเธอไงคะ”

“อ้วกกก! ไม่ว่ายงัไงเธอกห้็ามแต่งงานกบัฉนั เข้าใจไหม!” ท่าที

ขงึขงัของเขาไม่ได้ท�าให้กริฏาหวาดหวั่นเลยสกันดิ

“ไม่-เข้า-ใจ-ค่ะ” สาวหน้าหวานยิ้มแฉ่ง ดวงตากลมโตยังคง

สดใส แม้จะโดนด่ามาหลายรอบแล้วกต็าม

“โว้ยยย ท�าไมถงึดื้ออย่างนี้นะ อยากให้ฉนัเล่นบทโหดใช่ไหม” 

คราวนี้ใบหน้าของเขาดดุนัและจรงิจงัมากขึ้นสบิเท่า

แต่กิรฏาหาได้แคร์ไม่ พี่ก้องคิดจะท�าตัวร้ายๆ ให้เธอถอดใจ 

งั้นเหรอ ไม่มทีางเสยีหรอก
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“ไม่มีเหตุผลที่หญ้าต้องปฏิเสธการแต่งงานค่ะ หญ้าถูกป้ามล

เลือกให้เป็นว่าที่สะใภ้ของบ้านกุลธรโดยชอบธรรม หญ้าไม่ได้ใช้

อ�านาจแย่งต�าแหน่งนี้จากใคร เพราะงั้นโปรดฟังอีกครั้งค่ะว่า...หญ้า

จะแต่งงานกบัพี่ก้อง!”

“ฉนักจ็ะท�าทกุทางเพื่อไม่ให้งานแต่งงานเกดิขึ้นเหมอืนกนั!”

ตาสองคู่ประสานกันอย่างไม่มีใครยอมใคร ก่อนที่ไม่กี่วินาที 

ต่อจากนั้นกริฏาจะเอ่ยขึ้นด้วยสหีน้าหวั่นๆ “พี่ก้องคะ...”

“จะยอมแพ้แล้วใช่ไหมล่ะ” รมิฝีปากหยกัลกึกระตกุยิ้มร้าย

“เปล่าค่ะ”

“แล้วเรยีกฉนัท�าไม!” ก้องบดนิทร์ตวาดเสยีงดุ

“หญ้าแค่จะบอกว่า...ดูถนนด้วยค่ะ ถ้ามัวแต่จ้องตาหญ้าอยู่

อย่างนี้ อกีไม่เกนิสบิวนิาทเีราต้องชนท้ายคนัหน้าแน่นอน”

ชายหนุ่มได้สต ิรบีหนัขวบักลบัไปมองถนน และ...“เฮ้ย!”

เอี๊ยดดด!

ก้องบดินทร์เหยียบเบรกจนตัวโก่ง เพราะสัญญาณไฟจราจร

เปลี่ยนเป็นสแีดงพอด ีและรถคนัข้างหน้ากก็�าลงัชะลอความเรว็ลงด้วย 

ต่างจากเขาที่ขบัมาด้วยความเรว็สูง

โชคดทีี่ผ้าเบรกยงัมปีระสทิธภิาพท�าให้หยดุรถได้ทนัท่วงท ีชาย

หนุ่มเอนหลงัลงพงิเบาะและพรูลมหายใจออกมาอย่างโล่งอก

“เฮ้อ เกอืบไปแล้ว อกีนดิเดยีวเอง” กริฏาท�าหน้าหวาดเสยีว

ก้องบดนิทร์ปรายตามามองเธอแวบหนึ่ง แต่ไม่ได้พดูอะไร หญงิ

สาวจงึเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้น

“ขอโทษด้วยนะคะที่ความสวยของหญ้าท�าให้พี่ก้องเผลอสบตา

นานจนลมืมองถนน” เธออมยิ้มแบบเขนิๆ 

“นี่สวยแล้วเหรอ” เขาเลกิคิ้วหนาขึ้นอย่างเหน็ขนั

“สวยสิคะ” กิรฏาตอบอย่างฉะฉานทันที “หญ้าส่องกระจก 
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ทกุวนั มั่นใจว่าหน้าแบบนี้เรยีกว่าสวยแน่ๆ”

“สวยกว่าตดูลงินดิเดยีว” รมิฝีปากรปูกระจบัโค้งขึ้นนดิๆ อย่าง

เหน็ขนั

“พี่ก้อง!” ใบหน้าหวานงอง�้า ดวงตากลมโตที่ล้อมรอบด้วย 

แพขนตางอนยาวมองเขาอย่างน้อยใจ

“ท�าไม โกรธฉันเหรอ ขอยกเลิกการแต่งงานเลยดิ” เจ้าของ

ใบหน้าคมคายเอ่ยด้วยน�้าเสยีงท้าทาย

“ไม่มีทางหรอกค่ะ หญ้าไม่หัวร้อนกับเรื่องแค่นี้หรอก พี่ก้อง 

จะว่าหญ้าหน้าเหมือนตาตุ่ม เล็บขบ หรืออะไรก็ตามสบายเลยค่ะ 

หญ้าไม่ถอืสา เพราะรู้ดวี่าตวัเองไม่ได้หน้าแบบนั้น”

“แน่ใจนะว่าอยากแต่งงานกบัฉนั” จู่ๆ เขากค็ดิแผนการชั่วร้าย

บางอย่างออก รับรองว่าวิธีนี้จะท�าให้ยายกอหญ้ารีบวิ่งไปขอยกเลิก

งานแต่งงานแทบไม่ทนัเลยละ

“จะถามอีกกี่ที หญ้าก็ขอยืนยันค�าเดิมว่าจะเป็นภรรยาของ 

พี่ก้องค่ะ!” ดวงตาคู่สวยทอประกายเดด็เดี่ยว

“โอเค” เขาพยกัหน้า

“หอื?”

“ก็อยากเป็นเมียของฉันไม่ใช่เหรอ” รอยยิ้มของชายหนุ่มดู

เหมอืนพวกตวัร้ายในละครที่ก�าลงัคดิจะขนืใจนางเอกยงัไงยงังั้น

“พี่ก้องคดิจะท�าอะไรคะ” คิ้วเรยีวขมวดเข้าหากนัอย่างจบัผดิ

“เดี๋ยวกร็ู้ หึๆ ๆ” ก้องบดนิทร์หวัเราะเสยีงต�่าในล�าคอ

กริฏามองเสี้ยวหน้าหล่อจดัของคนที่ก�าลงัยิ้มมมุปากพลางกลนื

น�้าลายลงคออย่างยากล�าบาก อย่าบอกนะว่าพี่ก้องคดิจะปล�้าเรา
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ข้อสันนิษฐานของกิรฏามีแนวโน้มว่าจะเป็นจริงเมื่อก้อง-

บดินทร์ขับรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ เอสคลาสสีด�ามายังคอนโดมิเนียม 

ของเขาในย่านอโศก แทนที่จะไปส่งเธอที่บ้านย่านทองหล่อ

“นี่ไม่ใช่บ้านหญ้านี่คะ ท�าไมพี่ก้องพาหญ้ามาที่นี่ล่ะคะ”  

หญงิสาวหนัไปถามขณะที่อกีฝ่ายหมนุพวงมาลยัเลี้ยวเข้าไปยงัที่จอด

รถอตัโนมตั ินี่เป็นครั้งแรกเลยที่เธอมโีอกาสมาที่นี่ เพราะก้องบดนิทร์

เพิ่งย้ายจากคอนโดที่ทองหล่อมาอยู่คอนโดนี้ซึ่งสร้างเสร็จเมื่อเดือน

ก่อน และทั้งสองโครงการที่ว่ากเ็ป็นของบรษิทักลุธร ดเีวลลอปเมนต์ 

ที่เขาเป็นผู้บรหิารนั่นเอง

คนหล่อไม่ตอบ แต่ออกค�าสั่งเสยีงเข้ม “ขึ้นไปกบัฉนั!” ว่าแล้ว

เขาก็ปลดเข็มขัดนิรภัยเปิดประตูลงจากรถ และเดินอ้อมมายังฝั่งที่

กริฏานั่งอยู่

เจ้าของร่างสูงกระชากประตูเปิดออก และชะโงกเข้ามาปลด

เขม็ขดันริภยัให้เธอ

กลิ่นกายหอมกรุ่นแบบเฉพาะตัวของก้องบดินทร์ท�าให้กิรฏา

หน้าร้อนวูบวาบและรู้สึกปั่นป่วนในช่องท้องขึ้นมาครามครัน ความ 

ใกล้ชดิแม้จะเพยีงไม่กี่วนิาท ีแต่กท็�าให้หวัใจดวงน้อยสั่นระรวัจนเต้น

2
อยากเป็นเมียฉันนักใช่ไหม
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ไม่เป็นจงัหวะ

“ลงมา!” มอืหนาคว้าข้อมอืเรยีวฉบั 

“โอ๊ย! พี่ก้อง หญ้าเจบ็นะ” กริฏาประท้วงพลางท�าหน้าเหยเก

“สมน�้าหน้า” เขาเอ่ยออกมาอย่างไม่แคร์ความรู้สกึเธอ

“คนใจร้าย ทีกับผู้หญิงคนอื่นท�าไมพูดดีได้ แต่กับหญ้าชอบ

ท�าร้ายจติใจตลอด”

“จะลงมาดีๆ หรือให้ใช้ก�าลัง” ก้องบดินทร์ไม่สนใจค�าตัดพ้อ

ต่อว่าและแววตาน้อยใจนั้น

“ลงดีๆ ก็ได้ค่ะ ว่าแต่พี่ก้องยังไม่บอกหญ้าเลยนะว่าพาหญ้า 

มาท�าอะไรที่นี่” เธอถามด้วยน�้าเสยีงที่เริ่มหวาดหวั่น

ชายหนุ่มไม่ตอบ แต่ลากเธอเข้าไปยังล็อบบีที่ตกแต่งอย่าง

หรูหรา พนกังานสาวในชดุยูนฟิอร์มสแีดงซึ่งนั่งประจ�าอยู่ที่เคาน์เตอร์

ลกุขึ้นไหว้อย่างนอบน้อมเมื่อเหน็เขา

“สวัสดีค่ะคุณก้อง” ฝ่ายนั้นมองผู้หญิงตัวเล็กหน้าตาน่ารักที่ 

ยนือยู่ข้างเจ้านายพลางขมวดคิ้วเข้าหากนัเลก็น้อย

“ไม่มอีะไรครบั” ก้องบดนิทร์ตอบเสยีงเรยีบขรมึ

ด้านกริฏากไ็ด้แต่ยิ้มแห้ง

“ค่ะ” พนกังานสาวค้อมศรีษะ ก่อนจะนั่งลงตามเดมิหลงัจาก

เจ้านายใช้คยี์การ์ดสแกนเข้าไปยงัโถงลฟิต์แล้ว

“เฮ้อ เมื่อกี้หญ้าน่าจะขอร้องให้พี่คนนั้นช่วย” หญิงสาวถอน

หายใจยาวอย่างแสนเสยีดายขณะยนืรอลฟิต์

“แล้วคดิว่าเขาจะช่วยเธอเหรอ ฉนัเป็นเจ้านาย ยงัไงลูกน้องก็

ต้องเชื่อฟังฉนั”

ติ๊ง!

เมื่อประตลูฟิต์เปิดออก ก้องบดนิทร์กล็ากเธอเข้าไปข้างใน และ

ใช้คยี์การ์ดสแกนก่อนกดหมายเลขชั้นสูงสดุซึ่งเป็นห้องพกัของเขา
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“อ๋อออ หญ้ารู้แล้ว พี่ก้องจะพาหญ้ามาดูเรือนหอใช่ไหมคะ” 

กริฏายงัพยายามคาดเดา ดวงตากลมโตฉายแววใสซื่อไร้เดยีงสา ทว่า

ซ่อนความแสบเอาไว้

“อกีไม่กี่นาทกีไ็ด้รูเ้องนั่นแหละ” คนตวัสงูกว่าเอ่ยโดยไม่หนัมา

มองเธอ มอืหนายงัคงเกาะกมุข้อมอืกลมกลงึไว้แน่น

เมื่อเข้ามาถึงห้องพัก ก้องบดินทร์ก็พาเธอตรงไปยังห้องนอน

อย่างไม่พูดพร�่าท�าเพลง

“พี่ก้องจะท�าอะไรคะ พาหญ้าไปห้องนอนท�าไม” นยัน์ตาหวาน

ฉายแววตระหนกเพราะสิ่งที่ก�าลงัจะเกดิขึ้น

“จะท�าอย่างที่เธอต้องการไง”

“มะ...ไม่นะคะ” กริฏาขนืตวัไม่เดนิตามเขา แต่กส็ู้แรงของฝ่าย

ชายที่มากกว่าไม่ได้

“ฉันให้โอกาสเธอเปลี่ยนใจแล้ว แต่เธอดื้อเอง” ก้องบดินทร์

ก�าลงัย่ามใจอย่างมากที่ท�าให้หญงิสาวหวาดหวั่นได้

เมื่อเข้ามาถึงภายในห้องนอนขนาดใหญ่ ชายหนุ่มก็เหวี่ยง 

ร่างเลก็ลงบนเตยีง และเริ่มปลดกระดมุเสื้อเชิ้ตสขีาวออกช้าๆ 

“พี่ก้อง...อย่าท�าแบบนี้เลยนะคะ” กิรฏาลุกขึ้นนั่งและกระถด 

ถอยหลงัไปจนชดิหวัเตยีง

“ฉันไม่ได้อยากท�า แต่เธอบังคับให้ฉันต้องท�าเอง” ริมฝีปาก 

หยักลึกสีระเรื่อขยับเอ่ย ในขณะที่มือหนาแกะกระดุมไล่เรื่อยลงมา

จนถงึเมด็สดุท้าย 

ก้องบดนิทร์ถอดเสื้อเชิ้ตตวันั้นออก และเหวี่ยงไปอกีทาง ตอนนี้

ร่างสูงหนาจึงเปลือยเปล่าท่อนบน เผยให้เห็นหุ่นแน่นหนั่นอย่างคน

ออกก�าลงักายเป็นประจ�า ส่วนท่อนล่างมเีพยีงกางเกงยนีสนี�้าเงนิเข้ม

ตวัเดยีว

“หญ้าเปลี่ยนใจตอนนี้ทันไหมคะ” เธอเอ่ยขอร้องคนที่ยืนยิ้ม 
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มมุปากอยู่อย่างผูเ้หนอืกว่า ทว่าดวงตากลมโตลอบมองซกิซ์แพก็ชวน

ลูบไล้ของคนหล่อและแอบกลนืน�้าลายเอื๊อก 

แอร๊ยยย!

หญิงสาวกรีดร้องในใจ นอกจากซิกซ์แพ็กสุดเร้าใจนั้นแล้ว 

กล้ามแขนของเขายังตึงแน่นเป็นมัดๆ จนอยากกัดและขบเล่นให้เป็น

รอย ส่วนแผ่นอกกว้างของเขากน็่าซบสดุๆ เลยอ้ะ

ยงั...ยงัไม่หมด ขอบบอ็กเซอร์สขีาวที่โผล่ขึ้นมาเกาะเอวสอบไว้

ท�าให้ก้องบดนิทร์ดเูซก็ซี่จนสตเิธอกระเจดิกระเจงิ ไหนจะขายาวสดุเท่

ในกางเกงยีนนั่นอีก โอ๊ยยย กอหญ้าไม่ไหวแล้วววว ดาเมจรุนแรง 

มากกก 

หัวใจของกิรฏาสั่นสะท้านไปหมดเพราะพลังท�าลายล้างระดับ

เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้าน แต่พยายามเก็บอาการไม่แสดงออก 

ขณะที่ก�าลังแอบแทะโลมเขาด้วยสายตาอยู่นั้น เสียงทุ้มที่ถามขึ้นก็

ท�าให้เธอหลดุจากความคดิหื่นๆ ทนัที

“อะไรนะ จะเปลี่ยนใจงั้นเหรอ” ชายหนุ่มแอบหัวเราะในใจ 

อย่างสะใจ ไม่คดิเลยว่าเรื่องมนัจะง่ายแบบนี้ แค่ถอดเสื้อ ยายกอหญ้า

กก็ลวัจนขวญักระเจงิแล้ว

“ใช่ค่ะ พี่ก้องอย่าท�าอะไรหญ้าเลยนะคะ หญ้าขอ” หญงิสาว

เอ่ยด้วยสหีน้าจรงิจงั

“ของ่ายไปไหม” เขาว่าพร้อมกบัคกุเข่าลงบนเตยีง และค่อยๆ 

คบืคลานเข้ามาหาเธอทลีะนดิด้วยท่าทคีกุคาม

“พี่ก้อง หญ้าขอนะคะ” กริฏาอ้อนวอนตาละห้อย

“ของแบบนี้มันต้องมีข้อแลกเปลี่ยน จะมาขอกันง่ายๆ ไม่ได้

หรอกนะ” เมื่อแผนเข้าทางแล้ว ก้องบดนิทร์กด็�าเนนิการขั้นต่อไป

“ข้อแลกเปลี่ยนอะไรคะ” เธอกะพรบิตาปรบิๆ ท�าหน้าอนิโนเซนต์ 

เหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์ที่เพิ่งออกจากพระราชวังมาเผชิญโลกกว้าง 
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เป็นครั้งแรก

“ก็ถ้าไม่อยากให้ฉันปล�้าเธอละก็ เธอต้องไปบอกแม่ฉันกับ 

ป้าพริ้มว่าจะไม่ยอมแต่งงานกบัฉนั!” 

“หอื?” คิ้วเรยีวขมวดเข้าหากนั

“จะท�าหน้างงท�าไม!” ก้องบดนิทร์ถามเสยีงดุ

“ก.็..” กริฏายิ้มแฉ่งจนเหน็ฟันขาวเรยีงสวยแทบครบทกุซี่ พลาง

มองคนหล่อที่อยู่ห่างจากเธอแค่เอื้อมมอืด้วยแววตาแพรวพราว

อยากกนินมชมพูของพี่ก้องจงั!

“มองอะไร!” ตอนแรกเขากไ็ม่อายหรอกนะ แต่พอยายกอหญ้า

มองด้วยสายตาหยาดเยิ้มแบบนั้นกท็�าให้เขาประหม่าขึ้นมาเฉยๆ 

“มองนมพี่ก้องไงคะ ชมพู้ชมพู คกิๆ” หญงิสาวยกมอืปิดปาก

หวัเราะเสยีงสดใสเมื่อเหน็แก้มของเขาขึ้นสรีะเรื่อ ด้วยความที่ชายหนุม่

ผวิขาวจดัยิ่งท�าให้เหน็สแีดงชดั

“ไอ้หื่น!”

“เอ่อ...เดี๋ยวนะคะ หญ้าควรจะเป็นคนพูดค�านั้นมากกว่าไหม  

พี่ก้องแก้ผ้าใส่หญ้า แต่หญ้ายงัใส่ครบทกุชิ้น ใครหื่นกนัแน่”

“เธอนั่นแหละหื่น โคตรหื่นเลย!”

“แหม กม็ผีู้ชายหล่อเว่อร์ แถมหุ่นดมีาถอดเสื้อยั่วขนาดนี้ จะ

ให้ทนไหวได้ไงล่ะคะ หญ้าไม่ใช่แม่ชนีะ แล้วที่หญ้าบอกว่าหญ้าขอน่ะ 

หญ้าหมายถงึหญ้าขอเป็นฝ่ายปล�้าพี่ก้องเองค่ะ พี่ก้องจะได้ไม่เหนื่อย” 

เธอพูดออกมาอย่างหน้าตาเฉย

“เฮ้ย!” ก้องบดินทร์ร้องอย่างตกใจเมื่อจู่ๆ คนตัวเล็กกว่าก ็

พลิกร่างเขาลงกับเตียง และขึ้นมานั่งคร่อมเอาไว้ ยายบ้านี่เอาแรง 

มาจากไหนนะ เขาไม่เคยคดิเลยว่าจะพลาดท่าให้ยายกอหญ้า

“พร้อมหรอืยงัคะ” กริฏาถามเสยีงหวานพร้อมส่งสายตายั่วยวน

“พร้อมบ้าอะไรล่ะ!”
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“พร้อมเป็นสามขีองหญ้าไง”

“ยายบ้า! ออกไปเดี๋ยวนี้นะ” ยายกอหญ้าจะรู้ไหมเนี่ยว่าก�าลงั

ท�าให้เขาทรมานอย่างหนกั เพราะดนันั่งทบัจดุส�าคญัของเขาพอด ีแล้ว

ตอนนี้ร่างกายของเขากเ็ริ่มมปีฏกิริยิาตอบสนองแล้ว แม้ว่าจะพยายาม

หกัห้ามอย่างสดุชวีติ

“นอนนิ่งๆ สิคะพี่ก้อง เดี๋ยวหญ้าจะท�าให้พี่ก้องมีความสุข 

นะคะ” กริฏาโน้มตวัลงเลก็น้อย 

“มคีวามสขุอะไรล่ะ ทรมานมากต่างหาก ออกไปเลย ออกไป!” 

เรือนผมนุ่มหอมละมุนที่แผ่กระจายเสียดสีอยู่บนแผงอกแกร่งปลุก

อารมณ์ดิบของก้องบดินทร์ให้พลุ่งพล่านมากขึ้นไปอีก จนตอนนี้

ร่างกายเขารวดร้าวแทบระเบดิ

“ของ่ายไปไหมคะ” กริฏาย้อนถามโดยใช้ค�าพดูเดยีวกบัชายหนุม่

“โว้ยยย! มเีงื่อนไขอะไรกว็่ามา เรว็ๆ ด้วย!” คิ้วหนาขมวดเป็น

ปมเพราะพยายามข่มอารมณ์ที่ก�าลังเตลิดให้กลับเข้าร่องเข้ารอย 

นกึถงึภาพศพกแ็ล้ว สวดมนต์กแ็ล้ว แต่สตกิไ็ม่กลบัมาเลย

“เงื่อนไขกค็อื...พี่ก้องต้องแต่งงานกบัหญ้าค่ะ” 

“เออๆ แต่งกแ็ต่ง” เขารบัปากทนัควนั 

“ง่ายๆ แบบนี้เลยเหรอคะ” หญงิสาวท�าหน้าทึ่ง

“อมื ออกไปส”ิ

“โอเคค่ะ” กิรฏายิ้มแป้น ก่อนจะผละออกมาโดยไม่ตุกติก 

เพราะพอใจกบัค�าตอบของเขาแล้ว

ก้องบดินทร์เป่าปากอย่างโล่งอก ในฐานะผู้บริหารของกุลธร  

ดเีวลลอปเมนต์ ทกุครั้งก่อนเริ่มการก่อสร้าง เขาไม่เคยต้องลงไปตอก

เสาเขม็ด้วยตวัเองเลยสกัครั้ง แต่วนันี้ยายกอหญ้าอาจจะท�าให้เขาต้อง

ลงมือท�างานนั้นเป็นครั้งแรก ถ้ายายนี่ยังนั่งคร่อมเขาอยู่นานกว่านี้ 

อกีนดิเดยีว
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“ออกไปรอข้างนอกไป เดี๋ยวฉนัจะไปส่งที่บ้าน” เจ้าของใบหน้า

คมคายปรายตามองคนที่ยงันั่งอยูบ่นเตยีงด้วยความเซง็สดุขดี นอกจาก

จะยกเลกิการแต่งงานไม่ส�าเรจ็แล้ว เขายงัเปลอืงตวัฟรด้ีวย ยายกอหญ้า

ทั้งลวนลามเขาด้วยสายตาและสมัผสัจนได้ก�าไรมหาศาล ต่างจากเขา

ที่ขาดทนุยบัเยนิ!

กิรฏามองเขาพลางอมยิ้ม ถึงชายหนุ่มจะท�าตัวร้ายๆ แค่ไหน 

แต่เขาก็ยังเป็นสุภาพบุรุษมาก “นึกว่าจะให้หญ้านั่งแท็กซี่กลับเอง 

เสยีอกี”

“ฉนัไม่ได้เป็นห่วงเธอหรอกนะ แต่ถ้าไม่ไปส่ง แม่ต้องมาว่าฉนั

แน่ๆ” ดวงตาคมกรบิเตม็ไปด้วยความเยน็ชา

“ไม่เป็นไรค่ะ ยังไงหญ้าก็ดีใจที่พี่ก้องจะไปส่ง” ไม่ว่าเขาจะ

พดูจาไม่ดใีส่ยงัไง เธอกท็นได้อยูด่ ีบางทกีริฏากไ็ม่เข้าใจตวัเองเหมอืน

กนั คงเป็นเพราะเธอรกัเขามากละมั้งถงึท�าให้ทนได้ทกุอย่าง

“ออกไปรอข้างนอกไป” ชายหนุ่มไล่อกีรอบ

“ค่ะ รบีใส่เสื้อนะคะ เดี๋ยวหญ้าทนไม่ไหวปล�้าพี่ก้องขึ้นมาไม่รู้

ด้วย” หญงิสาวยิ้มซกุซน ถอืโอกาสมองหุน่ล�่าของเขาอกีครั้งขณะก้าว

ลงจากเตยีง เพราะนานๆ จะได้เหน็เขาถอดเสื้อ

ก้องบดินทร์มองตามคนร่างเล็กจนกระทั่งเธอออกไปจากห้อง 

ชายหนุ่มส่ายหน้าไปมาอย่างเหนื่อยใจ ใครจะไปคิดล่ะว่าแผนที่เขา

วางไว้จะย้อนกลบัมาเล่นงานตวัเองเสยีอย่างนั้น

“แล้วท�าไมเมื่อกี้เราไม่ขดัขนืวะ” คิ้วหนาของคนหล่อขมวดมุ่น

เข้าหากนั แม้ปากจะบอกว่าไม่ๆๆ แต่ร่างกายไม่ปฏเิสธเลยสกันดิ

บ้าฉบิ!

ระหว่างทางขับรถไปส่งกิรฏาที่ทองหล่อ ก้องบดินทร์นั่ง

หน้านิ่งและไม่พูดไม่จากับเธอสักค�า คงยังงอนที่เมื่อครู ่โดนเธอ
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ลวนลามอยู่ละมั้ง

แหมมม จะมาว่าเราไม่ได้หรอกนะ ก็เพราะตัวเองนั่นละที่คิด

แผนร้ายขึ้นมา คงคิดสินะว่าเราจะกลัวจนเอ่ยปากขอยกเลิกงาน

แต่งงาน แลกกบัการไม่ให้เขาท�ามดิมีริ้าย หารู้ไม่ว่ากอหญ้าไม่สะทก-

สะท้านเลยสกันดิ ห ึอยากจะปล�้านกัเหรอ ได้เลย พี่ไม่ต้องน้องท�าเอง

ค่ะ!

ตอนแรกเขากไ็ด้ใจที่ท�าให้เธอหวาดหวั่นได้ แต่จรงิๆ กแ็ค่แกล้ง

สั่นไปอย่างนั้นละ เพราะรู้ว่าเขาจะไม่มีทางขืนใจเธอแน่นอน ถึง 

เขาจะเกลยีดเธอแค่ไหน แต่พี่ก้องกเ็ป็นลูกผู้ชายตวัจรงิกระทงิแดงนะ

“พี่ก้องจะไม่พดูอะไรเลยจรงิๆ เหรอคะ” กริฏาถามขึ้นหลงัจาก

ผ่านมาครึ่งทาง ว่าที่เจ้าบ่าวของเธอกย็งัไม่เอื้อนเอ่ยสกัค�า

“ไม่มอีะไรจะพูด” เจ้าตวัเอ่ยห้วนๆ 

“งั้นหญ้าพูดกไ็ด้ หญ้ามเีรื่องจะเล่าให้พี่ก้องฟังเยอะแยะเลย” 

นยัน์ตาหวานเป็นประกายกระตอืรอืร้น

ก้องบดนิทร์ถอนหายใจเบาๆ เหมอืนร�าคาญ แต่กไ็ม่ได้บอกว่า

ไม่อยากฟัง หญงิสาวเลยเล่าเจื้อยแจ้วแบบไม่เกรงใจ

“อาทติย์นี้มดีารามากนิขนมที่ร้านของหญ้าด้วย” กริฏาหมายถงึ

ร้านกอหญ้า เบเกอรี เฮาส์ที่เธอเริ่มท�าตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัย

จนถงึปัจจบุนั

คนหล่อหันหน้ามามองนิดหนึ่ง ก่อนจะหันกลับไปมองถนน

เหมอืนเดมิ ไม่ได้บอกให้เธอหยดุพูด หญงิสาวจงึเล่าต่อ

“พี่ก้องรู้ไหมคะว่าใคร”

ก้องบดนิทร์กระแอมเบาๆ แต่ยงัคงไม่พดู กริฏาเลยต้องถามเอง

ตอบเอง

“น้องนาย ณภทัรค่ะ ตวัจรงิหล่อมากกก ออร่าสดุๆ ถ้าไม่อาย

นะ หญ้าจะขอกอดแล้ว แต่นี่เราเป็นกลุสตรไีง เลยได้แค่ขอถ่ายรูป” 
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เธอเล่าไปยิ้มไป “หญ้าถามน้องว่ารู้จักร้านได้ไง น้องบอกว่าเพื่อน

แนะน�ามาค่ะ แสดงว่าขนมของร้านหญ้าอร่อยเนอะ เขาเลยบอกกัน

ปากต่อปาก ขนาดดารายงัต้องมากนิเลย แล้วพอหลงัจากน้องนายมา 

วันต่อมาลูกค้ามาเต็มเลยค่ะ คงเห็นที่น้องนายโพสต์ไอจีเลยตาม 

มากิน ว่าแต่เมื่อไหร่พี่ก้องจะไปร้านหญ้าบ้างล่ะคะ หญ้าเปิดมาตั้ง

สองปีแล้วนะ มแีต่ป้ามลที่ไป”

“นาย ณภทัรไปแล้วนี่ ฉนัต้องไปท�าไม” ในที่สดุคนตวัโตกย็อม

พูดสกัท ีนกึว่าต้องง้างปากเสยีแล้ว

“น้องนายเกี่ยวอะไรคะ” คิ้วเรยีวขมวดเข้าหากนั

“ฉนัจะไปไม่ไปกค็งไม่มคีวามหมาย เพราะฉนัไม่ใช่ดารา ไม่ได้

ช่วยให้ร้านเธอมคีนเยอะขึ้นหรอก”

“หญ้ารู้ หญ้าอยากชวนพี่ก้องไปกนิในฐานะคนที่หญ้ารกั ไม่ได้

หวงัว่าจะมลีูกค้ามากขึ้นเพราะพี่ก้องสกัหน่อย” พี่ก้องกค็ดิไปนู่นเลย

“เหรอ”

“ค่ะ” คนตวัเลก็ยิ้มแฉ่งจนตาหยี

ใบหน้าคมคายเรยีบเฉย “อมื ถ้าว่างจะไป แต่ไม่ค่อยว่างหรอก”

“ก�าลงัจะดใีจแล้วเชยีว”

“กฉ็นัมงีานให้ท�าเยอะแยะ ไม่ได้นั่งแคะหูเล่นอยู่บ้าน”

“ค่า ว่างเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละ” กิรฏาไม่เซ้าซี้ต่อ และเล่า 

เรื่องอื่นให้ก้องบดนิทร์ฟังอกีมากมายจนกระทั่งถงึบ้านที่ทองหล่อ

ชายหนุ่มจอดรถที่หน้าประตูบ้านหลงัใหญ่ที่หญงิสาวอาศยัอยู่

กบัป้า ก่อนจะกดปุ่มปลดลอ็กประตูรถ

“ขอบคณุที่มาส่งนะคะ” กริฏายกมอืไหว้คนที่อายมุากกว่าเธอ

สามปี

ก้องบดนิทร์พยกัหน้าส่งๆ 

“เดี๋ยวหญ้าจะบอกป้าพริ้มว่าเราแวะกนิของหวานกนัเลยมาถงึ
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บ้านช้า”

“อมื” คนหล่อเพยีงส่งเสยีงตอบในล�าคอ

“งั้นหญ้าไปแล้วนะคะ” กิรฏามองเสี้ยวหน้าคมคายของคน 

ตัวโต รอให้เขาเอ่ยลา แต่อีกฝ่ายก็ไม่พูดอะไร เธอจึงเปิดประตูและ

ก้าวลงรถไป

ในขณะที่ก�าลงัจะปิดประตูนั้นเอง เสยีงทุ้มกด็งัขึ้น

“เดี๋ยว”

“คะ?”

“ฉนั...”

หญงิสาวยิ้มรอฟัง

“เรื่องที่คอนโด...ฉนั...ขอโทษนะ” ก้องบดนิทร์รู้สกึว่าตวัเองคดิ

อะไรตื้นๆ เกินไป ถ้ากิรฏาจะเอาเรื่องเขาจริงๆ ก็ย่อมท�าได้ แต่ 

หญิงสาวกลับยังท�าตัวร่าเริงสดใสเหมือนเดิมราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น 

ท�าให้เขาละอายใจอย่างบอกไม่ถูก

“อ๋อ ไม่เป็นไรหรอกค่ะ หญ้ารู้ว่าพี่ก้องแค่อยากแกล้งหญ้า  

ไม่ได้คิดจะท�าอะไรหญ้าจริงๆ หญ้าเองก็แกล้งพี่ก้องคืนเหมือนกัน 

เพราะงั้นเราหายกันนะคะ ยกเว้นเรื่องแต่งงาน พี่ก้องรับปากแล้วว่า

จะแต่ง ยงัไงกต็้องแต่งค่ะ ขบัรถดีๆ  นะคะ แล้วเจอกนัค่ะ บายยย” 

กริฏาพดูรวัๆ พลางโบกมอืลาเขา รบีผลกัประตรูถปิดก่อนที่ก้องบดนิทร์

จะทนัได้แย้ง 

ด้านชายหนุม่กไ็ด้แต่นั่งเข่นเขี้ยวอยูใ่นรถด้วยความเจบ็ใจ “ยาย

กอหญ้าตวัแสบ ยงัไงฉนักไ็ม่ยอมแต่งงานกบัเธอหรอกนะ ไม่มวีนั!”
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หลงัจากก้องบดนิทร์ยอมตกลงแต่งงานกบักริฏาแล้ว บ่าย

วันต่อมาคุณมลฤดีกับคุณพิสมัยก็มายังวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทร-

ปราการ เพื่อขอฤกษ์จากหลวงตาที่พวกเธอนบัถอืศรทัธาทนัที

“นี่ค่ะหลวงตา ชื่อลูกชายดฉินั ก้องบดนิทร์ กลุธร แล้วกห็ลาน

ของพริ้ม กิรฏา พฤกษ์อนันต์” หญิงสูงวัยในชุดผ้าไหมสีเหลืองทอง

วางกระดาษโน้ตที่เขยีนเสรจ็แล้วลงบนพื้นด้านหน้าหลวงตาวยัเจด็สบิ

กว่าซึ่งนั่งอยู่บนอาสนะ

“ขอวนัเดอืนปีเกดิด้วยโยมมล”

“อุ๊ย ลมืไปค่ะ” คณุมลฤดหียบิกระดาษกลบัมาเขยีนวนัเดอืน

ปีเกิดของลูกชายตัวเอง ก่อนจะหันไปถามเพื่อน “หนูกอหญ้าเกิดปี

อะไรนะพรมีมี่” เธอจ�าได้แค่วนัและเดอืน เพราะลูกชายเธอกบัหลาน

สาวของอีกฝ่ายเกิดวันที่เจ็ด เดือนกันยายนเหมือนกัน ส่วนปีนั้น 

ไม่แม่นนกั

“หนูหญ้าเกิดหลังตาก้องสามปี ก็ปี...” คุณพิสมัยที่อยู่ในชุด 

ผ้าไหมสกีลบีบวันบันิ้ว ก่อนบอกปีเกดิของกริฏาไป

เมื่อหลวงตาดูวนัเดอืนปีเกดิของทั้งสองคนแล้วกย็ิ้ม “ดวงสอง

คนนี้เป็นเนื้อคู่กนั”

3
คุณแม่ว่าดี
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สองเพื่อนซี้หันมามองหน้ากันและยิ้มอย่างปลาบปลื้ม เพราะ

พวกเธออยากเป็นทองแผ่นเดียวกันอยู่แล้ว พอได้ยินหลวงตาพูด 

แบบนี้ก็สบายใจได้ว่า ยังไงก้องบดินทร์และกิรฏาก็คงไม่แคล้วคลาด

กนัไปไหน

“เรื่องฤกษ์แต่งงานช่วงกลางเดือนมีนาดีที่สุด” หลวงตาบอก 

น�้าเสยีงอารี

“อกีสามเดอืนเลยเหรอคะหลวงตา” คณุมลฤดที�าหน้าผดิหวงั

เล็กน้อย แม้ว่าฤกษ์ที่หลวงตาบอกนั้นถือว่าไม่ช้าไม่เร็วเกินไป แต่

ส�าหรับลูกชายของเธอเป็นกรณีพิเศษ เพราะความเป็นความตาย 

ของเขาขึ้นอยู่กบัการแต่งงาน “มฤีกษ์ที่เรว็กว่านี้ไหมคะ”

“ถ้าอยากแต่งเรว็กว่านี้...กต็้องเป็นพรุ่งนี้”

“พรุ่งนี้!” หญงิสูงวยัยิ้มแห้ง อนันี้กเ็รว็เกนิไป เตรยีมงานไม่ทนั

แน่ๆ 

“ฉนัว่าแต่งมนีาตามที่หลวงตาบอกนั่นแหละมอลลี่ สามเดอืน

กพ็อดกีบัการเตรยีมงาน ไม่ฉกุละหกุเกนิไป งานจะได้ออกมาดสีมกบั

ที่เรารอคอยไง”

“โยมพริ้มพูดถูก รีบเกินไปนักก็ไม่ดีหรอกนะ” หลวงตาเตือน

อย่างหวงัดี

เมื่อได้ฤกษ์งามยามดสี�าหรบังานววิาห์ของก้องบดนิทร์กบักริฏา

แล้ว หญิงสูงวัยทั้งสองก็สนทนาธรรมกับหลวงตาอยู่อีกพักหนึ่งจึง

ขอตวัลากลบัเพื่อให้ท่านได้พกัผ่อน

“วันงานเราจะใส่กันกี่ชุดดีพรีมมี่” ระหว่างทางกลับบ้าน คุณ

มลฤดหีนัไปถามเพื่อนสนทิซึ่งนั่งอยู่บนเบาะหลงัของรถตูด้้วยกนัเสยีง

เรงิร่า

บรเิวณห้องโดยสารและที่นั่งคนขบัมกีระจกกั้นเอาไว้ท�าให้พวก

ท่านเมาท์มอยกนัได้เตม็ที่โดยไม่ต้องเกรงใจคนขบัรถ
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“กต้็องมทีั้งชดุงานเช้า งานเลี้ยงเที่ยง แล้วกง็านเลี้ยงตอนเยน็”

“แค่สามชุดเองเหรอ ฉันว่าจะตัดสักห้าชุด งานแต่งลูกชาย 

สดุที่รกัทั้งท ีคณุแม่ต้องเรดิค่ะ”

“แหม ท�ายงักบัจะมเีวลาเปลี่ยนชดุ วนันั้นแม่งานอย่างพวกเรา

ต้องวิ่งวุ่นแน่นอน” 

“ไม่รู้ละ ยงัไงฉนักต็้องหาเวลาเปลี่ยนให้ได้ ทั้งตอนท�าพธิสีงฆ์ 

แห่ขนัหมาก สวมแหวนหมั้น รดน�้าสงัข์ งานเลี้ยงเที่ยง งานเยน็”

“เธอนี่เว่อร์ตลอดเลยนะมอลลี่” คณุพสิมยัเอ่ยพลางข�า เพื่อน

ของเธอขึ้นชื่อเรื่องความเว่อร์วังมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว 

อย่างตอนงานวันเกิดของตัวเอง นางก็เปลี่ยนชุดไปสี่รอบ แม้ว่างาน

จะจดัแค่สี่ชั่วโมง

“แน่นอน เธอเองก็ต้องเริดเหมือนกันนะพรีมมี่ อย่าให้เสียชื่อ

อดตีเชยีร์ลดีเดอร์มหา’ลยัเดด็ขาด”

“กไ็ด้ๆ งั้นเราไปร้านคณุปูเลยดไีหม ตั้งห้าชดุแน่ะ เดี๋ยวคณุปู

ตดัไม่ทนั” แม้ตอนแรกจะไม่ค่อยเหน็ด้วยกบัเพื่อน แต่ไหนๆ กไ็หนๆ 

ละ จดัเตม็ไปเลยแล้วกนั

“จดัไป” ว่าแล้วคณุมลฤดกีก็ดปุม่เพื่อสื่อสารกบัคนขบัรถ “นาย

เพิ่ม ไปร้านคณุปูก่อนนะ”

“ครบัคณุนาย”

เมื่อสั่งการเรยีบร้อยแล้ว เธอกห็นักลบัมาคยุกบัคณุพสิมยัต่อ

“ช่วงระหว่างเตรยีมงานแต่งงาน ฉนัว่าเราหาโอกาสให้ตาก้อง

กบัหนูกอหญ้าใกล้ชดิกนับ่อยๆ ดไีหม”

“ฉนักค็ดิอยู่เหมอืนกนั เพราะดทู่าทางตาก้องไม่ได้อยากแต่งงาน

กบัน้องเลย”

“แต่ถ้าได้ใช้เวลาด้วยกัน ตาก้องต้องตกหลุมรักหนูกอหญ้า

แน่นอน น้องน่ารักขนาดนี้ ไม่รู้ท�าไมถึงใจแข็งอยู่ได้” คุณมลฤดีบ่น
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อย่างระอา

“ฉนักห็วงัว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ เพราะถ้าแต่งแบบไม่ได้รกั ฉนั

ก็สงสารหลานตัวเองเหมือนกัน อาภัพเรื่องพ่อแม่ยังไม่พอ ยังอาภัพ

เรื่องความรกัอกี รกัตาก้องข้างเดยีวมาตั้งนาน แต่พี่เขากไ็ม่เคยรกัตอบ

เลย” คณุพสิมยัถอนหายใจเบาๆ 

“ถงึหนูกอหญ้าจะไม่มพี่อแม่เหมอืนเดก็คนอื่นๆ แต่แกกโ็ตมา

เป็นเด็กดี น่ารักสดใสจนใครเห็นก็หลงรักนะ อันนี้ต้องชื่นชมเธอเลย 

ที่เลี้ยงหลานได้ดีมาก ส่วนเรื่องตาก้องน่ะไม่ต้องห่วงเลย อยู่ใกล้กัน

ทุกวัน ยังไงตาก้องก็ต้องหลงเสน่ห์น้องเข้าสักวัน เหมือนที่โบราณ 

ว่าน�้าตาลใกล้มดไงล่ะ” คณุมลฤดบีอกด้วยน�้าเสยีงมั่นใจเหลอืล้น

ก้องบดินทร์ก�าลังเดินตรวจไซต์งานก่อสร้างรถไฟฟ้า 

สายหนึ่ง ซึ่งกลุธร ดเีวลลอปเมนต์เป็นผู้รบัเหมา คนที่เดนิอยู่กบัเขา

คือหัวหน้าวิศวกรผู้คุมหน้างานที่เข้ามารายงานความคืบหน้าและ

ปัญหาที่เกดิขึ้นให้ฟัง ในฐานะประธานบรหิารเขามหีน้าที่ช่วยวางแผน

แก้ไขให้ทกุอย่างลลุ่วงไปได้ด้วยดี

“เรื่องการก่อสร้างที่ล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ ตอนนี้ผมก�าลงัจดัหา

คนงานเพิ่มอยูค่รบั ส่วนเรื่องวสัดทุี่ขาดไป ทางผมได้ประสานซปัพลาย-

เออร์แล้ว ทางนั้นจะรบีจดัส่งมายงัไซต์งานโดยเรว็ที่สดุครบั”

“ถ้าติดขัดอะไรแจ้งผมได้เลยนะ แต่อย่างที่ผมบอกตลอด ถึง

เราจะต้องเร่งท�างานให้ทันตามแผนแค่ไหน แต่ยังไงเรื่องความ

ปลอดภัยก็ต้องมาเป็นอันดับแรก” เจ้าของร่างสูงหนาที่สวมเสื้อเชิ้ต 

สีขาวพับแขนขึ้นลวกๆ กับกางเกงยีนสีด�า สวมหมวกนิรภัย เดินอยู่

ท่ามกลางแสงแดดร้อนจัดมาเกือบหนึ่งชั่วโมงจนผิวขาวกลายเป็น 

สแีดงระเรื่อบอกหวัหน้าวศิวกรประจ�าไซต์งาน

“ครบัคณุก้อง”
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“ขอบคณุมาก คณุไปท�างานต่อเถอะ”

“ครบัผม” วศิวกรหนุ่มค้อมศรีษะเลก็น้อยก่อนจะเดนิออกไป

กริ๊งงง

จงัหวะนั้นสมาร์ตโฟนของเขากส่็งเสยีงขึ้น มอืหนาล้วงโทรศพัท์

เครื่องบางออกมาจากกระเป๋ากางเกงยนี และพบว่าเป็นคณุนายแม่ที่

โทร. เข้ามาจงึแตะหน้าจอรบัสาย

“ครบัแม่”

“ท�างานอยู่หรอืเปล่าลูก” ท่านถามน�้าเสยีงอารี

“คยุได้ครบั แม่มอีะไรหรอืเปล่า” ก้องบดนิทร์ว่าพลางเดนิกลบั

ไปยงัตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ส�าหรบัพกัผ่อน 

“วนัอาทติย์นี้ก้องว่างไหม”

ชายหนุม่ได้ยนิค�าถามนั้นแล้วรูส้กึว่าแม่ต้องมแีผนการบางอย่าง

แน่ๆ “แล้วแต่ว่าแม่จะให้ผมท�าอะไรครบั”

“ลูกคนนี้นี่!” คณุมลฤดเีอ่ยอย่างหมั่นไส้

ก้องบดินทร์หัวเราะเบาๆ เขารู้ว่าคุณนายแม่เจ้าเล่ห์แค่ไหน 

เพราะงั้นลูกชายอย่างเขาเลยต้องรอบคอบก่อนจะตอบอะไรไป เพื่อ

ความปลอดภยัของตวัเอง “ตกลงแม่จะให้ผมท�าอะไรครบั” ขอเดาว่า

ต้องมยีายกอหญ้าเข้ามาเอี่ยวแน่นอน

“ก็ไม่มีอะไรมากหรอกจ้ะ แม่แค่คิดว่าก้องกับหนูกอหญ้าควร

จะใช้เวลาด้วยกนัให้มากขึ้น วนัอาทติย์นี้ชวนน้องไปเดนิห้างหน่อยส”ิ

หึๆ ๆ นั่นไงล่ะ เดาไว้ไม่มผีดิเลย “กอหญ้าจะว่างเหรอครบั”

“ว่างจ้ะ แม่ถามป้าพริ้มแล้ว ปกติวันอาทิตย์น้องจะว่าง อ้อ  

เมื่อกี้แม่กบัป้าพริ้มไปหาหลวงตาน้อยที่วดั ท่านให้ฤกษ์แต่งงานมาแล้ว 

เป็นช่วงกลางเดือนมีนาคมจ้ะ ภายในสามเดือนตามค�าท�านายของ 

แม่หมอพวงครามพอดเีลย ก้องไม่ต้องเครยีดแล้วนะ เพราะยงัไงเราก็

จะปลอดภยั”
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ก้องบดินทร์ส่ายหน้ายิ้มๆ แม่ของเขานี่ชอบเหมาเอาเองทุกท ี

“ผมไม่ได้เครยีดเรื่องค�าท�านายเลยครบัแม่ ถ้าจะเครยีดกเ็ป็นเรื่องงาน

มากกว่า”

“จรงิเหรอ งั้นกด็เีลยส ิไปเดนิห้าง กนิข้าว ดูหนงักบัน้อง จะได้

คลายเครยีด ดไีหมจ๊ะ แม่ว่าดนีะ”

กรรม! ดนัลงลอ็กคณุนายแม่เฉยเลย

“ผมอยากนอนพกัผ่อนอยู่บ้านมากกว่าครบั” ก้องบดนิทร์ตอบ

เสยีงเนอืยๆ 

“ตอนเช้าก็นอนไปสิ จะนอนกี่ชั่วโมงก็ได้ ส่วนตอนบ่ายก็ไป 

เปิดหูเปิดตากบัน้อง”

“จะดเีหรอครบั”

“ดสีจ๊ิะ ถ้าแม่ว่าดกีต้็องด!ี” คณุมลฤดเีอ่ยเสยีงหวานแกมบงัคบั 

แม้ว่าหลายๆ เรื่องเขาจะปฏเิสธแม่ได้ แต่เรื่องยายกอหญ้านี่ท่านต้อง 

หาทางท�าให้ยอมได้ทกุที
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ก้องบดินทร์ขับรถออกจากคอนโดตอนสิบเอ็ดโมงเศษ  

มุ่งหน้าไปรบักริฏาที่บ้านในซอยทองหล่อตามค�าสั่งของผู้เป็นแม่

เมื่อวานนี้แม้เขาจะพยายามบ่ายเบี่ยงสุดความสามารถแล้ว  

แต่สดุท้ายพอกลบัไปเจอกนัต่อหน้าที่บ้าน แม่กช็นะอยู่ด ี นี่สนิะถงึมี

ค�าพูดที่ว่า แม่กค็อืแม่

...

‘นี่ไม่ใช่ค�าสั่งนะคะคณุลูก แต่เป็นค�าแนะน�าที่คณุแม่ว่าด’ี คณุ

มลฤดแีก้ตวัหลงัจากเขาบอกว่าจะยอมท�าตาม ‘ค�าสั่ง’ ของท่านกไ็ด้

‘แม่ว่าด ีแต่ผมว่าไม่ดนีี่ครบั’ ชายหนุ่มบอกอย่างเซง็ๆ 

‘ไม่รู ้ละ ยังไงเราก็ต้องไปรับหนูกอหญ้าที่บ้านตอนเที่ยงวัน

อาทติย์ แล้วพาน้องไปกนิข้าว ดูหนงั เดนิชอปปิง หรอือยากท�าอะไร

กแ็ล้วแต่เราสองคนเลย’

‘...’ ก้องบดนิทร์กะจะตมีนึไม่รู้ไม่ชี้ ไม่หอืไม่ออื แต่คณุนายแม่ 

มหีรอืจะยอม

‘ว่าไงก้อง’ ท่านไม่ถามเฉยๆ แต่สายตาที่มองมาฉายแววอ�ามหติ

จนเขาขนลกุเกรยีว

‘ไม่ไปไม่ได้เหรอครับ’ ชายหนุ่มยังแอบมีหวัง แม้จะรู้ว่ามัน 

4
ผู้ชายสายดุ
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รบิหรี่

‘คดิว่าได้ไหมล่ะ’

‘ไม่ได้ครบั’

‘ดมีากจ้ะ’

‘เฮ้อ’ ก้องบดนิทร์ถอนหายใจยาวเพราะเขาไม่เตม็ใจเลยสกันดิ

...

ก๊อกๆๆ 

เสยีงเคาะกระจกรถดงึให้ชายหนุม่หลดุจากภวงัค์ เมื่อหนัไปมอง

กเ็หน็ยายตวัแสบก�าลงัยิ้มแฉ่งให้เขาอยู่

ก้องบดนิทร์ตสีหีน้าเรยีบขรมึและไม่ยิ้มตอบ

กริฏาแอบย่นจมกูใส่คนขี้เก๊กอย่างหมั่นไส้ ก่อนจะเปิดประตขูึ้น

ไปนั่งข้างเขา วนันี้หญงิสาวอยู่ในชดุเสื้อชฟีองสชีมพูอ่อนลายดอกไม้

เปิดไหล่ และกางเกงขาสั้นสคีรมี ใบหน้าเนยีนใสแต่งแต้มด้วยเครื่อง

ส�าอางเพยีงบางๆ ดวงตากลมโตล้อมรอบด้วยแพขนตางอนยาว จมูก

เล็กรั้นรับกับริมฝีปากอิ่มเต็มที่เคลือบลิปมันเอาไว้แวววาว ผมยาว 

สลวยสนี�้าตาลตดัหน้าม้าเข้ากบัใบหน้าหวานจิ้มลิ้ม

ถ้าก้องบดนิทร์เหน็เธอตอนอยู่ร้านขนมจะรูว่้าสภาพในวนัท�างาน

กับวันหยุดของกิรฏาต่างกันสุดๆ เพราะตอนท�าขนมเธอจะอยู่ในชุด 

ผ้ากันเปื้อน สวมหมวกเชฟ ขลุกตัวท�าขนมอยู่ในครัวทั้งวัน เนื้อตัว

เลอะไปด้วยแป้ง หน้าก็มันเยิ้มไปหมด ไม่ได้แต่งตัวและท�าผมสวย

อย่างนี้

ชายหนุ่มแอบเหล่ตามองลาดไหล่นวลเนยีนและต้นขาขาวจั๊วะ

แวบหนึ่ง ก่อนจะดงึสายตากลบัมามองพวงมาลยัรถเหมอืนเดมิ

“สวัสดีค่าพี่ก้อง” คนตัวเล็กยกมือไหว้เขาอย่างที่ท�าเสมอเมื่อ

เจอกนั ไม่ได้รู้ตวัเลยว่าถูกคนหน้ายกัษ์ลวนลามด้วยสายตาไปแล้ว

“อมื” ก้องบดนิทร์เพยีงส่งเสยีงในล�าคอและไม่รบัไหว้...อย่างที่
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ท�าเสมอเมื่อเจอกนั

“วนันี้แต่งตวัหล่อจงัเลยค่ะ” กริฏายิ้มกว้าง ดวงตากลมโตเป็น

ประกายพร่างพราว

คนหล่อก้มลงมองเสื้อเชิ้ตสีกรมท่าและกางเกงยีนสีซีดกับ

รองเท้าผ้าใบสดี�าที่ตนสวมอยู่ ก่อนจะยกัไหล่ตอบเสยีงเรยีบ

“กเ็หมอืนทกุวนั”

“ใช่ค่ะ หล่อเหมือนทุกวันเลย” คนตัวเล็กยังคงยิ้มหน้าแป้น- 

แล้น

“กะจะให้ฉันชมกลับบ้างละสิ ฝันไปเถอะ” อยากจะยื่นมือไป 

ดงึแก้มยุย้ทั้งสองข้างนั่นจรงิๆ แต่อย่าเข้าใจผดิว่าเขาเอน็ดยูายกอหญ้า

นะ ร�าคาญต่างหากล่ะ ยิ้มอยู่ได้

“โอ๊ยยย หญ้าไม่กล้าฝันขนาดนั้นหรอกค่ะ แค่วันนี้พี่ก้องมา 

รบัหญ้าไปเที่ยวห้าง หญ้ากด็ใีจจนกระโดดรอบบ้านไปสบิรอบแล้ว”

“เว่อร์ซะไม่ม”ี ก้องบดนิทร์ปรายตามองและท�าหน้าเออืมๆ 

“ฮิๆ ” กริฏาหวัเราะเสยีงใสทั้งที่เพิ่งโดนว่า

“อยากไปห้างไหน” เขาถามเสยีงห้วน

“ไปเอม็ควอเทยีร์กไ็ด้ค่ะ ใกล้บ้านด”ี

“ออื” 

“ขอบคณุนะคะ” กริฏายิ้มร่าเรงิ

“ขอบคณุอะไร” คิ้วหนาขมวดเข้าหากนั

“ขอบคณุที่มาค่ะ”

“ถ้าแม่ไม่บงัคบั คดิเหรอว่าฉนัจะมา” ก้องบดนิทร์ว่าพลางออก

รถมุ่งหน้าไปยงัห้างสรรพสนิค้าที่หญงิสาวบอกด้วยท่าทไีม่เตม็ใจ

“งั้นขอบคณุป้ามลกไ็ด้ค่ะ” กริฏายิ้มเผล่

ชายหนุ่มกลอกตาและถอนหายใจ “เฮ้อออ”

“มเีรื่องกลุ้มใจอะไรหรอืเปล่าคะ ถอนหายใจยาวเชยีว ปรกึษา
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หญ้าได้เลยน้า หญ้ายินดีรับฟังปัญหาทุกอย่างของพี่ก้องค่ะ” คน 

ตวัเลก็ถามน�้าเสยีงห่วงใย ทั้งที่รู้ว่าเขาถอนหายใจใส่เธอนั่นละ

“ชาตกิ่อนฉนัท�ากรรมอะไรไว้เนี่ยถงึได้เกดิมาเจอเธอ” แววตา

ที่มองมาเตม็ไปด้วยความเยน็ชา

“ท�าไมพี่ก้องคดิในแง่ร้ายอย่างนั้นล่ะคะ ที่เราเจอกนัชาตนิี้อาจ

จะเป็นเพราะชาติก่อนเราท�าบุญร่วมกันมาก็ได้ หรือไม่เราสองคนก ็

รกักนัมาก และอธษิฐานว่าขอให้เกดิมาคู่กนัทกุชาตไิป”

“ถ้างั้นชาตนิี้ฉนัจะไม่โง่อธษิฐานอะไรแบบนั้นอกีแล้ว”

“แล้วคดิว่าจะหนหีญ้าพ้นเหรอ ยงัไงหญ้ากจ็ะตามตดิพี่ก้องไป

ทกุชาต ิเหมอืนก้อนเมฆที่อยูคู่ก่บัท้องฟ้า เหมอืนดาวที่คูก่บัดวงจนัทร์ 

เหมือนเหาฉลามที่เกาะติดฉลามแน่น และเหมือนนกเอี้ยงที่เกาะอยู่

บนหลงั...” 

“ยายบ้า! ฉนัไม่ใช่ควายเฒ่าเว้ย!”

กิรฏาหัวเราะคิก “ล้อเล่นค่า เอาแค่สองอันแรกก็พอเนอะ ดู 

โรแมนตกิด”ี

“อะไรกไ็ม่เอาทั้งนั้น”

“โหย อะไรจะรังเกียจหญ้าขนาดนั้น” หญิงสาวตัดพ้ออย่าง

น้อยใจ

“กเ็ธอมนัน่าร�าคาญ ตามตดิฉนัอยู่ได้ตั้งแต่เดก็จนโต”

“ก็หญ้าบอกตั้งแต่ตอน ป. 1 แล้วว่าหญ้าจะเป็นเจ้าสาวของ 

พี่ก้อง หญ้าเป็นคนพูดค�าไหนค�านั้นค่ะ” และเธอจะตามติดเขาไป 

อย่างนี้ละ จนกว่าเขาจะยอมใจอ่อน

เมือ่มาถึงห้างสรรพสนิค้า ก้องบดนิทร์กพ็าหญงิสาวขึน้ไป

ยงัชั้นที่เป็นร้านอาหารเพื่อรบัประทานมื้อเที่ยงเป็นอนัดบัแรก บนชั้นนี้ 

มรี้านอาหารมากมายทั้งไทย จนี ญี่ปุ่น เกาหล ี และตะวนัตก เรยีก 
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ได้ว่าเยอะจนเลอืกไม่ถูก

เจ้าของร่างสูงหนาเดินสองมือล้วงกระเป๋า ใบหน้าหล่อเหลา

เรียบนิ่งไร้รอยยิ้ม “ถ้าเลือกร้านได้แล้วบอกนะ” เขาหันไปบอกคนที่

ก�าลงัมองร้านนั้นร้านนี้ตาเป็นประกายเพราะอยากกนิไปหมด

“ช่วยกนัเลอืกดกีว่าค่ะ”

“ฉนักนิอะไรกไ็ด้” ชายหนุ่มเอ่ยเสยีงขรมึ

“งั้น...กินบิบิมบับกันนะคะ ไม่ได้กินนานละ” กิรฏาหมายถึง

ข้าวย�าเกาหลทีี่เป็นเมนโูปรดของเธอและอกีฝ่ายกช็อบเมนนูี้เหมอืนกนั

“ออื” ก้องบดนิทร์พยกัหน้าเบาๆ จากนั้นกเ็ดนิตามคนตวัเลก็

ไปยงัร้านอาหารเกาหลทีี่ว่า

...

“เอานกัจบิบิมิบบัค่ะ แล้วกพ็ลุโกกสิลดั แล้วกท็กักกัจอง แล้ว

ก.็..จาจงัมยอนค่ะ พี่ก้องเอาอะไรคะ” กริฏาเงยหน้าขึ้นมองเขาหลงัจาก

สั่งแบบรวัๆ 

“เอาต๊อกคาลบบิบิมิบบัครบั” เขาหนัไปบอกพนกังานเสร์ิฟสาว

ที่ก�าลงัเตรยีมจด

“เครื่องดื่มรบัเป็นอะไรดคีะ”

“ขอมะม่วงปั่นค่ะ”

“ผมเอาชาเขยีวเยน็”

“รออาหารและเครื่องดื่มสักครู่นะคะ” พนักงานของร้านบอก 

ก่อนจะค้อมตวัอย่างสภุาพและเดนิออกไป 

“พี่ก้องกินแค่นี้เหรอคะ” ตัวเขาออกจะใหญ่กว่าเธอตั้งเยอะ 

แล้วดูสั่งส ิน้อยกว่าเธอตั้งสองเท่า

“ที่เธอสั่งกเ็ยอะแล้วนี่ เดี๋ยวกนิด้วยกนักไ็ด้ ยงัไงเธอกก็นิไม่หมด

แน่นอน”

กริฏาหวัเราะแห้งๆ พี่ก้องนี่รู้ทนัเราจรงิๆ 
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“ที่บ้านไม่มกีางเกงขายาวเหรอ” จู่ๆ  ก้องบดนิทร์กถ็ามขึ้นแบบ

ห้วนๆ 

“คะ?” หญิงสาวขมวดคิ้วเข้าหากันเพราะคิดว่าฟังผิด เขาจะ

ถามอย่างนั้นท�าไมกนั

“ที่บ้านไม่มกีางเกงขายาวเหรอ” คนหน้าดทุวนค�าถามเดมิ

“พี่ก้องถามท�าไมอ้ะคะ” กริฏาก้มลงมองกางเกงขาสั้นสคีรมีที่

นุ่งอยู่ กางเกงตวันี้มนัมอีะไรผดิปกตงิั้นเหรอ

“มันน่าเกลียด!” ดวงตาคมกริบฉายแววต�าหนิราวกับเธอท�า 

ความผดิใหญ่หลวง

“หือ? น่าเกลียดตรงไหนคะ มันเป็นแฟชั่น ใครๆ เขาก็ใส่กัน  

อกีอย่างมนักไ็ม่ได้สั้นเสมอหูสกัหน่อย”

“ขาสั้นๆ ยังจะอยากโชว์อีก แล้วเสื้อน่ะ ใส่แบบที่มันปิดไหล ่

ได้ไหม จะเปิดท�าไมไม่ทราบ เป็นผู้หญิงรู้จักอายบ้าง” ก้องบดินทร์

ถอนหายใจยาวและท�าหน้าเอือมระอา “อย่าคิดไปเองว่าฉันหวงเธอ

นะ ฉันก็แค่ตักเตือนแทนป้าพริ้ม เพราะท่านอาจไม่กล้าพูดกับเธอ

ตรงๆ”

กริฏาท�าหน้างงจดั อะไรของพี่ก้องเนี่ย วยัทองหรอืไง จู่ๆ กบ็่น

เรารวัๆ จนฟังไม่ทนั ไม่บ่นอย่างเดยีวด ิด่าด้วย! หนอ็ย ว่าเราขาสั้น

งั้นเหรอ จ้าาา พ่อคนขายาววว เตี้ยได้แบบเค้าไหมล่ะ แบร่!

“หญ้าใส่ให้มดิชดิกว่านี้กไ็ด้” แม้จะแอบบ่นคนหล่อในใจ แต่ก็

ต้องยอมให้เขาอยู่ดี

ชายหนุ่มยกัไหล่ “เธอไม่จ�าเป็นต้องท�าตามที่ฉนับอก”

“ถ้าไม่ท�าตาม พี่ก้องกด็หุญ้าอกีสคิะ” หญงิสาวท�าหน้ายู ่พี่ก้อง

นี่เอาใจยากจรงิ 

“ฉนัไม่ใช่พ่อเธอ ถงึจะได้ขดัค�าสั่งไม่ได้ ฉนักแ็ค่พูดอย่างที่คดิ 

ส่วนเธอจะท�าตามหรอืเปล่ากเ็ป็นสทิธิ์ของเธอ ถอืว่าฉนัได้บอกไปแล้ว”
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“หญ้าไม่มพ่ีอนี่คะ เลยไม่รูว่้าขดัค�าสั่งพ่อได้หรอืเปล่า” ดวงตา

กลมโตทอแสงอ่อนลงเลก็น้อย ใบหน้าหวานก้มลงและยิ้มเศร้า

ก้องบดนิทร์เหน็อย่างนั้นกเ็ริ่มรู้สกึผดิที่พูดไม่คดิ “นี่” เขาเรยีก

เธอด้วยน�้าเสยีงที่ฟังเหมอืนจะอ่อนโยนกไ็ม่ใช่ จะแขง็กระด้างกไ็ม่เชงิ

“คะ?” กริฏาเงยหน้าขึ้นมองเขาและฝืนยิ้มสดใส

“ฉนัขอโทษ” เจ้าของเสยีงทุ้มสบตาเธอนิ่งๆ 

“โอ๊ย ไม่เป็นไรหรอกค่ะ” หญงิสาวส่ายหน้าและยิ้มกว้างกว่า

เดมิเพื่อยนืยนัว่าเธอไม่เป็นอะไรจรงิๆ 

ดวงตาคมจบัจ้องวงหน้าหวานอยูค่รูห่นึ่ง ก่อนที่เขาจะพยกัหน้า

“งั้นกด็แีล้ว”

เมื่ออาหารมาเสร์ิฟ อาการซมึของคนตวัเลก็กห็ายทนัท ีเพราะ

มอีาหารหน้าตาน่ากนิวางเรยีงรายอยู่ตรงหน้าเตม็ไปหมด โดยเฉพาะ

อาหารจานโปรดอย่างบบิมิบบั

“คลกุเลยไหมคะ” พนกังานเสริ์ฟสาวถามอย่างสภุาพ

“ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวคลกุเอง” กริฏายิ้มขอบคณุ ก่อนจะหนัมา

หาก้องบดินทร์ “ขอหญ้าถ่ายรูปลงไอจีแป๊บนึงนะคะพี่ก้อง” ว่าแล้ว

เธอกค็วกัสมาร์ตโฟนออกมาจากกระเป๋าสะพาย และลกุขึ้นถ่ายรูปไว้

หลายรูป แล้วค่อยมาเลือกรูปที่ดีที่สุดเพื่ออัปโหลดลงอินสตาแกรม

ทหีลงั

“ไร้สาระจรงิๆ” ชายหนุ่มบ่นเบาๆ พลางส่ายหน้าไปมา แม้เขา

จะเล่นโซเชยีลมเีดยีทกุชนดิ ทั้งเฟซบุ๊ก ทวติเตอร์ และอนิสตาแกรม 

แต่ก็แทบไม่ได้อัปอะไรเลยทั้งรูปและสเตตัส ที่ใช้บ่อยสุดคงเป็นไลน์ 

เพราะตดิต่องานและเพื่อนผ่านทางนั้น

“เสรจ็แล้วค่า กนิได้!” กริฏาบอกเสยีงสดใสและนั่งลงประจ�าที่

ของตวัเอง

ก้องบดนิทร์หยบิตะเกยีบและช้อนมาคลกุข้าวย�าเกาหลขีองเขา
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ให้เข้ากัน ขณะที่หญิงสาวก็คลุกเคล้าของตัวเองอย่างสนุกสนาน 

ราวกบัเป็นของเล่น ก่อนจะกนิอย่างเอรด็อร่อย

“มา-ชสิ-ซอ-โย” กริฏาท�าหน้าฟินสดุๆ 

“อะไร”

“ที่หญ้าพูดเมื่อกี้เหรอคะ”

“ออื”

“ภาษาเกาหล ีแปลว่า อร่อยค่ะ แต่ถ้าออกเสยีงสงูที่ค�าสดุท้าย

จะกลายเป็นค�าถามว่า อร่อยไหม” เธออธิบายก่อนจะถามคนนั่ง 

ตรงข้าม “มา-ชสิ-ซอ-โย้”

“อมื”

“ท�าหน้าฟินด้วยสคิะ มา-ซสิ-ซอ-โย! แบบนี้ค่ะ” กริฏาท�าให้ดู

เป็นตวัอย่าง

คนหน้านิ่งส่ายศรีษะไปมา ก่อนจะตั้งใจกนิอย่างเดยีว 

หญงิสาวแอบถอนหายใจเบาๆ แต่กย็งัยิ้มได้ เพราะชนิเสยีแล้ว

กบัความเยน็ชาของเขา ถ้าก้องบดนิทร์เล่นกบัเธอสจิะแปลกมาก

ระหว่างกินอาหารอยู่นั้น กิรฏาแอบหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา

ท�าทีเหมือนเช็กข้อความ แต่ความจริงแล้วแอบถ่ายรูปชายหนุ่มเก็บ 

เอาไว้

หวัใจของเธอเต้นตึ้กตั้กเพราะกลวัอกีฝ่ายจบัได้ รบีกดถ่ายและ

เกบ็เครื่องมอืสื่อสารไว้ในกระเป๋าเหมอืนเดมิ โดยยงัไม่ได้ดวู่ารปูเบลอ

หรอืเปล่า ซึ่งส่วนใหญ่พอไปเชก็ทหีลงัแล้วมกัจะเบลอเพราะมอืสั่น แต่

รูปพวกนี้เธอไม่ได้เอาไปเผยแพร่ที่ไหนหรอก แค่เอาไว้เปิดดูคนเดียว

เวลาว่างๆ เพราะดูรูปเขาทไีร เธอกม็คีวามสขุทกุที


