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คุณรู้จักเบญจเพสรึเปล่า

ผมคาดว่าถ้าคุณเกิดและเติบโตบนแผ่นดินไทยมาตลอดก็น่าจะเคย

ได้ยินมาบ้างแหละ ไอ้เรื่องอาถรรพ์ปีเบญจเพส 

ช่วงชีวิตแห่งการเปลี่ยนแปลงท่ีหากใคร 'ดวงดี' ก็จะโชคดีไปตลอด 

ชีวิตราบรื่นอย่างท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน ส่วนใครท่ี 'โชคร้าย' ส่วนมาก 

ผมมักได้ยินแต่เรือ่งประสบการณ์ร้ายๆ มา...บางคนอาจจะเจอปัญหาเลก็ๆ 

อย่างอุบัติเหตุเล็กน้อย ถูกหวยกินหลายงวดติด หรือมีปากเสียงกับ 

คนรอบข้าง เริม่หนกัข้ึนมาหน่อยอย่างตกงาน แฟนท้ิง ถ้าอัพเกรดไปอกีขัน้ 

ก็สูญเสียญาติผู้ใหญ่ อุบัติเหตุร้ายแรง หรือกระทั่ง...เสียชีวิต

คุณคิดว่าเบญจเพสคือช่วงอายุเท่าไหร่

ผมว่าคนส่วนใหญ่คดิเหมือนผม...คอืย่ีสบิห้า กน็ะ...เราเรยีนกนัมาตลอด 

นี่นาว่า 'เบญจ' แปลว่าห้า เพราะงั้นมันก็น่าจะยี่สิบห้านี่แหละ แต่พอมัน

เกิดข้ึนกับผมจริงๆ ผมถึงได้รู ้ว่าเบญจเพสมันเริ่มได้ตั้งแต่ย่ีสิบสี่และ

สามารถยิงยาวไปได้ถึงยี่สิบหก แล้วแต่ชะตาชีวิตของแต่ละคน

คุณเชื่อเรื่องเบญจเพสไหม

บทนำ� 
เบญจเพส
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ผมไม่เคยเชื่ออย่างจริงจังมาก่อน จนกระทั่งมันเกิดขึ้นกับตัวผมเอง 

พอเผชิญหน้ากบัสิง่ท่ีเรยีกว่า 'อาถรรพ์เบญจเพส' ผมถงึได้เช่ือว่ามนัมีอยู่จรงิ  

นีส่นิะท่ีเขาว่ากนัว่าไม่เห็นโลงศพไม่หลัง่น�า้ตา อมื...ผมเป็นคนประเภทนัน้

จริงๆ

เบญจเพสของคุณเป็นยังไง

ส�าหรบัผม...อย่างท่ีบอกมันเริม่ตัง้แต่อายุย่ีสบิสี ่ หลงัผมอายุครบย่ีสบิสี่ 

ได้ไม่นานสาวท่ี 'คุยๆ' กันอยู่จนได้เลื่อนข้ันมาเป็น 'แฟน' อย่างลับๆ  

ถงึครึง่ปี...ตดัสนิใจบอกเลกิผมด้วยเหตผุลท่ีท�าให้ผมต้องยอมปล่อยเธอไป

เธออยากแต่งงานแล้ว

แฟนสาวรุน่พีอ่ายมุากกว่าผมสีปี่และยังเป็นคนธรรมดาท่ีใช้ชีวิตแบบ

พนักงานออฟฟิศท่ัวไป คนรอบตัวเธอเริ่มแต่งงานสร้างครอบครัว มีลูก 

ตัวเล็กๆ ดุ๊กดิ๊กๆ น่ารักอย่างที่เธอเองก็ฝันอยากจะมี แต่ด้วยอายุกับอาชีพ

ของผม...ท�าให้ผมยังไม่คิดถึงเรื่องแต่งงาน ท่ีส�าคัญคือเราเพิ่งเป็นแฟน

จริงจังกันได้แค่ครึ่งปีด้วย ความรักความผูกพันมันยังไม่ได้มากมายจนผม

ยอมท้ิงทุกอย่างไปสร้างครอบครัว สุดท้ายจึงจบลงด้วยการจากลา แล้ว 

หลังจากนั้นไม ่กี่ เดือนเธอก็กลับไปคืนดีกับแฟนเก ่าและแต ่งงาน 

สร้างครอบครัวด้วยกัน

ผมไม่โกรธเธอนะ แม้จะเจ็บนิดๆ เสียใจหน่อยๆ แต่ผมก็ไม่โกรธเธอ 

เพราะเธอไม่ได้คบซ้อนไม่ว่าจะกบัผมหรอืผูช้ายคนนัน้ ระหว่างผมกบัเธอ...

เราจบกันด้วยดี

นั่นแค่เรื่องแรกเท่านั้น พอเคาต์ดาวน์เข้าสู่ปีใหม่ท่ีผมจะอายุย่าง 

ยี่สิบห้า เรื่องมันก็เริ่มขึ้นมาอีก อาจจะยังดูวนอยู่กับความรักหน่อยๆ นะ 

แบบว่านางเอกรุ่นพี่ท่ีผมแอบปลื้มอยู่และเคยคิดไว้ว่าหากวันนึงท้ังผมและ

เธอโสด ผมจะลองจีบเธอดูนั้น ยังไม่ทันให้ผมได้ออกตัว ไอ้รุ่นพี่อีกคน 

กง็าบเธอไปกนิเรยีบร้อย ผมเลยนกตัง้แต่ยังไม่ได้เริม่ แต่กน็ะ...ช่วงนัน้ผม
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ไม่ได้โฟกสัเรือ่งความรกัจรงิจงันกั สองเรือ่งท่ีเกดิขึน้ตอนนัน้สาบานได้เลย

ว่าผมไม่ได้คิดถึงเรื่องอาถรรพ์เบญจเพสอะไรนั่นด้วย

จนกระท่ังเริ่มเข้าสู่เรื่องความปลอดภัยในชีวิตของผม จากอุบัติเหตุ

เลก็ๆ เอ็นอกัเสบ คิว้แตก แก้วบาด ไปจนถงึสลงิขาด และรถชนจนไฟลกุท่วม 

ไปท้ังคัน...ผมถึงได้เชื่ออย่างจริงจังว่าโอเค ผมเข้าสู่วิกฤตเบญจเพสแล้ว

จริงๆ

แล้วอีเวนต์ส�าคัญในช่วงเบญจเพสของคุณคืออะไร

ข้อนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นๆ จะมีรึเปล่านะ เคยอ่านเจอมาว่าบางคน

ซ้ือบ้าน ซ้ือรถ เรยีนจบ ตกงาน หรอือะไรกแ็ล้วแต่ แต่ส�าหรบัผม...อีเวนต์

ส�าคัญในช่วงวัยเบญจเพสที่ผมจะจ�าไปทั้งชีวิตก็คือ

ผมแต่งงาน

ใช่...ปีที่ผมอายุยี่สิบห้า ผม 'แต่งงาน' และใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงคนหนึ่ง

เหมือนตลกร้ายเนอะ...เพราะยังไม่พร้อมส�าหรับการแต่งงานผมจึง

เลิกกับอดีตคนรัก ปล่อยให้เธอไปเริ่มต้นสร้างครอบครัวกับใครสักคน 

ที่พร้อม

แต่ในปีเดียวกับที่เธอแต่งงาน ผม...ก็แต่งงานด้วยเหมือนกัน

ดวงตาสีน�้าตาลเข้มในกรอบตาโตหวานมองเอกสารส�าคัญท่ีเพียงแค่

ผมประทับลายเซ็นลงไป...ในทางกฎหมายมันจะผูกโยงชีวิตผมและผู้หญิง

อีกคนไว้ด้วยกันทันที

ผมอดไม่ได้ท่ีจะเหลือบตาข้ึนมองเธอ เห็นเลยว่าในดวงตากลมสีด�า

ใสแจ๋วเหมือนลูกแก้วคู่นั้นมีแววลังเลและคล้ายๆ ก�าลังส่งค�าถามให้ผมว่า

สิ่งที่เราก�าลังท�ามันถูกต้องแล้วเหรอ

แน่นอนว่าผมไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่ากับการแต่งงานกับผู้หญิงท่ีรู้จัก

พบเจอกันจริงๆ ได้ไม่กี่เดือนเท่านั้น แต่ท่ีผมรู้คือมันเป็นทางออกเดียว

ส�าหรับชีวิตเบญจเพสของผม
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ผมยิม้ให้เธอก่อนจะหลบุตามองเอกสารตรงหน้า ตวัดมือเซ็นช่ืออย่าง

รวดเร็ว

คุณรู้จักเบญจเพสรึเปล่า

ฉันรู้จักนะ และคิดว่าคนส่วนมากในสยามประเทศนี้ก็น่าจะรู้จักมัน 

แบบว่าคงเคยได้ยินเกีย่วกบัอาถรรพ์เบญจเพสกนัมามากมาย ท้ังเรือ่งดแีละ

เรื่องร้าย ฉันเองก็เคยได้ยินมาว่าในวัยเบญจเพสอาจจะเป็นช่วง 'ช้ีเป็น 

ช้ีตาย' ของใครหลายๆ คน ซ่ึงสารภาพตรงนีเ้ลยว่าเพ่ิงไปกเูกลิเจอเรือ่งเล่า

ต�านานเบญจเพสว่าเป็นช่วงชีวิตท่ีเทวดาจะลงมาตรวจสะสมคะแนน 

ความดว่ีามมีากน้อยแค่ไหน ถ้าสะสมมามาก...ชีวิตนบัจากนีก้ร็าบรืน่หน่อย 

แต่ถ้าความดีท่ีสะสมมามันน้อยก็ล�าบากกันไป ถือเป็นการตักเตือนให ้

รบีเร่งท�าความด ี(ซ่ึงฉันว่ามันเป็นกศุโลบายท่ีประสบความส�าเรจ็นะ เพราะ

พอเจอเรื่องร้ายๆ ซวยๆ กันคนเราจะรีบวิ่งเข้าวัดท�าบุญสะเดาะเคราะห์กัน

ยกใหญ่) หรือถ้าคะแนนความดีของคุณอยู่ในเกณฑ์สอบตกข้ึนมาล่ะก็...

บางคนอาจจะได้กลับบ้านเก่ากันเลยทีเดียว

คุณคิดว่าเบญจเพสคือช่วงอายุเท่าไหร่

ฉันเคยคิดว่าย่ีสิบห้า นิยายกับละครหลายๆ เรื่องเวลาเล่นเกี่ยวกับ 

วัยเบญจเพสก็คืออายุย่ีสิบห้าท้ังนั้น แต่หลังจากไปกูเกิลมาฉันถึงเพิ่งรู้ว่า

มนัมหีลายทฤษฎอียู่ เคยอ่านเจอว่าบางทีผูช้ายกเ็ริม่นบัท่ีย่ีสบิสีย่่างยีส่บิห้า 

ส่วนผู้หญิงก็สักช่วงย่ีสิบห้าย่างยี่สิบหก แต่กล่าวรวมๆ ก็คือช่วงยี่สิบสี่

เป็นต้นไปถงึย่ีสบิหก อ้อใช่ มีบางทฤษฎบีอกว่ามันไม่ใช่แค่ช่วงวยันีเ้ท่านัน้นะ  

เกือบทุกช่วงอายุท่ีลงท้ายด้วยห้ากน็บัเป็นเบญจเพสเหมือนกนั คดิว่าคงให้

ระวังตัว หมั่นสะสมความดีตลอดไปมั้ง

คุณเชื่อเรื่องเบญจเพสไหม

ในฐานะผู้หญิงท่ีชอบเรื่องลี้ลับและการดูดวง ฉัน 'เชื่อ' เรื่องอะไร 
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แบบนี้มาตลอด แต่ก็ออกแนวเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งท�านองนั้น

เบญจเพสของคุณเป็นยังไง

เบญจเพสของฉัน...ฉันไม่รู้ว่าควรเริ่มนับมันจากตรงไหนแฮะ ถ้า 

ตามเกณฑ์ก็ควรเริ่มจากย่ีสิบสี่เป็นต้นไปล่ะม้ัง และ...อืม ช่วงนั้นถือเป็น

ช่วงชีวิตท่ีดีและมีสีสันมากท่ีสุดในชีวิตของฉัน มันจะเป็นช่วงเวลาท่ีฉัน 

ไม่มีวันลืมไปทั้งชีวิต

อีเวนต์ส�าคัญในช่วงเบญจเพสของคุณคืออะไร

คนอ่ืนอาจจะเจอเรื่องดีๆ อย่างแต่งงาน คลอดลูก เลื่อนต�าแหน่ง

หน้าที่การงาน หรือถ้าเป็นเรื่องไม่ค่อยดีก็อาจจะโดนรถชน ผ่าตัด กระทั่ง

เสียชีวิต แต่ส�าหรับฉัน...

ฉันหย่ากับสามี

หลังเข้าสู่อายุย่ีสิบห้าได้ไม่ถึงเดือนฉันก็หย่ากับสามีท่ีใช้ชีวิตร่วมกัน

เกือบหนึ่งปีเต็ม แม้จะพยายามบังคับตัวเองให้นิ่งท่ีสุด แต่ตอนก้มมอง

เอกสารส�าคัญทางกฎหมายท่ีหากเซ็นช่ือลงไปแล้ว...ระหว่างฉันกับเขา 

จะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องผูกพันกันอีก...

น�้าตาหยดหนึ่งก็ร่วงลงสู่กระดาษ

ฉันสดูลมหายใจลกึ เลือ่นสายตาไปยงัมือของใครบางคนท่ีกมุหลงัมือ

ของฉันเอาไว้โดยไม่กล้าเงยหน้าสบตาเขา

ผู้ชายที่ฉันยังรักอยู่เต็มหัวใจ

แม้ลกึลงไปจะเจบ็ปวดมากแค่ไหน และถงึเขาจะบอกว่าเราไม่เซ็นมัน

ลงไปก็ได้ แต่สุดท้ายแล้ว...

...ฉันก็ยังตวัดปากกาเซ็นชื่อลงไปอยู่ด ี
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'มนายุ' คิดว่าจริงๆ แล้วตัวเองไม่ได้สนใจเช่ือเรื่องดวงชะตาอะไร

เท่าใดนัก เวลาหมอดูหรือหมอเดาท่ีท�านายทายทักให้เขาในฐานะบุคคล 

ผู้มีช่ือเสียง พระเอกหนุ่มหน้าหวานผู้มักจะโดนชาวเน็ตแซวและแซะถึง

รสนิยมทางเพศอยู่เสมอก็มักจะเลือกฟังหูไว้หู 

'ไม่เชื่อแต่ก็ไม่ลบหลู่' ประมาณนั้น

ผิดกับมารดาของเขา 'คุณมัทนา' เป็นคนท่ีเช่ือเรื่องดวงชะตาราศี 

มากที่สุดเท่าที่มนายุเคยพบเจอมาในชีวิต

เอาเรือ่งพคีท่ีสดุในความคดิของมนายุนะ กค็อืการท่ีแม่เลอืกจะอดทน

อดกลัน้กบัการเจบ็ท้องคลอดเขาไปได้ถงึหนึง่วัน เพราะเช่ือท่ีซินแสท�านาย

ทายทักว่าถ้าเขาเกิดวันมหามงคลตามท่ีท่านให้ไว้ เขาจะกลายเป็นท่ีรัก 

ที่ปรารถนาของผู้คน ไปไหนมาไหนมีแต่คนรักใคร่เอ็นดู แถมอนาคตจะได้

เป็นถึงพระเอกเบอร์ต้นๆ ของวงการบันเทิงไทย

ไม่ต้องคดิเลยว่าคุณมัทนาผู้ช่ืนชอบดูละครโทรทัศน์เป็นชีวิตจิตใจนัน้

จะใจจดใจจ่อกับฤกษ์การคลอดลูกชายคนเดียวมากขนาดไหน ในเมื่อยังไง

เขากต้็องออกมาเดอืนนัน้อยูแ่ล้ว แถมก�าหนดคลอดยังอยู่ระหว่างวันมงคล

บทที่ 1 
แต่งง�นเถอะนะเหมือน
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ท่ีซินแสให้มา ท่านจึงตั้งใจอย่างแรงกล้าว่าจะคลอดเขาในวันมงคลวันนั้น

ให้ได้

และแม่เขาเป็นผูห้ญิงท่ีมุ่งม่ันตัง้ใจกบัอะไรแล้วกต้็องท�าให้ส�าเรจ็ เม่ือ

มนายุท�าท่าจะดื้อออกมาดูโลกก่อนก�าหนดหนึ่งวัน คุณมัทนาก็ตัดสินใจ

อดทนนอนปวดท้องอยู่อย่างนั้นจนรุ่งสางวันฤกษ์มงคลถึงได้คลอดเขา 

ออกมาอย่างปลอดภยั...ท้ังท่ีเกอืบย่ีสบิห้าปีก่อนนัน้การแพทย์ยังไม่พัฒนา

อย่างวันนี้และมีความเสี่ยงสูงมากก็ตาม

นอกจากเรื่องคลอดลูกแล้ว ยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณมัทนาเชื่อซินแส

เอามากๆ จนยายเขายังค่อนขอดว่าเช่ือมากกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์รวมกัน

ซะอีก แต่เม่ือภาพรวมของการเช่ือซินแสทุกอย่างออกมา 'ด'ี สมความปรารถนา  

คนรอบข้างแม่เลยตดัสนิใจปล่อยผ่าน เพราะอย่างน้อยท่ีสดุยังโชคดว่ีาท่าน

เลือกเชื่อแค่ซินแสคนเดียว ไม่ได้ตระเวนเช่ือหมอดูหมอเดาเจ้าพ่อท่ีไหน

ไปท่ัวอย่างคนงมงายจนไร้สติ ซ่ึงนั่นอาจจะเป็นเพราะว่ามีช่วงหนึ่งท่ี 

คุณมัทนาหน้ามืดดูดวงไปทั่วแล้วโดนหลอกเอาก็ได้

อย่างไรก็ตามตอนเขาอายุสิบแปดได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่าง 

ไม่ตั้งใจ (หมายถึงเขาไม่ตั้งใจ แต่แม่น่ะโคตรตั้งใจ) ด้วยค�าช้ีน�าถึงฤกษ์

มงคลต่างๆ รวมถงึข้อควรระวงัจากซินแสท่านเดมิท่ีอายุเจด็สบิเฉียดแปดสบิ 

เข้าไปแล้ว จนเขากลายเป็นพระเอกละครมีช่ือเสยีงเหมอืนท่ีชายชราท�านาย

ทายทักตั้งแต่อยู่ในท้อง แม่ก็ยิ่งศรัทธามากขึ้นเรื่อยๆ ในเมื่อซินแสเองแค่

แนะน�า ดดูวงชะตาท่ัวๆ ไป ไม่ได้เรยีกร้องเงนิทองของเซ่นไหว้แก้บนอะไร

นอกจากการท�าบุญตามพวกสถานสงเคราะห์ต่างๆ หรือบริจาคเงินให ้

ตามมูลนิธิ ซ่ึงไม่ได้ใช้เงินมหาศาล มนายุเลยไม่เคยมีปัญหาอะไรกับ 

ความเชื่อของแม่มาก่อน

และเขาก็ไม่เคยคิดเลยว่า...วันหนึ่งเขาจะมีปัญหากับมัน

อันท่ีจรงิชายหนุม่จ�าเหตุการณ์ก่อนหน้านีไ้ด้ไม่มากนกั ในความทรงจ�า 
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พร่าเลอืน...มนายุจ�าได้เพยีงว่าเขาก�าลงัโหนตวัอยู่กลางอากาศด้วยสลงิเส้น

บางท่ีได้มีการซักซ้อมไปเม่ือครึ่งช่ัวโมงก่อน และมันใช้งานได้ดีมาตลอด 

กระท่ังตอนแสดงจริง...ในงานอีเวนต์ท่ีมีสายตาของผู้คนมากมายจับจ้อง 

กล้องหลายตัวของท้ังสื่อมวลชน เจ้าของงาน และบรรดาแฟนคลับท่ี 

ตามมาให้ก�าลงัใจอย่างเหนยีวแน่นก�าลงัเกบ็ภาพทุกอย่างอย่างตัง้ใจ ไม่มใีคร 

คาดคิดว่าขณะท่ีเขาลอยตัวอยู่ห่างจากผืนน�้าไม่กี่เมตร...สลิงเจ้ากรรม 

กลับขาดขึ้นมา จนร่างสูงดิ่งลงอย่างรวดเร็วโดยไม่สามารถควบคุมได้และ

กระแทกน�้าในสระอย่างรุนแรงจนสาดกระจายเป็นวงกว้าง

แม้ในความเป็นจริงมนายุจะรู้สึกว่าเขายังดวงดีอยู่มากท่ีพื้นด้านล่าง

เป็นสระว่ายน�า้ ไม่ใช่อิฐหินปูนทราย คอนกรตี หรอืกระท่ังสนามหญ้า ดงันัน้ 

นอกจากร่างกระแทกน�า้จนมึน ไม่ทันต้ังตัวจนเผลอกลนืคลอรนีไปหลายอึก 

และสร้างความตกใจให้กับทุกคนจนต้องรีบหามเขาส่งโรงพยาบาล ท้ัง

ร่างกายและจิตใจเขาก็ไม่ได้รับความเสียหายอื่นอีก

แต่เมือ่รวมกับ 'ความซวย' ทีถ่าโถมเข้ามาใสน่ับตัง้แต่มนายอุายคุรบ

ย่ีสิบสี่ย่างเข้าสู่ปีท่ีย่ีสิบห้าเม่ือหลายเดือนก่อน ต้ังแต่อุบัติเหตุต่างๆ ใน 

กองถ่ายท้ังการผดิควิบู๊จนได้รบับาดเจบ็อยู่เป็นประจ�า เอน็ข้อเท้าอักเสบบ้าง  

คิ้วแตกบ้าง และเรื่องเงินค่าพรีเซ็นเตอร์ก้อนใหญ่ท่ีถูกคนดูแลคนเก่า 

โกงไปนับล้าน รวมถึงเสียช่ือเสียงเพราะถูกแอบอ้างช่ือว่าพัวพันกับ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไม่มีมาตรฐาน อย. ซ่ึงถูกทลายแก๊งจนกลายเป็น 

ข่าวใหญ่ จนไปถึงอาการป่วยจากโรคไข้เลือดออกท่ีอาการค่อนข้างหนัก 

จนมารดาของเขาประสาทเสีย ท�าให้ท้ังสื่อมวลชน แฟนคลับ คนท่ัวไป 

ท่ีรบัรูข่้าวนีจ้ากหน้าสือ่ต่างๆ และคณุมทันาต่างปักใจเช่ือว่าเรือ่งร้ายท้ังหมด

เกิดจาก 'อาถรรพ์เบญจเพส' ล้วนๆ

ท่ามกลางความมึนงงขณะถูกเคลื่อนย้ายมายังโรงพยาบาล มนายุ 

คาดเดาไว้อยู่แล้วว่าข่าวสลิงขาดของเขาต้องกลายเป็นข่าวใหญ่และ 
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สร้างความตกใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก ดังนั้นเขาจึงไม่แปลกใจ 

สักนิดเม่ือลืมตาตื่นข้ึนมาบนเตียงคนป่วยข้างกายจะมีมารดานั่งกุมมือเขา

ร้องไห้อยู่เงียบๆ แต่ท่ีท�าให้แปลกใจจนเกือบผงะเห็นจะเป็นประโยคแรก 

ที่หลุดจากปากท่าน

"แต่งงานเถอะนะเหมือน"

หือ?

พระเอกหนุ่มกะพริบตาถี่ ไม่แน่ใจว่าผลจากอุบัติเหตุท�าให้สมองเขา

เบลอจนฟังมารดาเพี้ยนไปหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณมัทนากันแน่ ค�าแรก

หลังเขาฟื้นจึงเป็นประโยคนี้

"แม่ว่าไงนะครับ" ชายหนุ่มเอ่ยถามขณะยื่นมือไปรับแก้วน�้าท่ีท่าน 

ยื่นมาให้ขึ้นดื่ม

"แม่บอกว่าแต่งงานเถอะเหมือน"

"แค่ก! แค่กๆ..." ประโยคเดิมแบบย�้าชัดของมารดาท�าเอามนายุ 

ซ่ึงดูดน�้าอยู่ถึงกับส�าลัก และไม่รู้ว่าคุณมัทนาก�าลังขวัญเสียท่ีเขาสลิงขาด

หรืออย่างไร ท่านถึงได้ร้องเสียงหลงแล้วรีบตบหลังให้

"เหมือน! เหมือนเป็นอะไรมั้ยลูก"

"ไม่...แค่ก! ไม่ครับ" เขาปฏิเสธ ไม่ทันรู้เลยว่าตัวเองหน้าแดงเถือก

เพราะการส�าลักเมื่อครู่

"แม่ขอโทษนะเหมือน แม่ขอโทษ" คุณแม่ที่ถ่ายทอดความสวยไปยัง

ลูกชายคนเดียวถอนใจเจือสะอ้ืน ร�าพันต่อ "เป็นเพราะแม่เอง เพราะแม ่

ไม่ยอมบอกเหมือน..."

ปกตแิม่เป็นผูห้ญิงอารมณ์ด ีไม่ค่อยร้องไห้หรอืฟูมฟายกบัอะไร ท�าให้

เม่ือท่านเริ่มหลั่งน�้าตาอีกครั้งมนายุถึงกับต้องหันไปมองบิดาท่ีเพิ่งเดินเข้า

มาด้วยสีหน้าตกใจ

"ป๊าครับ แม่ แม่เขา..." 'คุณสมภพ' เลิกคิ้วมองภรรยา ถอนหายใจ
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เบาๆ ก่อนจะรีบเข้าไปประคอง 

"มัท...ใจเย็นนะ ลูกปลอดภัยแล้ว"

คุณมัทนาหันไปกอดสามีไว้ พึมพ�ากับแผ่นอกที่พักพิงมายี่สิบกว่าปี

"แต่ลูกก็เกือบไม่ปลอดภัย เป็นเพราะมัทเอง เพราะมัทไม่ได้บอกลูก 

เพราะมัทไม่ได้รีบบอกให้เหมือนสะเดาะเคราะห์ ฮึก..."

หลังจากมนายุเกิดเรื่องร้ายๆ ติดต่อกันคุณมัทนาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ  

ค�าท�านายเม่ือยี่สิบกว่าปีก่อนท่ีว่าชีวิตลูกชายจะราบรื่นสงบสุขเพียงย่ีสิบสี่

ปีแรกและอาจเจอ 'จุดเปลี่ยน' ตอนย่างย่ีสิบห้าท�าให้ท่านตัดสินใจกลับ 

บ้านเกิดไปหาซินแสท่ีนับถือมาท้ังชีวิต กระท่ังได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกับวิธี 

สะเดาะเคราะห์ท่ีแม้แต่คณุมัทนาเองได้ฟังในครัง้แรก...ยังไม่คดิจะเช่ือและ

เป็นครั้งแรกที่คิดจะต่อต้านค�าพูดของซินแส 

แต่เมื่อมาถึงวันนี้...ต่อให้มันอาจเป็นจริงเพียงเปอร์เซ็นต์เดียว  

ท่านก็อยากจะ 'เสี่ยง' เชื่อดู!

"ถึงคุณจะบอกก่อนหน้านี้ เหมือนก็แต่งไม่ได้หรอกมัท เรายังไม่เจอ

ผู้หญิงคนนั้นเลยด้วยซ�้านะ"

ตั้งแต่โตข้ึนมาไม่บ่อยครั้งนักท่ีมนายุจะนั่งหันไปมองพ่อทีแม่ที 

แบบตอนนี ้และย่ิงฟังบทสนทนาของพวกท่านมากเท่าไหร่ชายหนุม่กย่ิ็งงง

และเริ่มปวดหัวจนต้องยกมือขึ้นกุมขมับ

หนุ่มใหญ่ผู้ถ่ายทอดโครงร่างและความสูงไปให้ลูกชายเหลือบเห็น

อาการของลูกจึงตบหลังภรรยาเบาๆ

"มทั คณุหยุดร้องเถอะ เหมือนปวดหัวแล้ว ให้ลกูพักก่อน อกีอย่าง..." 

คุณพ่อวยัห้าสบิท่ียังคงเค้าความหล่อเหลาในอดตีไว้ได้เหลอืบตามองประตู

ห้องพักฟื้นพิเศษท่ีอาจจะมีใครก้าวเข้ามาได้ทุกเมื่อ "ผมว่าเราไม่ควรพูด

เรื่องแบบนี้ที่นี่นะมัท"

คุณมัทนาผู้ก�าลังเสียขวัญเหลือบตามองตาม พยักหน้าถี่ๆ ก่อนจะ
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ผละออกจากอ้อมกอดของสามี แล้วโผไปลูบหัวลูบไหล่ลูกชายคนเดียว 

ค่อยๆ ดันร่างสูงในชุดคนไข้ให้นอนลงกับเตียงอีกครั้ง

"ฮกึ จรงิส ิท่ีนีค่งไม่เหมาะ แล้วก.็..เหมอืนปวดหัวมากม้ัยลกู นอนพัก 

สักหน่อยนะลูกนะ"

อันท่ีจริงมนายุนอนจนเบ่ือท่ีจะนอนแล้ว แต่พอเจอค�าพูดแปลกๆ  

ของแม่ท่ีเขาฟังยังไงก็ไม่เข้าใจ ชายหนุ่มจึงเริ่มคิดว่าบางทีเขาอาจจะยัง

มึนๆ เบลอๆ อยู่ ควรจะนอนพักผ่อนอีกรอบ 

น่ะ เผื่อว่าตื่นมาอีกทีจะฟังแม่เข้าใจ

"ไม่ครับแม่!" คนป่วยซ่ึงได้รับอนุญาตให้กลับมาพักฟื้นท่ีคอนโดฯ 

ค้านเสียงแข็งชัดถ้อยชัดค�าอย่างที่น้อยครั้งเขาจะท�ากับแม่

จากท่ีคิดว่าพอตื่นข้ึนมาเขาจะฟังท่ีแม่พูดได้เข้าใจ มาตอนนี้มนายุ 

รู้แล้วว่าไม่เลย เขาไม่เข้าใจที่ท่านพูดและคงไม่มีวันเข้าใจง่ายๆ แน่

คุณมัทนานิ่วหน้าที่ถูกลูกค้าน

ท่านไม่ได้อยากจะบังคับอะไรลูก แต่นี่มันเกี่ยวพันถึงความปลอดภัย

ของมนายุ ไม่มีทางที่ท่านจะยอมเสี่ยง!

"ท�าไมล่ะเหมือน นี่ลูกไม่ห่วงตัวเองเลยหรือไง!"

"ก็ห่วงครับ ห่วง" ใครล่ะจะไม่ห่วงตัวเอง ยิ่งตอนนี้ชีวิตเขาก�าลัง 

ไปได้ไกลบนเส้นทางแห่งวงการบันเทิง เขาเองเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง

ที่ยังหลงใหลและหวงแหนชื่อเสียงในตอนนี้ และเพราะแบบนั้นน่ะแหละ...

พระเอกแถวหน้าของเมืองไทยถอนหายใจซ�้า

"แม่ครับ เหมือนก�าลังดังมากนะตอนนี้ นี่ละครเหมือนก็เริ่มมีกระแส

ในประเทศเพื่อนบ้านทั้งจีน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และลามไปถึงนิศมา* 

แล้วด้วย แต่นีแ่ม่จะให้เหมือน..." หนุม่หน้าหวานส่ายหัว สหีน้าไม่เห็นด้วย 
* นิศมา เป็นประเทศสมมติ ไม่ได้มีอยู่จริง
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"แม่จะให้...ให้เหมือนแต่งงาน?"

ดับอนาคตตัวเองชัดๆ!

จริงอยู่ว่าในหลายๆ ประเทศพระเอกนางเอกท่ีแต่งงานแล้วยังได้รับ

ความนยิมและสามารถครองต�าแหน่งนัน้ต่อไปได้ แต่ส�าหรบัประเทศไทย...

น้อยรายนกัท่ีมคีรอบครวัแล้วยังจะโด่งดังได้รบัความนยิมและแรงสนบัสนนุ

จากแฟนคลบั โดยเฉพาะเม่ือนบักนัจรงิๆ แล้วเขาเพ่ิงก้าวเข้าวงการบันเทิง

มาไม่กี่ปี ชื่อเสียงอาจจะโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั้งประเทศ แต่รากฐานกลับยัง

ไม่แข็งแรงมั่นคงมากพอจะเสี่ยง

เอ...จะว่าไปกม็อียู่คนนงึนะ ท่ีเพิง่มีชือ่เสยีงโด่งดงัไม่กีปี่แต่กต็ดัสนิใจ 

แต่งงานแล้วเรตติ้งยังไม่ตก

มนายุนึกไปถึง 'นับนิรันดร์ ไทม์ เทวกาล' รุ่นพ่ีหน้าสวยนัยน์ตา 

สอี�าพนัโดดเด่นท่ีเข้าวงการมาไล่ๆ กนัและแจ้งเกดิมาจากซีรีส์่พารานอร์มอล 

ชุดเดียวกับเขา ซีรี่ส์ท่ีตอนแรกช่องแค่ท�าไปส่งๆ เพราะลิขสิทธิ์ซ่ึงซ้ือมา 

ดองไว้ใกล้จะหมดอายุเลยตัดสินใจแคสต์นักแสดงหน้าใหม่มาเล่นเพื่อ 

ลงเป็นละครเย็น แต่จะด้วยความผิดพลาด...หรือเรียกว่า 'โชคชะตา' ก ็

สุดจะรู้ท่ีท�าให้ละครฟอร์มยักษ์ชุดใหญ่เกิดปัญหาถ่ายท�าล่าช้าลงจอไม่ทัน 

ช่องจงึได้แต่จ�าใจหยบิซีรีส์่พารานอร์มอลขึน้มาฉายช่วงไพรม์ไทม์เป็นการ

แก้ขัดโดยไม่คาดหวังเรตติ้งหรือกระแสอะไร แต่กลับผิดคาด เมื่อซีรี่ส์ 

ดงักล่าวได้แหวกกระแสละครช่วงนัน้จนเกดิดงัข้ึนมา ท้ังยงัได้สร้างพระ-นาง

สายเลือดใหม่ขึ้นมาอีกหลายคน 

สองในนัน้กค็อืเขาซ่ึงรบับทกามเทพผูไ้ม่รูจ้กัความรกั จนถกูเบ้ืองบน

สัง่ให้ลงมาจบัคูผ่กูด้ายแดงให้คูร่กัแท้หนึง่ร้อยแปดคูแ่ละนบันรินัดร์ผูโ้ด่งดงั

เป็นพลแุตกจากบทบาทของพญามัจจรุาชผูเ้ฝ้าตามหาและปกป้องรกัเดยีว

ของตัวเองมาหลายภพชาติ จนกลายเป็น 'สามีแห่งชาติ' มาตั้งแต่ตอนนั้น 

ท้ังๆ ท่ีก�าลังได้รับความนิยมจนเดินสายกวาดรางวัล 'หนุ่มโสดในฝัน'  
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ไปแทบทุกเวทีท่ีจัด แต่ในการประกาศรางวัลหนุ่มโสดในฝันครั้งสุดท้าย 

ท่ีนับนิรันดร์ได้รับ รุ่นพี่ผู ้อายุมากกว่าเขาไม่กี่ปีกลับประกาศแต่งงาน 

มันกลางเวทีรับรางวัลกันเลยทีเดียว

พระเอกหนุ่มจ�าได้ว่าเขาเป็นอีกคนท่ีนั่งหน้าเหวอตอนนับนิรันดร์

ประกาศแต่งงานและแอบคาดเดาไปว่ารุน่พ่ีคงจะเผลอไปท�าผูห้ญิงท้องเข้า

ถึงได้ต้องรีบวิวาห์ฟ้าแลบท้ังๆ ท่ีก�าลังดังเป็นพลุแตก ทว่านี่ก็ผ่านมา 

เป็นปีแล้วท่ีสื่อนั่งนับเดือนกันก็ยังไม่เห็นมีความเคลื่อนไหวอะไรออกมา 

และท่ีน่าประหลาดใจย่ิงกว่านัน้กค็อื...การแต่งงานครัง้นีไ้ม่ได้ท�าให้ความนยิม 

ของนับนิรันดร์ลดลง กลับกันความเป็นแฟมิลี่แมนที่ 'รักเมียมากกก' ของ

หนุม่หน้าสวยยงัท�าให้เขาโด่งดงัอย่างต่อเนือ่งถงึขนาดมเีวทีหนึง่ตัง้ต�าแหน่ง  

'สามีมหาชน' ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อมอบให้กับนับนิรันดร์โดยเฉพาะ!

แม้จะมีกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจอย่างนับนิรันดร์อยู่ตรงหน้า แต่มนายุ

มัน่ใจว่าในวงการบันเทิงไทยคงมไีม่กีค่นท่ีโชคดอีย่างอีกฝ่าย แล้วตวัเขาเอง 

น่ะหรือ 

เหอะ! อย่าว่าแต่แต่งงานเลย แค่ข่าวมีแฟนก็เคยท�าให้เรตติ้งเขาตก

ฮวบฮาบมาแล้ว

ยอมรับกันตรงๆ แบบไม่เฟก มนายุหวงแหนทุกอย่างในตอนนี้มาก 

ทั้งชื่อเสียง ความนิยม และเงินทอง นี่ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะได้มา ในเมื่อเขา

มโีอกาสได้มันมาไว้ในมือ ชายหนุม่กอ็ยากจะรกัษาไว้ให้นานท่ีสดุ ส�าหรบัเขา 

ตอนนี้นอกจากครอบครัวแล้วเรื่องงานคือสิ่งที่ส�าคัญที่สุด

ส�าคัญจนท�าให้เขาตัดสินใจเลิกรากับอดีตคนรัก เพราะเขา 'ให้' ในสิ่ง

ที่เธอต้องการไม่ได้

แล้วมันจะไม่ทุเรศไปหน่อยหรือไง ท้ังท่ีเลิกกับเธอเพราะไม่พร้อม

สร้างครอบครัว แต่นี่อะไร...เธอเพิ่งแต่งงานไปเมื่อต้นปี เขาก็จะแต่งงาน 

เนี่ยนะ?
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"แต่มันเป็นวิธีเดียวที่จะเปลี่ยนเบญจเพสของเหมือนให้ดีขึ้นนะลูก"

คุณมัทนาท่ีอดทนเก็บง�าเรื่องวิธีสะเดาะเคราะห์เบญจเพสไว้จนลูก

ออกจากโรงพยาบาลแย้ง นกึไปถงึค�าแนะน�าของซินแสหมงิตอนท่านไปพบ

ครัง้ล่าสดุ ค�าแนะน�าท่ีตอนแรกท่านไม่เห็นด้วย แต่พอเจออุบัตเิหตขุองลกู

ครั้งนี้ก็ท�าให้ต้องตัดสินใจใหม่

ช่ือเสยีงเงนิทองอาจจะส�าคญั แต่ในชวีตินี้ไม่มีอะไรส�าคญัส�าหรบัท่าน

เท่าลูกชายอีกแล้ว

มือนุ่มลูบผิวแก้มลูกอย่างอ่อนโยน จ้องเข้าไปในดวงตาท่ีคล้ายคลึง

ก่อนจะเอ่ย

"เหมือน ไม่ใช่แม่ไม่เข้าใจเหมือน แต่ส�าหรับแม่เหมือนคือสิ่งที่มีค่า 

ที่สุดในชีวิต แม่ไม่อยากมีลูกชายเป็นพระเอกชื่อดังตลอดกาลเพียงเพราะ

ลูกจากไปตั้งแต่อายุยังน้อย แม่อยากได้ลูก...ที่มีชีวิตมากกว่า"

มนายุสบตาแม่ มองเห็นความรักใคร่หวงแหนในแววตาของท่าน  

คนเป็นลูกถอนหายใจ ทิ้งหัวลงบนตักนุ่มที่หนุนอิงมาทั้งชีวิต มือแข็งแรง

ยกขึ้นทาบทับมือแม่ น�้าเสียงอ่อนลง

"แม่ครับ เหมือนเองก็รักชีวิตของเหมือนมากกว่าช่ือเสียงพวกนั้น 

เหมือนยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่อยากท�า อยากอยู่ดูแลป๊ากับแม่ไปนานๆ 

แต่ว่า..." เขาถอนหายใจ เลีย่งท่ีจะพดูว่าไม่ได้เช่ือในวิธแีต่งงานสะเดาะเคราะห์ 

อะไรนี่เพราะรู้ดีว่ามารดาศรัทธาเชื่อม่ันในตัวซินแสหมิงมาก "เราไม่รู ้

ด้วยซ�้านะครับแม่ว่าผู้หญิงท่ีเกิดหลังเหมือนหนึ่งปี แต่เกิดก่อนเหมือน 

หนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งวันคนนั้นอยู่ที่ไหน แล้วเหมือนจะแต่งงานได้ยังไง"

วิธีสะเดาะเคราะห์เปลี่ยนเคราะห์เบญจเพสร้ายๆ ให้กลายเป็นดีของ

ซินแสหมิงครั้งนี้เป็นอะไรท่ีแปลกพิสดารท่ีสุดเท่าท่ีมนายุเคยได้ยินท่าน

กล่าว นัน่คือให้เขารบีแต่งงานกบัผูห้ญงิท่ีเกดิหลงัเขาหนึง่ปี แต่เกดิก่อนเขา 

หนึ่งเดือนกับอีกหนึ่งวันก่อนเขาจะอายุครบย่ีสิบห้า และใช้ชีวิตคู่กับเธอ
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อย่างน้อยหนึ่งปี หนึ่งเดือน หนึ่งวัน เพื่อใช้ดวงของเธอเกื้อหนุนดวงชะตา

เขา แล้วชีวิตที่เหลือของชายหนุ่มจะดีขึ้น ไม่มีเภทภัยมากล�้ากรายอีก ซึ่ง

หากมนายุไม่สามารถท�าได้ล่ะก็...เบญจเพสของเขาจะเป็นเคราะห์หนัก 

ซึ่งยากจะผ่านไปได้

"นีแ่ม่แน่ใจนะครบั ว่าผูห้ญิงท่ีว่าไม่...ไม่ใช่ลกูหลานอะไรของซินแส"

"เหมือน!" คุณมัทนาแว้ดเสียงแหลม มือท่ีแตะลูกอย่างอ่อนโยน

เปลี่ยนเป็นตบแก้มเบาๆ "แม่รู้นะว่าเหมือนคิดอะไรอยู่ นี่จะหาว่าซินแส 

จะหลอกจับคู่เอาลูกเอาหลานมาให้เหมือนล่ะสิ!" คนเป็นแม่มองอย่างรู้ทัน 

ก่อนจะถอนหายใจ "หึ! ไม่ใช่หรอก ซินแสก็ยังไม่รู้ด้วยซ�้าว่าผู้หญิงคนนั้น

เป็นใครอยู่ที่ไหน"

"อ้าวแม่" ชายหนุ่มเรียกท่านด้วยน�้าเสียงกึ่งหัวเราะ เอ่ยเย้า "ขนาด

ซินแสยังไม่รู้เลยว่าเธอเป็นใคร แล้วเราจะไปหามาจากไหนล่ะเนี่ย เจ้าสาว

ของผมน่ะ"

"ก็ซินแสบอกว่าถ้าเจอผู้หญิงคนนั้นแล้ว หยกท่ีข้อมือเหมือนจะ

เปลี่ยนเป็นสีม่วง" คุณมัทนาพยักพเยิดไปยังก�าไลหยกบนข้อมือซ้าย 

ของลูกชายท่ีท่านสวมให้ตั้งแต่เขายังไม่ฟื้น พื้นผิวเรียบเนียนนั่นยังเป็น 

สีขาวขุ ่นและไม่มีทีท่าว่าจะเปลี่ยนสีได้อย่างท่ีซินแสหมิงเคยกล่าว  

"ถ้าเหมือนมีดวงมากพอ เดีย๋วเหมือนก็ได้เจอกบัเธอ แล้วหยกกจ็ะเปลีย่นส"ี  

ท่านพูดด้วยสีหน้ากลุ้มใจ กลัวเหลือเกินว่าลูกจะมีดวงไม่มากพอ ก่อนจะ

เปลี่ยนเรื่องไปจี้ขอค�าสัญญา "ว่าแต่เหมือนเถอะ พูดแบบนี้หมายความว่า

ถ้าแม่เจอผู้หญิงคนนั้น เหมือนจะยอมแต่งงานกับเธอเพื่อสะเดาะเคราะห์

ใช่มั้ย"

แม้จะยังไม่รูว่้าจะไปหาว่าท่ีลกูสะใภ้แบบนัน้มาจากไหน แต่คณุมทันา

ก็รีบคาดคั้นเอาค�าสัญญาจากลูกชาย เพื่อท่ีว่าถ้าหาเจอลูกจะได้ไม่มา

บิดพลิ้วทีหลัง
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"เหมือนไม่ได้พูดแบบนั้นสักหน่อย" หนุ่มหน้าหวานหัวเราะ เขย่า 

ข้อมือซ้ายเล่น พอเหลอืบเห็นสหีน้ามารดาเริม่เคร่งเครยีดกร็บีเบียดซบท่าน

อย่างออดอ้อน "แม่ครับ..." มนายุช้อนตาข้ึนมองแม่ ปรับสีหน้าตัวเอง 

ให้จริงจังขึ้น "เหมือนไม่อยากแต่งงานด้วยเหตุผลอื่นนอกจากความรัก"

พระเอกหนุม่ถอนหายใจ ละสายตาจากท่านไปมองผนงัห้อง ในสมอง

ปรากฏภาพเหตกุารณ์มากมายซ่ึงเคยเกดิข้ึนในละครหลายเรือ่งท่ีเขารบับท

พระเอก

"เหมือนอาจจะเล่นละครท่ีต้องแต่งงานกับนางเอกโดยไม่ได้รักแล้ว

สุดท้ายก็ลงเอยกันด้วยความรัก แต่ชีวิตจริงมันไม่ใช่ละคร...เหมือนจะรู ้

ได้ยงัไงว่าสดุท้ายแล้วเหมือนกบัผูห้ญงิคนนัน้จะรกักนัได้ จะอยู่ด้วยกนัแล้ว

ไม่ตีกันตาย หรือแม่อยากให้เหมือนไม่มีความสุขกับการแต่งงานครับ"

พอหันไปมองท่านมนายุกเ็ห็นชัดเจนว่าคณุมัทนาปฏเิสธ ชายหนุม่ย้ิม  

รู้ดีว่าแม่หวังให้เขามีความสุข

ใช่ แม้จะเป็นเพียงการแต่งงานสะเดาะเคราะห์แค่ช่วงเวลาสั้นๆ แต่

มารดาก็ยังปรารถนาให้เขามีความสุขในทุกช่วงเวลาของชีวิต

โดยเฉพาะนี่...มันจะเป็นการแต่งงานครั้งแรกในชีวิตของเขา

"บางทีเหมือนอาจจะรักเขาจริงๆ แต่เขาไม่รักตอบ หรือเขาอาจจะ 

รกัเหมือนแต่เหมือนไม่สามารถรกัเขาได้ หรอืแย่ท่ีสดุ...เราอาจจะเกลยีดกนั"  

พระเอกเจ้าของรางวัลการันตีความสามารถทางการแสดงเน้นเสียงให้ 

หนักแน่นจริงจังขึ้น ท�าให้มารดาได้คิดตาม 

"แม่ฮะ การแต่งงานมันเป็นเรื่องของคนสองคน ต่อให้เราเจอผู้หญิง

คนนั้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขา...จะยอมแต่งงานกับเหมือนเพ่ือให้

เหมือนใช้เขาเสริมดวงสะเดาะเคราะห์เบญจเพส แล้วที่ส�าคัญที่สุดคือ..." 

คุณมัทนาก้มมองลูกชายที่กล่าวต่อด้วยสีหน้าจริงจังกว่าเดิม 

"จากประสบการณ์แต่งงานเพราะเงือ่นไขอ่ืนนอกจากความรกัมาอย่าง
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โชกโชน...กว่าจะได้เข้าหอกันจริงๆ ก็โน่นนน แต่งกันไปจนเกือบจะหย่า

แล้ว เหมือนไม่อยากเป็นอย่างไอ้คุณไนล์กับไอ้คุณยะนะครับ...โอ๊ย! แม่  

แม่ตีเหมือนท�าไมเนี่ย เหมือนเจ็บน้าาา"

คนเป็นแม่มองสหีน้าเจบ็ปวดจอมปลอมของพระเอกดงัอย่างหมัน่ไส้ 

ฟาดเข้าไปอีกทีเบาๆ อย่างเกรงใจว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อเช้า

"ด ีเจบ็สดิ ีทะลึง่ทะเล้นนกันะเรา แม่อุตส่าห์ตัง้ใจฟังจนเกอืบคล้อยตาม  

ท่ีไหนได้..." ใบหน้าท่ียังคงความงามแม้วัยจะล่วงเข้าสู่เลขห้าส่ายไปมา

อย่างอ่อนใจ ย�้าอีกครั้งว่า "ไม่รู้ล่ะ ถ้าแม่หาเจ้าสาวของลูกเจอ เหมือนจะ

ต้องแต่งงานกับเธอ!"

ฟังค�ายืนกรานของแม่แล้วมนายุก็ได้แต่กลอกตา นึกเซ็งตัวเองท่ี 

หลุดพูดเรื่องไร้สาระออกไป!

หลังออดอ้อนจนมารดาคลายความกังวลลงได้บ้างจนท่านออกปาก

ให้เขากลับไปพักต่อในห้องตัวเอง ชายหนุ่มก็ทิ้งแผ่นหลังลงบนเตียงกว้าง 

ยกข้อมือซ้ายข้ึนสูงในระดับสายตา ปลายนิ้วลูบผิวเย็นของหยกเนื้อดี  

ก่อนจะจับมันพลิกไปมา พึมพ�าอย่างไม่เชื่อถือนัก

"ไอ้หยกขาวๆ นี่มันจะเปลี่ยนสีได้จริงๆ เหรอ" หัวคิ้วเข้มขมวดมุ่น 

ดวงตายังจ้องเขม็ง "ใช้หลักการอะไรกัน หรือว่าหลักไสยศาสตร์นะ?"

พระเอกหนุ่มแค่นหัวเราะ ปล่อยแขนตกลงข้างล�าตัว 

นี่เป็นครั้งแรกจริงๆ ท่ีเขารู้สึกว่าซินแสหมิงของแม่อาจเป็นพวก 

ต้มตุ๋นลวงโลก 
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อย่างที่ใครสักคนเคยกล่าวไว้ 'ผู้หญิงกับหมอดูเป็นของคู่กัน'

โดยเฉพาะผู้หญิงอย่าง 'ลิปสา' ท่ีชอบเรื่องราวประเภทแฟนตาซี 

เหนือธรรมชาติ และศาสตร์การดูดวงก็เป็นหน่ึงแขนงท่ีเธอมองว่าก�้ากึ่ง

ระหว่างไสยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ มันจึงไม่แปลกที่เธอเองจะชอบดูดวง

แต่แค่ชอบดูนะ! เธอไม่ค่อยเชื่อถือเท่าใดนัก หญิงสาวยังมีสติพอจะ

รูอ้ยู่ว่าหมอดคููห่มอเดา ท้ังนสิยัชอบอ่านหนงัสอืดหูนงัดลูะครท�าให้เธอเห็น

มาเยอะ ไอ้พวกท่ีไม่ควรมีเรื่องแต่เพราะเช่ือค�าท�านายจนท�าให้มีเรื่อง 

ข้ึนมา อย่างเรื่องของอีดิปุส ถ้ากษัตริย์ไลอัสไม่รู้ค�าท�านายแล้วเลี้ยงลูก 

ตวัเองไปดีๆ  ต่อให้มีเรือ่งถงึข้ันฆ่าแกงพ่ออย่างตัง้ใจหรอืไม่ตัง้ใจ แต่อีดปุิส 

ก็คงไม่ถึงกับเอาแม่ตัวเองเป็นภรรยา หรือเรื่องแบบไทยๆ อินเดียๆ หน่อย 

ถ้าทศกณัฐ์ไม่รูค้�าท�านายของพเิภกว่านางสดีาจะเป็นต้นเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

ยักษ์ กค็งไม่จบัลกูสาวแรกเกดิใส่ผอบไปฝังดนิจนสบิกว่าปีต่อมาไปหลงรกั

และลักพาตัวไปลงกาจนเกิดสงครามที่ผลาญเผ่าพันธุ์ยักษ์เข้าจริงๆ 

บางครั้งค�าท�านายเป็นจริงได้ก็เพราะ 'ความกลัว' ต่อเหตุการณ์ท่ี 

ยังมาไม่ถึงจนหาวิธีป้องกันซึ่งดันน�าไปสู่หายนะที่แท้จริง ดังนั้นถึงจะชอบ

บทที่ 2 
เทพีแห่งห�ยนะ
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ดดูวงแต่ลปิสากแ็ค่ดขู�าๆ ฟินๆ มากกว่าคดิจรงิจงั โดยเฉพาะเมือ่หมอดดูีๆ  

แม่นๆ นั้นหายากมากกก

อย่างตอนอายุสิบแปด ก�าลังจะจบ ม.หก หมาดๆ เธอก็ถ่อไปดูดวง

กับหมอท่ีเขาว่ากันว่า 'แม่น' เพื่อถามถึงมหาวิทยาลัยท่ีจะได้เรียนและยัง

ถามไปถงึดวงความรกัอย่างท่ีสาวๆ ชอบถามกนั หมอดทู�านายมหาวทิยาลยั

ของเธอแม่นจรงิ แต่ไอ้ท่ีบอกว่าจะเจอเนือ้คูต่อนสบิเก้า แต่งงานตอนย่ีสบิสี่ 

นี่สิ จะครบยี่สิบสี่อยู่ไม่กี่เดือนนี้แล้วลิปสายังไม่เห็นเงาเนื้อคู่เลยด้วยซ�้า

ว่ากันว่าคนเราจะดูดวงต่อเมื่อมีเรื่องส�าคัญท่ีอยากรู้ ไม่ก็เวลาเจอ

อุปสรรคปัญหาหรือว่าความทุกข์ ส�าหรับลิปสาสิ่งท่ีท�าให้ยอมดั้นด้นไป 

ดดูวงไกลถงึจงัหวัดพษิณโุลก กเ็พราะความซวยหลากหลายท่ีถาโถมเข้ามา

สู่ชีวิต

ทั้งเดินสะดุดท่อ ข้อเท้าพลิกเป็นประจ�า ซึ่งอันที่จริงมันก็เป็นเรื่องที่

เกดิข้ึนบ่อยจนเธอชนิ แต่ท่ีครัง้นีมั้นท�าให้นอยด์จนจิตตกเพราะเหตดุนัเกดิ

หน้าส�านักพิมพ์เหนือฝัน สถานท่ีท�างานของเธอในช่วงพักเท่ียงซ่ึงคน

พลุกพล่านกันสุดๆ ความเจ็บอยู่กับเธอไม่นาน แต่ความอายเพราะ 

กลายเป็นที่รู้จักทั้งออฟฟิศด้วยเรื่องนี้ยังอยู่กับเธอมาจนถึงทุกวันนี้!

นี่ยังไม่นับเรื่องแย่อ่ืนๆ ท่ีเจอมาตั้งแต่จ�าความได้ ท้ังความเป็นคน 

'ไม่มีโชค' ซ้ือลอตเตอรีก่น็ก จบัสลากก็ได้แต่ของกากๆ อย่างคกุกีก้ล่องแดง 

ในต�านาน อัลบ้ัมรูปอันเล็ก หรือแม้แต่กระเป๋าดินสอเห่ยๆ ท่ีดูแล้วราคา 

ไม่น่าถึงงบท่ีตั้งไว้ ไหนจะตอนเป็นน้องรหัสสมัยมัธยม...พ่ีรหัสของเธอ 

ไม่เคยมาดูด�าดูดี ไม่เคยมาเทกแคร์ดูแลหรือติวให้อย่างเพื่อนคนอื่นๆ ได้ 

พอเธอได้เป็นพีร่หัสท้ังท่ีตัง้ใจไว้อย่างดว่ีาจะเป็นพีท่ี่ประเสรฐิดแูลน้องอย่างด ี

อย่างท่ีเคยอยากได้ พ่อเจ้าประคณุน้องรหัสกด็นัเป็นเดก็หัวไม้ วัยฮอร์โมน

ยกพวกต ีและไม่เคยตามหาเธอในฐานะพ่ีรหัสสกัครัง้ ลปิสาค่อนข้างมัน่ใจ

ว่าถ้าเดก็นัน่สามารถเรยีนจนจบ ม.หก ได้จรงิ จนป่านนีเ้ขากค็งยังไม่รูอ้ยู่ดี
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ว่าพี่รหัสเป็นใคร!

ไหนจะความ 'พาซวย' ของเธอที่ชอบใครคนนั้นก็เดือดร้อน นักร้อง

วงโปรดท่ีเพื่อนกรี๊ดกันมาสี่ห้าปี พอเธอหันไปกรี๊ดด้วยหน่อยก็...วงแตก 

แยกทางกันข้ึนมาเฉย และเมน* ของเธอดนัเป็นคนเดยีวท่ีเงยีบหายไปจาก

วงการบันเทิงนับแต่บัดนั้น ไหนจะร้านโปรดท่ีเธอชอบเข้าก็ล้วนทยอย 

เจ๊งกันระนาวไปจนหมด

ลิปสาเคยสงสัยว่าบรรดาความซวยรอบตัวแบบไม่เกี่ยงปีชงไม่ชง 

ของเธอเกิดจากอะไร กระทั่งวันนี้ที่ 'คุณชาลินี' ผู้เป็นมารดาดั้นด้นพาเธอ

ไปดูดวงไกลถงึพษิณโุลก ซินแสชราท่านนัน้กฟั็นธงค�าตอบออกมาเสยีงดงั

ฟังชัดจนเธอกับแม่ผงะ

"เทพีแห่งหายนะ!"

"คะ?! ดวงหนตูก เทพแีห่งหายนะครอบง�าเหรอ!" หญิงสาวร้องเสยีงหลง  

ทว่าซินแสกลับเอ่ยแย้งอย่างมั่นใจ

"ไม่ใช่ ลื้อน่ะเป็นเทพีแห่งหายนะชัดๆ!"

"ฮะ?!" สองแม่ลูกประสานเสียงกัน โดยเฉพาะ 'เทพีแห่งหายนะ'  

ที่หน้าเสียไปแล้ว

"แต่ตั้งแต่ยายรักแรกเกิดมา ชีวิตฉันกับสามีก็รุ ่งเอาๆ นะคะ"  

คุณชาลินีรีบแย้ง 

ลูกสาวสุดท่ีรักของท่านจะเป็นเทพีแห่งหายนะได้ยังไงกัน ในเมื่อ 

ลปิสาเกดิได้ไม่นานพวกท่านกถ็กูรางวลัท่ีห้าถงึสบิใบ (ไม่นบัใต้ดนิอีกต่างหาก)  

จนผ่อนบ้านผ่อนรถได้เกอืบหมด ขนาดช่วงฟองสบู่แตกแม้ครอบครวัจะได้

รับผลกระทบอยู่บ้างแต่ก็ไม่ล�าบากเท่าคนอื่น 

ส�าหรับพวกท่านลูกสาวคนนี้เป็นตัวน�าโชคด้วยซ�้า

ริ้วความโกรธเริ่มแล่นขึ้นในอกของคุณชาลินี

* เมน (Main) เป็นค�าเรียกดาราหรือศิลปินที่แฟนคลับคนนั้นชอบมากที่สุด
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ไม่แม่น! อย่างนี้คงไม่แม่นแล้วแหละ เฮอะ!

ก่อนจะได้โกรธจนฉุดมือลูกสะบัดหน้าจากไป ซินแสหมิงก็ส่ายหัว

ปฏิเสธอีกครั้ง

"ไม่ใช่ อีไม่ใช่ตัวหายนะของพวกลื้อ ถือเป็นลูกน�าโชคด้วยซ�้าไป"

โอเค แบบนี้ค่อยคุยกันได้หน่อย

คุณชาลินีผ่อนลมหายใจ ผงกหัวรับด้วยสีหน้าที่ดีขึ้น รีบถามต่อ

"แล้วมันหมายความว่ายังไงคะซินแส"

"ก็...เฮ้อ! ดวงอีน่ะยิ่งโตก็ยิ่งสร้างความหายนะให้กับตัวเอง แล้วก็...

รอบข้างนิดหน่อย" ท้ายประโยคซินแสงึมง�า เหลือบมองคนที่ช็อกไปแล้ว

ตั้งแต่ถูกฟันธงว่าเป็น 'เทพีแห่งหายนะ' "ลื้อน่ะ...เข้าร้านไหนร้านนั้นก็เจ๊ง 

ชอบใครเขาก็ซวยใช่รึเปล่า"

ลิปสารีบสะบัดหน้ากลับไปสบตาแม่ กลืนน�้าลายลงคอ

ถึงจะไม่ใช่ทุกร้าน แต่...พอคิดถึงร้านกาแฟ ร้านเช่าหนังสือ รวมถึง

ร้านอาหารอีกหลายร้านรอบมหาวิทยาลัยซ่ึงล้วนแต่เป็นร้านโปรดของเธอ

ทยอยกันปิดตัวลงในระยะเวลาไม่ถึงปีท้ังท่ีบางร้านเปิดมานานจนอายุ 

เกือบเท่ามหาวิทยาลัยด้วยซ�้า และไหนจะบรรดาศิลปินนักร้องท่ีเธอชอบ 

จากตอนแรกท่ีดังอยู่ดีๆ ถ้าไม่วงแตกไปซะก่อน ก็กลายเป็นโดนกระแส

แอนตี้ขึ้นมาเสียอย่างนั้น ลิปสาก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่

สรุปว่า...เป็นเพราะเธอจริงๆ ด้วยสินะ

ว่าแต่ยายปิ๊งนี่มันเป็นลูกหลานของซินแสรึเปล่า นี่เริ่มคุ้นๆ แล้วว่า

เพื่อนเคยแซะเธอว่าเป็น 'เทพีแห่งหายนะ' ไปที่ไหนร้านก็เจ๊ง ชอบใครเขา

ก็ซวยหมด

"จรงิๆ ลือ้น่ะเป็นคนพืน้ฐานดวงดมีากเลยนา สงัเกตส ิอะไรๆ ในชีวิต

ก็ดี พ่อแม่ดี ฐานะดี สมองก็ดี..." 

ตอนแรกลปิสาอยากจะค้านเรือ่งสมองดว่ีาเธอไม่ได้เรยีนเก่งอะไร แต่
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พอคิดถึงเกรดเฉลี่ยสามกว่าๆ ที่ได้มาทั้งที่เรียนอย่างขี้เกียจสุดๆ หญิงสาว

ก็ตัดสินใจเงียบฟังต่อ

"เพ่ือนฝูงคนรอบข้างถึงลื้อจะมีน้อยไปหน่อยแต่ท่ีมีก็ดีมาก แถม 

ไปไหนมาไหนก็ไม่มีใครเกลียดด้วยไม่ใช่เหรอ"

เจ้าของดวงคิดตามแล้วพยักหน้าหงึกหงัก

ใช่ นับไปนับมาก็คล้ายว่าเธอมีเพื่อนรักท่ีไปไหนมาไหนด้วยกันได้ 

พดูคุยกนัได้ทุกเรือ่งแค่คนเดยีวคอื 'ปรยีาวต'ี กระท่ังเข้ามหาวิทยาลยัถงึได้

มาสนทิกบั 'หฤทชนนั' น้องรหัสสดุน่ารกัซ่ึงก�าลงัจะเรยีนจบในอกีไม่กีเ่ดอืนนี้  

แถมตั้งแต่เล็กจนโตไม่ว่าเพื่อนรอบตัวจะแตกหัก ทะเลาะกันเละเทะกี่กลุ่ม

กี่ก้อนจนเกลียดข้ีหน้ากันยังไง แต่ลิปสามักจะได้อยู่ในเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ 

คือไม่ทะเลาะกับใคร ไม่เกลียดกับใคร สามารถคุยได้ทุกคน จนบางครั้ง 

เธอยังนึกค่อนตัวเองว่าเหมือนนกสองหัว

"ที่อาภัพจริงๆ น่ะคือไม่ค่อยมีโชคกับเรื่องความรัก..."

"อาภัพรักเหรอคะ!" หญิงสาวหูผึ่ง

ถงึจะวางแผนไว้แล้วว่าถ้าอนาคตเธอหาสามีท่ีดถีงึครึง่ของบิดาไม่ได้

จริงๆ จะยอมขึ้นคาน แต่ดีร้ายอย่างไรส�าหรับสาวช่างฝันที่หมกมุ่นอยู่กับ

นยิายและละครโทรทัศน์มาท้ังชีวติอย่างเธอกต้็องใฝ่ฝันถงึความรกัฟรุง้ฟริง้ 

มุง้ม้ิงแบบท่ีเคยด ูเคยอ่าน หรอืกระท่ังเห็นในชีวิตจรงิอย่างคูบุ่พการอียูบ้่าง

แต่เมื่อกี้...ซินแสบอกเธออาภัพเนื้อคู่ งั้นก็หมายความว่า...

ฮือออ เหมือน~~ เหมือนที่รักกก ที่เราจ�าต้องพรากจากคลาดโอกาส

เจอกันมาหลายครั้งหลายหนนี่เพราะเราอาภัพเนื้อคู่นี่เอง โฮ~

ลิปสาพร�่าเพ้อในใจ และถึงแม้เธอจะคิดมาตลอดว่าตัวเองค่อนข้าง

เก็บสีหน้าและความรู้สึกเก่ง แต่ในความเป็นจริงปรียาวตีเคยตีแสกหน้าไว้

ว่า 'อย่ามโนไปแบบนั้นดิรักแรก ความจริงหน้ารักแรกโคตรอ่านง่ายเลย  

คดิอะไรกแ็สดงออกมาหมดอ่ะ' เลยไม่แปลกท่ีซินแสและมารดาจะมองออก
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ว่าข้างในเธอคิดไปไกลมากขนาดไหน

โดยไม่ได้นัดหมาย ทั้งคู่ถอนหายใจและละสายตาไปจากเธอ ครู่หนึ่ง

ซินแสจึงได้กระแอมและเปิดปากพูดอีกครั้ง

"ใช่...เรื่องความรัก...จากพื้นฐานดวงของลื้อแล้ว มีเกณฑ์หย่าร้าง 

แต่งงานสองหน"

ใจคนฟังหล่นวูบไปอยู่ท่ีตาตุม่ ส�าหรบัหญิงสาวผูถ้กูปลกูฝังให้เช่ือมัน่

ในศรัทธาแห่งรักแรก รักเดียว จนแอบตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าเธอมีความรัก...

นัน่จะต้องเป็นรกัครัง้แรกและครัง้เดยีว เป็นคนเดยีวกบัท่ีเธอจะแต่งงานด้วย 

เหมือนท่ีแม่ได้เจอกับพ่อ ลิปสารู้สึกว่าเรื่องหย่าร้างและแต่งงานสองหน

สร้างความสะเทือนใจให้เธอได้มากกว่าเทพีแห่งหายนะอะไรนั่นเสียอีก

คุณชาลินีถอนหายใจอีกครั้ง ลูบผมปลอบโยนลูกสาวอย่างสงสาร

"มีทางแก้มั้ยคะซินแส" ในฐานะผู ้คร�่าหวอดในวงการดูดวงและ 

เรื่องไสยศาสตร์มายาวนานกว่าครึ่งชีวิต คุณชาลินีค่อนข้างเชื่อว่า (เกือบ) 

ทุกปัญหาสามารถแก้เคล็ดสะเดาะเคราะห์ได้

"มีทางเดียวเท่านั้น" ซินแสหมิงที่ก้มหน้าก้มตาอยู่กับกระดาษซึ่งจด

วันเดือนปีเกิดของลิปสาท�าท่านับนิ้วอยู่นานก่อนเงยหน้าข้ึนมามองด้วย 

แววตาเวทนานิดๆ "ลื้อต้องตามหาคนที่ผูกกรรมกับลื้อมา แล้วชดใช้กรรม

กับอีซะ"

"เจ้ากรรมนายเวรเหรอคะ" แม้ซินแสหมิงจะเรียกว่า 'คนท่ีผูกกรรม 

กันมา' ทว่าลิปสาฟังอย่างไรก็ตีความได้ว่า 'เจ้ากรรมนายเวร' ท้ังท่ีบอก 

ตัวเองว่าเธอไม่ได้เชื่อถือเรื่องหมอดูหมอเดามากนัก แต่ก็อดถามต่อไม่ได้ 

"แล้วหนจูะรูไ้ด้ไงคะว่าคนไหนคอืเจ้ากรรมนายเวรท่ีตามหา แล้วเขาเป็นคน

หรือผีคะเนี่ย แล้ว...แล้วถ้าเขาขอชีวิตหนู หนูจะท�ายังไง!"

แม้จะเห็นชัดถึงความตระหนกเกินพอดีของหญิงสาวรุ ่นหลาน  

หากซินแสที่พูดไทยชัดทุกค�าแต่ชอบใช้ค�าปนจีนอย่าง 'อั๊ว' กับ 'ลื้อ' ยังคง
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ยิ้มให้ ปลอบโยนด้วยน�้าเสียงเปี่ยมเมตตา

"ใจเย็นๆ ดูจากเกณฑ์ดวงชะตาของลื้อแล้ว...คงได้เจอกับอีในเร็วๆ 

นี้แหละ ส่วนท่ีว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นใคร..." ซินแสชราผู้ไม่ได้รับดูดวงให้ 

คนท่ัวไป แต่เลือกรับเฉพาะคนท่ีมีวาสนาสมพงศ์กันมองตากลมใสนิ่งอยู่

อึดใจก็คว้ากล่องไม้ใบหนึ่งออกมาเปิด หยิบสร้อยข้อมือเงินเส้นเล็ก 

ห้อยตุ้งติ้งรูปพระจันทร์เสี้ยวกับกระพรวนลูกเล็กออกมายื่นให้ "...ถ้าลื้อ 

ได้เจออีเมื่อไหร่ กระพรวนลูกนี้จะส่งเสียงบอกให้ลื้อได้รู้เอง" 
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จดุเริม่ต้นของมิตรภาพอันยาวนานเกอืบท้ังชีวิตของเธอและปรยีาวตี

เกดิจากการท่ีครอบครวัของพวกเธอย้ายมาอยู่หมู่บ้านจดัสรรแถบชานเมือง

ในเวลาไล่เลี่ยกัน แถมยังอยู่ข้างกัน และมีลูกสาววัยเดียวกันอีกต่างหาก 

เพยีงแวบแรกท่ีได้เห็นเดก็หญิงผวิขาวจดั ตาเรยีวยาวฉ�า่น�า้ซ่ึงอยู่ข้างบ้าน 

ผู้หญิงท่ีหลงใหลของสวยๆ งามๆ มาตั้งแต่ยังไม่เข้าอนุบาลอย่างลิปสา 

กร็บีวิง่ไปสร้างมิตรภาพกบัตุก๊ตาตวัน้อยข้างรัว้อย่างรวดเรว็ และนบัตัง้แต่

อนบุาลยนัจบมหาวทิยาลยัลปิสากบัปรยีาวตกีเ็รยีนท่ีเดยีวกนัมาตลอด แม้

ตอนมัธยมปลายจะได้อยู่กันคนละห้องและครอบครัวของสาวหมวยก็ 

ย้ายบ้านไปพอดี หากความสัมพันธ์ฉันเพื่อนสนิทก็ยังคงแนบแน่นกระท่ัง

มหาวิทยาลัยก็เลือกเรียนสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยเดียวกัน เพิ่งจะมา

แยกกันจริงๆ จังๆ ก็ตอนที่ท�างาน ด้วยแม้จะชอบอ่านนิยายเป็นชีวิตจิตใจ

เหมอืนกนั แต่พรสวรรค์และความมุ่งมัน่ท่ีต่างกนัท�าให้ปรยีาวตเีลอืกจะเป็น

นักเขียน ส่วนลิปสาที่ถนัดอ่านและจับผิดมากกว่าเลือกเป็นรีไรเตอร์ 

คนหนึง่มีเวลาเข้าออกงานตายตวั อกีคนต้องต่อสูก้บัความเกยีจคร้าน

ของตัวเองเพือ่เขียนงานให้ได้ทันเดดไลน์ท่ีมอีย่างต่อเนือ่ง จากท่ีเคยเจอกนั 

บทที่ 3 
มิตรแท้บนค�นทอง
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ทุกวันมาเกือบท้ังชีวิตก็กลายเป็นว่านานๆ ครั้งจะหาโอกาสมาเจอกันได้  

ดังเช่นวันนี้ท่ีท้ังคู่นัดมาดูภาพยนตร์พร้อมกับเม้าท์มอยกันเรื่องท่ีลิปสา 

ไปดูดวงไกลถึงพิษณุโลก แม้ในความเป็นจริงพวกเธอจะแชตคุยกันตั้งแต่

วนันัน้เม่ือเดอืนก่อนแล้วกต็าม แต่ด้วยเวลาในตอนนัน้ลปิสาต้องรบีรไีรต์งาน 

ถงึสีเ่รือ่งติดต่อกนั ส่วนปรยีาวตกีห็มดแรงจนสมองตายจากการป่ันผลงาน

เรื่องล่าสุด การพูดคุยในคราวนั้นจึงเป็นการเล่าแบบคร่าวๆ ยังไม่ลงดีเทล

หรือใส่ฟีลลิ่งใดๆ ลงไป

และต่อให้เป็นในเวลาปกติท่ีพวกเธอแชตคุยกันแบบจัดเต็มท้ังดีเทล

และฟีลลิง่ แต่ถ้าได้มาพบหน้ากนัจรงิๆ กยั็งต้องเม้าท์กนัอกีรอบอยูด่ ีเพราะ

การพูดคุยผ่านตัวอักษรยังไงก็ไม่มีทางได้อรรถรสเท่าเม้าท์กันต่อหน้า 

นี่เป็นอีกครั้งท่ีลิปสาได้พิสูจน์ความเป็นเทพีแห่งหายนะของตัวเอง 

เมื่อร้านอาหารร้านโปรดท่ีหญิงสาวอยากกินและหมายม่ันปั้นมือจะมากิน

ในวันนี้ดันหายไปจากห้างสรรพสินค้าโดยมีร้านอาหารญ่ีปุ่นแห่งใหม ่

มาแทนท่ี หรอืเรยีกง่ายๆ ว่าร้านโปรดของเธอเจ๊งจนถกูโละออกไป ท�าเอาเธอ 

นึกเซ็งจัดจนตัดสินใจลากเพื่อนซ้ีไปย้อนวันวานสมัยเรียนมหาวิทยาลัย 

ด้วยการกินอาหารที่ฟู้ดเซ็นเตอร์

ด้วยความท่ีเป็นสปัดาห์ต้นเดอืนท�าให้ภายในห้างสรรพสนิค้าคลาคล�า่

ไปด้วยผู้คน รออยู่พักใหญ่สองสาวถึงได้โต๊ะ จากนั้นก็ผลัดกันเฝ้าท่ีและ 

ไปซ้ืออาหาร ซ่ึงหลังจากได้อาหารและเครื่องดื่มแล้วสาวหมวยคนสวย 

ก็หลุดหัวเราะออกมาพรืดใหญ่

"อะไร ป๊ิง! หัวเราะอะไรอ่ะ" ลปิสาท่ีก�าลงัก้มหน้าตกัข้าวเข้าปากชะงกั 

เงยหน้าข้ึนถลึงตาใส่ ความท่ีเป็นเพ่ือนกันเกือบท้ังชีวิตท�าให้หญิงสาว 

ค่อนข้างมั่นใจเลยว่าปรียาวตีก�าลังหัวเราะเธอ

"เปล่า ไม่มีอะไร ก็แค่..." สาวผิวขาวผ่องจนเคยโดนจีบไปเป็น

พรีเซ็นเตอร์กลูต้าฯ ท้ังหลายโคลงศีรษะ เรือนผมยาวเป็นลอนพลิ้วไปมา 
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"ก็แค่ข�าท่ีซินแสเรียกรักแรกอ่ะ เทพีแห่งหายนะ อือหือออ แสดงว่าท่ีปิ๊ง 

คิดมาตลอดโคตรแม่นเลยอ่ะดิ"

เทพีแห่งหายนะเบะปาก วางช้อนลงกระแทกจานอย่างหงุดหงิด 

"เหอะ นี่ถ้าไม่ติดว่าสวย...รักเลิกคบปิ๊งไปนานละ ปากหมาจริงๆ"  

คนพูดตวัดหางตามองเพื่อน

คนโดนชมกึง่ด่ายักไหล่ ไม่ได้รูส้กึอะไรกบัค�าพูดของเพ่ือนมากไปกว่า

ชินชา 

เทพแีห่งหายนะเคีย้วข้าวด้วยท่าทางอารมณ์เสยีนดิๆ อย่างไม่จรงิจงันกั  

ทว่าพอนิ่งคิดอะไรได้ก็เป็นฝ่ายแสยะยิ้มบ้าง

"เออ จะว่าไปถ้ารักเป็นเทพีแห่งหายนะ ปิ๊งมันก็ 'เทพีแห่งการเลิกรา' 

นี่หว่า เฮอะ! คนบ้าอะไร เชียร์คู่ไหนคู่นั้นเลิก ตั้งแต่ตัวการ์ตูนยันคู่รักท่ี 

คบกันมาเกือบสิบปี"

'เทพีแห่งการเลิกรา' หน้าเสียไปบ้างเมื่อถูกจี้ใจด�า

แม้จะมีช่ือเกี่ยวกับความรักอย่าง 'ปรียาวตี' ท่ีมารดาตั้งใจตั้งให้

สอดคล้องกับพี่ชายอย่าง 'ปริเยศ' และแฝงความนัยว่า 'สตรีผู้น�ามาซ่ึง 

ความรกั' ทว่าต้ังแต่เลก็จนโตไม่ว่าหญงิสาวจะเชียร์คูไ่หนเป็นอันต้องเลกิรา

คลาดกันไปจนหมด กระท่ังตัวการ์ตูนท่ีเคยจิ้นและมั่นใจมาตลอดว่าต้อง 

คู่กันอย่าง 'อัสรัน' และ 'คางาริ' จากการ์ตูนเรื่องดังที่ถูกปูทางให้คู่กันมา

ต้ังแต่ภาคแรก จนภาคสองได้หม้ันหมายกนัแล้วแท้ๆ แต่สดุท้ายไม่รูเ้พราะ

อาถรรพ์ของหล่อนหรืออะไร ในตอนจบท้ังคู่ถึงจ�าใจต้องเดินกันคนละ 

เส้นทาง ไม่สามารถครองคูก่นัได้จนชาว 'อัสสคึางะ' อย่างปรยีาวตนี�า้ตาท่วม 

มาจนถึงวันนี้

นี่ยังไม่นับเพื่อนพ้องคนรอบข้างและดาราดังหลายคู่ท่ีหล่อนเชียร์ให้

เขารักกัน แต่สุดท้ายก็จบที่การเลิกรา

คิดไปคิดมาก็อย่างที่ลิปสาว่าถ้าเพื่อนเป็นเทพีแห่งหายนะ หล่อนคง
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ไม่แคล้วเป็นเทพีแห่งการเลิกรา

"นีต่กลงว่ารกัแรกกบัป๊ิงเป็นตวัซวยเพราะเรามาคบกนั หรอืเพราะเรา

เป็นตัวซวยเหมือนกันถึงคบกันได้วะเนี่ย"

เห็นสีหน้าห่อเหี่ยวของสาวหมวยแล้วลิปสาก็หลุดหัวเราะบ้าง 

"เออ ไม่รู้เหมือนกัน เอาน่า อย่าท�าหน้าเครียดแบบนั้นดิ รักรัก 

ใบหน้าสวยๆ ของปิ๊ง ไม่อยากเห็นมันบู้บ้ีนะ" ไม่พูดเปล่า หญิงสาวยัง 

ย่ืนมือไปแตะใบหน้าขาวผ่องนวลเนียนของเพื่อนด้วยสายตาห่วงใยสุดซ้ึง 

และถึงแม้ปรียาวตีจะเคยชินกับค�าพูดแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าหล่อนจะ

ท�าใจให้ชินกับสัมผัสจากเพื่อนได้ สาวหมวยคนสวยเลยปัดมือเพื่อนออก 

ท�าสีหน้ารังเกียจนิดๆ

"อ๋ี รักแรก! อย่าท�างี้ดิ ปิ๊งขนลุกหมดแล้วเนี่ย" เหมือนกลัวเพื่อน 

ไม่เช่ือ ปรียาวตีรีบย่ืนท่อนแขนขาวเนียนท่ีมีเส้นขนสีอ่อนอยู่บางเบาไป 

ตรงหนา้ อกีฝา่ยเลยหวัเราะลั่น ท่าทางมคีวามสุขที่ไดแ้กลง้หล่อน จากนั้น

ก็เอ่ยต่อว่า

"จริงๆ คนท่ีต้องเครียดมันคือรักม้ัยอ่ะ คือปิ๊งแค่ท�าคนอ่ืนเลิกกัน 

อย่างไม่ตั้งใจ ส่วนรักนี่นอกจากจะพาร้านเจ๊งระนาว พาคนที่ชอบซวยแล้ว 

ยังพาตัวเองซวยไปด้วยอีกนะเว้ย"

ฟังค�าปลอบใจนั่นแล้วปรียาวตีก็ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี สรุป

หล่อนกับเพื่อนนี่เข้าคู่กันได้เพราะความเป็นตัวซวยจริงๆ ด้วยสินะ

"แล้วตกลงท่ีไปดูมาซินแสคนนั้นว่าไงบ้างนะ ขอแบบละเอียดๆ ดิ๊  

นี่วันนี้ปิ๊งเตรียมสติประกอบร่างกับวิญญาณมาพร้อมรับฟังเลยนะ"

เพื่อนขอมาทั้งทีคนที่ตั้งใจจะมาเม้าท์เต็มที่เลยรีบใส่รัวไม่ยั้ง 

"สร้อยข้อมือเนี่ยเหรอท่ีซินแสบอกว่ากระพรวนมันจะดังถ้าเจอคนท่ี

ผูกกรรมกับรักแรกมา"

ปรียาวตีจับข้อมือซ้ายเพื่อนข้ึนพลิกดูสร้อยเงินเส้นบางห้อยตุ้งติ้ง 
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รูปพระจันทร์เสี้ยวคู่กับกระพรวนลูกเล็ก พยายามยกขึ้นเขย่าหวังฟังเสียง

ลิปสาชักข้อมือกลับ ถอนหายใจ ก่อนจะเป็นฝ่ายเขย่าข้อมือจนสั่น 

ไปทั้งแขน ซึ่งนอกจากเสียงจี้กระทบกับกระพรวนก็ไม่มีเสียงอื่นอีก

"อือ สร้อยเส้นนี้แหละ แล้วปิ๊งไม่ต้องพยายามหรอก เนี่ย รักเขย่า 

จนแขนจะหลุดแล้ว แต่กระพรวนนี่ก็ไม่เคยดังสักที"

"กระพรวนปลอมรเึปล่า โดนหลอกเปล่าเนีย่รกั" นกัเขียนสาววิเคราะห์ 

สายตายังจบัจ้องสร้อยข้อมอืซ่ึงเพือ่นซ้ือมาจากซินแสเพราะท่านบอกว่ามัน

จะเป็นเครื่องส่งสัญญาณให้ลิปสาได้รู้ว่าใครคือคนที่ผูกกรรมกับเธอมา

"ไม่รู ้เหมือนกันอ่ะ" คนท่ียอมซ้ือสร้อยข้อมือมาเพราะถูกใจใน 

ความสวยมากกว่าเชื่อถือว่ามันจะเป็นเครื่องส่งสัญญาณอะไรพ่นหัวเราะ 

"รักชอบท่ีมันสวยเฉยๆ ไม่ได้คาดหวังว่าจะดังได้จริงตอนเจอเจ้ากรรม

นายเวรเหมือนกระพรวนมรณะในซีรี่ส์หรอก" แม้ซินแสหมิงจะเรียกว่า  

'คนท่ีผกูกรรมกนัมา' แต่ส่วนใหญ่เวลาพดูถงึลปิสากมั็กจะเรยีกว่า 'เจ้ากรรม

นายเวร' มากกว่า เพราะเธอเข้าใจว่าคนท่ีผกูกรรมกนักค็อืเจ้ากรรมนายเวร 

ไม่รู้ซินแสจะเรียกให้ยากไปท�าไม

"เออ เหมือนซินแสแกดูซีรี่ส์มากไปรึเปล่า มีกระพรวนท่ีไหนจะ 

ส่งเสียงเฉพาะเจอคนท่ีโชคชะตาลิขิตมาให้" ปรียาวตีส่ายหน้าอย่างข�าๆ 

เหมือนไม่เช่ือ แต่ด้วยนิสัยช่างจินตนาการกลับแอบคิดอยู่ลึกๆ ว่าความ

มหัศจรรย์นั้นอาจเป็นจริงได้

"เฮ้อ ช่างไอ้เรือ่งกระพรวนนีก่่อนเหอะ เนีย่ รกันะตกใจเรือ่งเจ้ากรรม

นายเวรท่ีไม่รูจ้ะมาในรปูแบบคนหรอืผจีนลมืถามซินแสเลยอ่ะว่าท่ีลอืกนัว่า

แม่เหมือนเป็นลูกค้าประจ�าของซินแสจริงจังหรือจ้อจี้" รีไรเตอร์สาวบ่นพึม 

พอถึงประโยคหลังก็ไม่วายหยิบยืมศัพท์ในโลกออนไลน์อย่าง 'จ้อจ้ี'  

อันหมายถึงเรื่องหลอกลวงขึ้นมาใช้

ฟังแล้วสาวสวยก็อดจะเบะปาก กลอกตามองบนใส่ไม่ได้ 
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"แหมๆ กระพรวนจรงิกระพรวนปลอมบอกไม่สนใจ แต่เรือ่งแม่เหมอืน

เป็นลูกค้าซินแสรึเปล่าดันกลัวว่าเป็นเรื่องจ้อจี้ นี่! ปิ๊งรู้นะยะว่ารักแรก 

คดิอะไรอยู ่คือจะหาวตัถดุบิไปต่อยอดความมโนหาความเชือ่มโยงระหว่าง

ตัวเองกับเหมือนอีก ถูกมะ"

"อ๊ะ แน่น้อนนน แต่กน็ะ...จรงิๆ ความเช่ือมโยงระหว่างรกักบัเหมอืน

มันก็มีมาตั้งแต่ช่ือของเราสองคนแล้วป้ะ" หญิงสาวดูดน�้าอัดลมอึกใหญ่ 

ก่อนจะเท้าคางท�าสีหน้าเคลิ้มฝันยามบรรยายให้เพ่ือนฟังเป็นครั้งท่ีล้าน  

"ปิ๊งดูดิ เหมือนชื่อ 'มนายุ' แปลว่า 'เป็นที่น่าปรารถนา' ส่วนรักชื่อ 'ลิปสา' 

แปลว่า 'ปรารถนาท่ีจะได้มา'...นั่นหมายความว่ารักต้องได้เหมือนมา 

สมปรารถนาแน่ๆ! แล้วเรายังเป็นคนไทยเชือ้สายจนีท่ีหน้าไม่ตี๋ไม่หมวยกนั

ท้ังคู่ นามสกุลเราสองคนก็ข้ึนด้วย 'อัศว' 'อัศวา' คล้ายกัน แถมช่ือไอจี 

ยังลงท้ายเหมือนกันอีกต่างหาก แอร๊ยยย แค่คิดก็โคตรฟินแล้ววว นี่ๆ  

นี่ยังไม่นับเรื่อง..."

ฟังน�้าเสียงต่ืนเต้นท่ีมาพร้อมท่าทางกระตือรือร้นของเพื่อนแล้ว 

สาวหมวยก็รีบร้องห้ามเสียงดัง

"โอ๊ยยย พอๆ รกัแรกกก ป๊ิงขอร้องงง นีป๊ิ่งฟังความเนือ้คูข่องรกัแรก

กับเหมือนมาจนจะท่องได้อยู่แล้วเนี่ยยย แล้วไอ้ท่ีช่ือไอจีลงท้ายด้วย 

.asawa เหมือนกันก็ไม่ใช่รักแรกหรือไงท่ีเป็นคนเปลี่ยนให้เหมือนกันกับ 

เหมอืนอ่ะ!" ปรยีาวตถีอนหายใจดงัเฮือก พอเห็นเพ่ือนท�าท่าจะอ้าปาก 'เพ้อ' 

ต่อก็รีบขู่ "ถ้ารักแรกยังไม่หยุด ปิ๊งจะเริ่มเชียร์รักแรกกับเหมือนจริงจัง 

แล้วนะ!"

"ปิ๊ง!" ลิปสาเรียกช่ือเพื่อนเสียงแหลม ท�าปากย่ืนใส่อย่างงอนๆ  

"อย่าร้ายกับเพื่อนดิ! แค่ปิ๊งไม่เชียร์โอกาสของรักกับเหมือนก็โคตรติดลบ

พอแล้ว ขืนเชียร์ข้ึนมารกัตายแล้วเกดิใหม่สบิชาติกค็งไม่ได้เจอเหมือนใกล้ๆ 

ด้วยซ�้ามั้งเนี่ย"
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"เออออ กร็ูน้ี ่งัน้เงยีบเลยนะ ข้ีเกยีจฟังรกัแรกมโนแล้ว มโนเก่งอย่างนี้ 

ไม่ควรไปเป็นรีไรเตอร์เลยนะ มาเป็นนักเขียนกับปิ๊งมะ" นักเขียนสาว 

ผู้รังสรรค์ความรักสมหวังได้เฉพาะในนิยาย หากชีวิตจริงกลับเป็นถึงเทพี

แห่งการเลิกราชักชวน

รีไรเตอร์จอมมโนค้อนใส่

"แหม มโนเก่งไม่ได้หมายความว่าจะเขียนได้มั้ยล่ะฮะ พูดเหมือน 

ไม่รู้เนอะว่าเคยลองแล้วอ่ะ แต่มันไม่รอด!"

เธอเคยใช้เวลาครึ่งปีหลังเรียนจบในการพยายามจะเรียบเรียงสิ่งท่ี

จินตนาการไว้ในหัวออกมาให้เป็นเรื่องราวท่ีสมบูรณ์ แต่สุดท้ายลิปสาก ็

พบว่าเธอเสยีเวลาครึง่ปีนัน้ไปอย่างว่างเปล่า ดงันัน้เม่ือมโีอกาสได้ก้าวเข้ามา 

ท�างานที่เหนือฝัน หญิงสาวจึงไม่ลังเลที่จะตอบตกลง

คนเราก็ต้องมีลิมิตในการไล่ตามความฝันม่ังแหละน่า จะมัวแต่ฝัน 

จนอดตายก็ไม่ได้ไหมล่ะ

นี่ยังถือว่าโชคดีที่เธอเรียนจบสามปีครึ่ง เพราะถึงจะเสียเวลาไปฟรีๆ 

ครึ่งปี สุดท้ายแล้วก็ยังเริ่มต้นท�างานพร้อมกับคนรุ ่นเดียวกัน ไม่ได ้

เสียโอกาสไปมากกว่านี้

"ก็รักแรกน่ะ ไม่รู้จักจริงจังสักที เขียนได้นิดๆ หน่อยๆ ก็เบ่ือแล้ว  

แบบนั้นมันจะจบมั้ยล่ะฮะ" 

"เออๆ เลกิพูดเหอะ รบีกนิกนัดกีว่า ก่อนข้ึนไปดหูนงัจะได้แวะช็อปป้ิง 

กันก่อน" ลิปสาเอ่ยตัดบท ขณะตักข้าวเข้าปากก็เหลือบไปเห็นคุณยาย 

ท่านหนึ่งประคองถาดอาหารมาด้วยท่าทางเช่ืองช้างุ่มง่ามราวกับภาพ 

สโลว์โมชั่น และไม่นานท่านก็ค่อยๆ ท้ิงตัวลงนั่งท่ีโต๊ะติดกับพวกเธอ  

จากนั้นอีกเกือบหนึ่งนาทีถึงหันมาถามเสียงเบาว่า

"หนู น�้านี่ไปซื้อตรงไหนเหรอ"

"อ้อ ตรงโน้นค่ะ" หญิงสาวกะพรบิตาปรบิ ช้ีนิว้ตอบไป หัวคิว้ขมวดมุ่น 
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เมือ่ค�านวณระยะทางกบัฝงูชนท่ีต้องผ่านว่าคณุยายต้องใช้เวลานานขนาดไหน 

กว่าจะกลับมาถึงโต๊ะได้อีกครั้ง

คนที่ไม่มีปู่ย่าตายายให้ใกล้ชิดใจอ่อนยวบ รีบเสนอตัว

"เอ่อ ถ้าคุณยายไม่รังเกียจ เดี๋ยวหนูไปซื้อให้มั้ยคะ"

หญิงชราที่ก�าลังจะลุกขึ้นชะงัก ดวงหน้าซึ่งเห็นเค้าความงามในอดีต

อยู่รางๆ หันกลบัมาทางสาวรุน่หลาน จ้องเขมง็จนลปิสาขยับตวัอย่างอดึอัด 

นึกเสียใจท่ีท�าตัวเป็นคนดีเสนอหน้าให้ความช่วยเหลือ เพราะบางทีท่าน 

อาจจะระแวงก็ได้ที่อยู่ดีๆ เธอก็ไปท�าดีด้วยแบบนั้น

ขณะท่ีรีไรเตอร์สาวกระสับกระส่าย หญิงชราก็แย้มรอยย้ิมอ่อนโยน 

ยื่นการ์ดส�าหรับจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มมาให้

"ยายขอน�้าเปล่าไม่เย็น ขอบคุณมากนะจ๊ะหนู"

"ได้ค่ะคุณยาย รอแป๊บนะคะ"

ลิปสาพยักหน้าหงึกหงัก รับการ์ดมาพร้อมกับรีบวิ่งไปซื้อให้ท่าน

พอพ้นระยะสายตาของคุณยายและเพื่อนซ่ึงคงนั่งอ้าปากค้างเพราะ

แปลกใจท่ีคนมนุษยสัมพันธ์ต�่าอย่างเธอเอ่ยปากให้ความช่วยเหลือ 

คนแปลกหน้า ลิปสาก็ค่อยๆ ผ่อนจังหวะลงจนเหลือแค่เดินเร็วๆ พร ู

ลมหายใจออกเพื่อปรับระดับการเต้นของหัวใจ

มือเล็กยกขึ้นกุมหน้าอก เท้าก้าวเข้าไปต่อคิวร้านขายน�้าท่ีมีคนอยู่

ราวๆ สี่ห้าคน

โอยยย ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าเธอจะกล้าพูดคุยและเสนอตัว 

ให้ความช่วยเหลอืคนแปลกหน้า! เป็นเพราะความสงสารคณุยายแท้ๆ เชียว

คิดไปถึงคุณยายท่ีอายุมากแล้วยังต้องมาเดินห้างคนเดียว ลิปสา 

ก็ใจอ่อนยวบ ท้ังยังแอบเคืองไปถึงลูกหลานของท่านค่าท่ีปล่อยให้คนแก่

ออกมาข้างนอกเพียงล�าพัง ท่านท�าอะไรเชื่องช้าแบบนั้นหากเกิดอุบัติเหตุ

จะท�ายังไงกัน
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หญิงสาวถอนหายใจ

เอาเถอะ เธออาจจะช่วยเหลืออะไรได้ไม่มาก แต่จะนั่งรอจนท่าน 

กินข้าวเสร็จก่อนแล้วค่อยไปละกัน 

ลปิสาตดัสนิใจท�าอย่างท่ีคดิจรงิๆ นัน่คอืเธอเลอืกจะสละเวลาเดนิช็อปป้ิง 

ก่อนภาพยนตร์ฉายเพื่อคอยจนคุณยายรับประทานมื้อเที่ยงเสร็จ รับอาสา

วิง่ไปแลกเงนิในบัตรพลาสตกิแข็งท่ีใช้ได้แค่ในศนูย์อาหารเท่านัน้คนืให้ท่าน 

และยังละล้าละลังท�าท่าเหมือนไม่กล้าปล่อยท่านไว้ล�าพังหลังท�าทุกอย่าง

เสร็จ

ปรียาวตีกลอกตา

หล่อนไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระก�า แต่ท่ีกลอกตาใส่นี่ก็เพราะเริ่มร�าคาญ 

กับความละล้าละลังจะท�าอะไรก็ไม่กล้าสักอย่างจนใจจะขาด!

เหมือนคุณยายผู้มีปฏิกิริยาเชื่องช้าจนน่าเป็นห่วงจะเข้าใจ ริมฝีปาก

เหี่ยวย่นค่อยๆ แย้มรอยยิ้มจนใบหน้าเรียบเฉยดูอ่อนโยน ท่านกล่าวอย่าง

เชื่องช้าดังเดิมว่า

"ไม่ต้องห่วงยายนะ ลูกสาวยายน่าจะก�าลังมาแล้วล่ะ"

"ถ้างั้นให้หนูอยู่รอเป็นเพื่อน..."

ยังไม่ทันพูดให้จบประโยคดีหญิงสาวก็นิ่งงันเพราะลมหอบใหญ่ซ่ึง 

พัดผ่านหน้าไปจนเรือนผมยาวสยายในอากาศ นัยน์ตากลมเหล่มองเพื่อน

และพบว่าสาวหมวยมีปฏิกิริยาไม่ต่างจากเธอ

"แม่คะ! มาอยูน่ีเ่อง มัทตามหาให้ท่ัวเลย นี่ไม่ได้เป็นอะไรใช่ม้ัยคะเนีย่"

คนท่ีพามารดามาเดินเล่นในวันหยุดซ่ึงเพียงเผลอแวบเดียวท่านก็ 

หายไปจากสายตาร้องเสียงดัง ร่างสมส่วนซ่ึงว่ิงถลาจนลืมวัยเข้ามาหา 

จับท่อนแขนเห่ียวย่นพลิกไปพลิกมา คล้ายจะหาร่องรอยความเสียหาย 

ท่ีอาจเกิดข้ึนได้กับมารดาสูงวัยของตน พอพบว่าท้ังร่างในชุดเสื้อลูกไม ้
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สีอ่อนกับผ้าซิ่นไม่มีอะไรบุบสลายก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่ กอดท่านไว้ด้วย

ความโล่งใจ

"เฮ้อ! ถ้าแม่เป็นอะไรไปมัทจะอยู่ยังไงคะเนี่ย"

'คุณมาล'ี ยิม้รบัปฏกิริยิาของลกูสาวจนดวงตาโค้งข้ึน มอืเลก็ตบเบาๆ 

บนแผ่นหลังของลูกที่ในเวลานี้ตัวสูงกว่าท่านอยู่หลายเซนติเมตร

ย่ิงไม่ต้องนับไปถึงหลานชายคนเดียวเลย นั่นสูงท่วมหัวยายไปไม่รู้ 

ตั้งเท่าไหร่แล้ว

"แม่ไม่ได้เป็นอะไร แค่อยากกินข้าวไข่เจียวหมูสับเฉยๆ"

"โธ่! ถ้าอย่างนั้นแม่ก็บอกมัทสิคะ มัทพาแม่มากินก็ได้ ไม่เห็นต้อง

หนีมาคนเดียวแบบนี้เลย" คุณมัทนาส่ายหน้าอย่างอ่อนใจ กระนั้นมือก็ยัง

ยึดท่อนแขนมารดาไว้ด้วยความนุ่มนวลคล้ายกลัวท่านจะหายไปอีก

แม้ตอนนีค้ณุมทันาเองจะอายุย่างเข้าเลขห้า กลายเป็นแม่ของลกูชาย

ท่ีเตบิใหญ่โด่งดงัไปท้ังประเทศแล้ว แต่เมือ่พบว่ามารดาหายไปจากครรลอง

สายตา คนท่ีก�าลังมองหาร้านอาหารซ่ึงเหมาะส�าหรับวัยของคุณมาลีก็ 

อดจะตกใจจนแทบร้องไห้ไม่ได้

ดีเท่าไหร่ท่ีมารดาวยัเจด็สบิสองซ่ึงอาจจะท�าอะไรเช่ืองช้าไปบ้างยงัใช้

โทรศัพท์รุ่นปุ่มกดได้คล่องแคล่วและรู้ว่าควรโทรให้ลูกสาวมารับ

เมื่อเห็นว่าลูกสาวคลายความตกใจลงแล้ว คุณมาลีก็ตบเบาๆ บน 

ท่อนแขนลกู ก่อนหันไปย้ิมให้สองสาวรุน่หลานซ่ึงกลายเป็นฝ่ายตกใจเพราะ

การปรากฏตัวราวพายุหมุนของลูกสาวท่าน

"ขอบใจนะหนท่ีูช่วยดแูลยายเมือ่ครูน่ี ้ตอนนีล้กูสาวยายมารบัแล้วล่ะ"

ค�าพดูของมารดาท�าให้คณุมัทนาหันไปมองบ้าง เลยได้เห็นสาวรุน่ลกู

สองคนยืนนิ่งค้าง กลอกตาไปมาเหมือนก�าลังตกใจอะไรบางอย่าง ซึ่งคนที่

ทบทวนเหตุการณ์และกริยิาอาการของตวัเองเมือ่ครูก่เ็บิกตาโต อุทานในใจ

ตายล่ะ! เผลอตัวไปแล้วแน่ๆ!
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แม่ท่ีมีลูกชายเป็นพระเอกดังระดับประเทศทราบดีว่าไม่ใช่แค่

พฤติกรรมของมนายุท่ีเป็นท่ีจับตามองของประชาชน ท่านซ่ึงเป็นแม่ท่ี 

ค่อนข้างมีบทบาทและปรากฏตัวต่อหน้าสื่อเคียงคู่ลูกชายอยู่บ่อยๆ เองก็

เช่นกัน ดังนั้นถึงพื้นนิสัยเดิมท่านจะไม่ใช่คนเลวร้ายไร้มารยาท ทว่า 

เมือ่ต้องปรากฏตวัในท่ีท่ีคาดว่าจะมคีนรู้จกัลกูชายกยั็งอดจะส�ารวมกว่าปกติ

ไม่ได้

ซ่ึงไม่ต้องเดาเลยว่าการวิ่งมาหามารดาด้วยความไวแสงเม่ือครู ่ 

ค่อนข้างขัดกับภาพลักษณ์นุ่มนวลละมุนละไมที่ท่านวางไว้อยู่เสมอ

แม้จะรู้ดีว่ายากจะลบภาพเม่ือครู่ท้ิงไป หากคุณมัทนาก็ยังคลี่ย้ิม 

นุ่มนวลบนใบหน้า หันไปกล่าวกับหญิงสาวทั้งสองอย่างอ่อนโยน 

"เมื่อกี้พวกหนูช่วยกันดูแลคุณยายเหรอจ๊ะ ขอบคุณมากนะลูก"

ลิปสาท่ีไม่คาดคิดว่าจะได้เจอ 'ว่าท่ีแม่สามีในมโน' ตื่นเต้นจนใจ 

เต้นแรง หญิงสาวได้แต่เม้มปาก พยักหน้ารับไปตามสัญชาตญาณ

"ค่ะ เอ้อ...ไม่เป็นไรค่ะ ไม่เป็นไรเลย"

"ถ้าไม่ได้หนูคนนี้ เมื่อกี้แม่คงแย่ คนแก่...เฮ้อ! ท�าอะไรก็เช่ืองช้า 

น่าร�าคาญไปหมด" คุณมาลีผู้เคยมีชีวิตชีวาและชอบท�าอะไรด้วยความ

รวดเร็วอยู่เสมอถอนหายใจ สีหน้าบ่งบอกถึงความขัดใจกับสภาพร่างกาย

ซึ่งเปลี่ยนไปตามวัยของตัวเอง

"โธ่! แม่คะ แม่ไม่ใช่สาวๆ แล้วนะ ช้าลงบ้างก็ปกติน่า" คุณมัทนา

ปลอบมารดา ก่อนหันไปสนใจสองสาวอีกครั้ง แววตาท่ีมองเต็มไปด้วย

ความเอ็นดูมากขึ้น "ขอบใจพวกหนูสองคนอีกครั้งนะจ๊ะ"

การท้ิงบ้านเดิมท่ีต่างจังหวัดมาอยู่ดูแลลูกชายคนเดียวท่ีเมืองหลวง

ของประเทศตลอดหลายปีท�าให้ท่านทราบดว่ีาในเมืองหลวงแห่งนีเ้รือ่งของ

น�้าใจและการช่วยเหลือผู้อ่ืนมีน้อยมากพอๆ กับเก้าอ้ีว่างบนรถไฟฟ้าใน

ชั่วโมงเร่งด่วน 
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"ไม่เป็นไรค่ะ เรื่องเล็กน้อยเอง" ปรียาวตีตอบรับแทนเพื่อนซ่ึง 

กลับไปยืนอ้ึงท�าอะไรไม่ถูก "เอ้อ ยังไงพวกหนูขอตัวก่อนนะคะ พอดี... 

หนังจะฉายแล้วน่ะค่ะ"

"จ้ะ โชคดีนะจ๊ะ"

สองแม่ลกูรบัไหว้หญิงสาวท้ังสองด้วยสหีน้าเอ็นด ูทว่าก่อนท่ีสองสาว

จะแยกตัวไปหนึ่งในนั้นกลับร้องถามเพื่อนที่มาด้วยกัน

"อ๊ะ! รักแรก ตั๋วอยู่ที่รักแรกใช่มั้ย"

"หือ? ตัว๋เหรอ เออ อยู่กบัรกันี่ไง" ลปิสากะพรบิตาปรบิ อาจจะเพราะ

หัวใจยงัเต้นโครมครามเมือ่ได้รูว่้าคณุยายท่ีเธอช่วยเหลอืโดยบังเอญินัน้เป็น

ยายของสามีมโน มือที่รื้อค้นกระเป๋าจึงค่อนข้างสั่น เมื่อหยิบตั๋วภาพยนตร์

ออกมาได้บัตรพลาสติกสีฟ้าอ่อนก็หล่นตามออกมาด้วย

"อ๊ะ!"

คณุมัทนาย่อตัวลงเกบ็บัตรประจ�าตัวประชาชนซ่ึงกระเดน็มาหยุดตรง

ข้างเท้าท่าน ทว่าก่อนจะย่ืนมันคืนให้กับเจ้าของหางตากลับเหลือบเห็น 

บางอย่างบนบัตรพลาสติกจนท�าให้ใบหน้าเปลี่ยนสี

"ขอบคุณมากนะคะ"

แม่ของมนายุยืน่บัตรคนืใส่มืออกีฝ่ายตามสญัชาตญาณ ดวงตายังคง

มองตามแผ่นหลังบอบบางท่ีวิ่งหายไปกลางฝูงชนเมื่อเพื่อนของเจ้าหล่อน

ร้องเสียงหลงว่าภาพยนตร์เริ่มฉายไปเกือบสิบนาทีแล้ว

เมื่อกี้นี้มัน...

"มัท...เป็นอะไรลูก"

คุณมาลีแตะท่อนแขนลูกสาวเบาๆ ดวงตาฉายแววแปลกใจเมื่อ 

คุณมทันาสะดุง้หันมามองท่านอย่างสบัสนก่อนท่ีแววตาจะเปลีย่นเป็นเปล่ง

ประกายเจิดจ้า

"แม่คะ! เมื่อกี้มัท...เด็กคนเม่ือกี้..." หญิงวัยห้าสิบผู ้ผ่านร้อน 

Page_���������������.indd   42 16/1/2563 BE   15:26



43

ปราณปริยา

ผ่านหนาวมามากเผลอตัวเขย่าท่อนแขนผอมบางตามวัยเหมือนทุกครั้ง 

ที่ท่านก�าลังตื่นเต้นยินดีกับอะไรบางอย่าง 

เหมือนวันนั้นเม่ือย่ีสิบกว่าปีก่อนท่ีรู้ว่าตัวเองก�าลังมีทายาทตัวน้อย 

อยู่ในครรภ์

ไม่ต้องคิดเปรียบเทียบคุณมัทนาก็รู้ดีว่าการตั้งครรภ์มนายุคือความ

ยินดีท่ีสุดในชีวิตรองจากคลอดลูกออกมาอย่างปลอดภัย ทว่าตัวเลข 

ท่ีปรากฏบนบัตรประชาชนของเด็กสาวคนเม่ือกี้กลับสร้างความยินดีท่ีสุด

ในรอบหลายเดือนมานี้

"เด็กคนเมื่อกี้...เกิดหลังเหมือนหนึ่งปี แต่เกิดก่อนเหมือนหนึ่งเดือน

กับอีกหนึ่งวันค่ะแม่!"

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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