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 “พรหมลิขติบนัดาลชกัพา ดลให้มาพบกนัทนัใด”

เพลงดงักล่าวคงใช้ได้กบันยิายเรื่อง พรหมร่ายรกั ซึ่งเป็นภาคต่อของ 

ดั่งพรหมลิขิตรัก ผู้อ่านที่เคยผ่านสายตาจากเรื่องดังกล่าวและซาบซึ้งกับ

ความรกัของพระนางมาแล้ว รบัรองว่าต้องประทบัใจกบันยิายเรื่องนี้ไม่ต่าง

กนั

พรหมร่ายรกั เป็นเรื่องราวความรกัของรสกิากบัภมีวจัน์ นางเอกของ

เรื่องพบหน้าพระเอกครั้งแรกกท็�าหน้าราวกบัเหน็ผ ี เพราะหน้าของภมีวจัน์

ดันไปเหมือน ‘ท่านชายก้อง’ พระเอกในนวนิยายเรื่องโปรดของรสิกาเข้า 

เท่านั้นยังไม่พอ นิสัยหรือค�าพูดก็แทบจะส�าเนาถูกต้องกันมาเลยทีเดียว 

เพยีงแต่ภมีวจัน์เจ้าเล่ห์เพทุบายมากกว่าเท่านั้น
รบัรองว่าผูอ่้าน พรหมร่ายรกั ต้องอมยิ้มและหวัเราะกบัความตลกของ

รสกิา และหมั่นไส้ในความหลงตวัเองของภมีวจัน์ บางฉากท่านอาจน�้าตาหยด

กบัตวัละครบางตวั 

คำ�นำ�นักเขียน

ตัวอย่าง



นิยามความรักที่ว่า รักเพราะรัก เพราะหัวใจสั่งให้รัก มิใช่สมองที่

ต้องกลั่นกรองเหตุและผลมารองรับ และไม่สามารถใช้เวลาเป็นตัวก�าหนด

ในเรื่องของความรกัได้ อยู่ที่ความเข้าใจและยอมรบัซึ่งกนัและกนัต่างหาก

ผูเ้ขยีนหวงัว่าผูอ่้านคงประทบัใจเรื่องราวใน พรหมร่ายรกั ไม่แพ้เรื่อง 

ดั่งพรหมลิขิตรัก เรื่องนี้เขียนยากเหมือนทุกเรื่องที่ผ่านมา แต่ต้องขอ

ขอบคุณ น้องมนตรา น้องบ ีจดิาภา ที่ช่วยอ่านและรบัฟังเรื่องราวเวลาที่ผู้

เขยีนคดิไม่ออก และที่จะลมืไม่ได้คอื ‘พลอยลภสัร์’ น้องนกัเขยีนที่น่ารกัที่

ช่วยแนะน�าฉากบางฉากในเรื่องที่ผู้เขยีนนกึไม่ออก

ขอขอบคุณ คุณโป่ง การบูร สุขวไิลธารา คุณอั๋น วสนัต์ พร้อมมติร-

ญาต ิและกองบรรณาธกิารพมิพ์ค�าส�านกัพมิพ์ทุกท่านด้วยค่ะ

ขอบคุณบริษัทสถาพรบุ๊คส์ จ�ากัด ที่มอบโอกาสให้ผู้เขียนได้มีงาน

เขยีนสู่สายตาของผู้อ่านและท�าให้ม ี‘ฐญิาดา’ ในวนันี้

และที่ลมืไม่ได้คอืผู้อ่านที่ให้การสนบัสนุน ‘ฐญิาดา’ ตั้งแต่เรื่องแรก

จนถงึเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ ๗ และจะพยายามพฒันาการเขยีนของตวัเองให้

ดขีึ้นเรื่อยไป

ท้ายนี้ขอให้ผู้อ่านได้พบกบั Love at first sight แบบพระนางใน

เรื่องด้วยค่ะ

 ฐญิาดา
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“เฮ้อ...จบซะที ถ้าฉันไม่ช่วยเธอนะการะเกด ป่านนี้จะเป็นยังไง
บ้างหนอ ให้ตายส.ิ..อยากเจอผู้ชายแบบท่านชายก้องจรงิๆ เลย แต่ผู้ชาย

แสนดแีบบนั้นคงมแีต่ในหนงัสอื”

คนอ่านหนังสือเพิ่งจบและเรื่องราวในเล่มยังคงค้างในความรู้สึกบ่น

งมึง�า ก่อนจะถอนหายใจเฮอืกใหญ่แล้วปิดหนงัสอืในมอืลง รสกิาคดิว่าคง

มีใครอีกหลายคนที่เป็นเช่นเธอ เวลาอ่านนิยายแล้วเกิดอาการขัดอกขัดใจ

ตวัพระนางที่ไม่ได้ดั่งใจเอาเสยีเลย

นางเอกที่ไม่ว่าใครจะพูดอะไรให้ฟังก็เชื่อหมดยกเว้นพระเอก หรือ

ตวัพระเอกที่หูเบาไม่ต่างกนั

เจ้าของดวงหน้าสวยประหลาดก้มลงมองนาฬิกาข้อมอืแล้วกต็กใจไม่

น้อย นี่เธอตดิอยูใ่นรถและจมอยูก่บันยิายในมอืร่วมสามชั่วโมงเชยีวหรอืนี่!

หญิงสาวเพิ่งรับรู้ถึงอาการเมื่อยขบก็เมื่อตอนอ่านหนังสือจบนี่เอง 

เพราะขณะอ่านแทบไม่ได้ให้ความสนใจกบัสิ่งต่างๆ รอบตวัเลยแม้แต่น้อย 

ในใจจดจ่อและดื่มด�่ากับเรื่องราวที่พาตัวเองเข้าไปโลดแล่นเป็นนางเอกใน

บทนำ�

ตัวอย่าง



8  l  พ ร ห ม ร่ า ย รั ก

หนงัสอื ท�าให้เรื่องราวในหนงัสอืมสีสีนัและชวีติชวีา ไม่จดืชดือย่างที่เป็นอยู่

หลงัจากขยบัเขยื้อนกายไล่ความเมื่อยขบออกไปจากตวั ดวงตาคูส่วย

กค็่อยๆ เหลยีวมองไปรอบๆ พลางอมยิ้มเมื่อเหน็ว่าใกล้จะถงึบ้าน 

ครั้นรถเมล์จอดสนทิ สาวร่างสงูเพรยีวเกนิมาตรฐานหญงิไทยกห็อบ

หนงัสอืลงจากรถ เดนิข้ามไปยงัอกีฝั่งของถนนเพื่อกลบับ้าน แต่เป็นเพราะ

ยงัตกอยูใ่นอารมณ์เคลบิเคลิ้มระคนอิ่มเอมกบัเหตกุารณ์ในหนงัสอื จงึไม่ทนั

ได้ระมดัระวงั รถยนต์ที่แล่นตรงมาด้วยความเรว็ส่งเสยีงเบรกดงัลั่น หญงิ

สาวรู้สึกตัวเมื่อถูกรถคันดังกล่าวเฉี่ยวจนเสียหลักล้มลงกับพื้น ท่ามกลาง

เสียงร้องอย่างตกอกตกใจจากคนรอบข้าง หนังสือที่ถืออยู่ในมือบัดนี้

กระจายอยู่บนพื้นถนน

ไม่ถึงอึดใจต่อมาประตูรถยนต์คันหรูก็ถูกเปิดออก ชายหนุ่มร่างสูง

ใหญ่ในชุดสดี�าสนทิก้าวลงมา 

“เป็นยงัไงบ้าง ท�าไมเดนิข้ามถนนไม่รู้จกัมองรถ”

เสียงดุฉายแววต�าหนิที่ได้ยินท�าให้รสิกาที่ก�าลังพยุงตัวเองลุกขึ้นนั่ง

เงยหน้าขึ้นมอง แล้วกเ็บกิตากว้างราวกบัเหน็ผเีมื่อเหน็ดวงหน้าของคนพูด 

จนต้องรบีลุกพรวดพราดขึ้นมายนืจ้องตาไม่กะพรบิ เพราะใบหน้าของชาย

หนุ่มผู้นี้เหมือนกับพระเอกในนิยายที่เธอจินตนาการเอาไว้ในหัวไม่มีผิด 

เหมอืนกระทั่งเสยีงดุที่ได้ยนิเมื่อครู่

“ท่านชายก้อง” หญงิสาวอุทานออกมาน�้าเสยีงเบาหววิ 

ภมีวจัน์กวาดสายตาคมมองส�ารวจร่างของหญงิสาวที่ลกุพรวดพราด

ขึ้นยนืด้วยสายตาตระหนกในคราแรก แต่ครั้นเหน็เจ้าตวัไม่ได้เป็นอะไรมาก

อย่างที่คิดก็ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก แต่แล้วก็เริ่มหงุดหงิดเมื่อเห็น

ดวงตาโตๆ ของเจ้าหล่อนมองมายงัเขาอย่างกบัเหน็ผ ี

“ตกลงจะเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่ ผมต้องรีบไป ไม่มีเวลามากนัก” 

ชายหนุม่ถามด้วยน�้าเสยีงดุๆ  อกีครั้ง แล้วกพ็ดูต่อไปโดยไม่รอค�าตอบ เมื่อ

เหน็เจ้าของดวงตาโตๆ ยงัยนืจ้องเขาด้วยกริยิาเช่นเดมิ “เอาอย่างนี้แล้วกนั 

ตัวอย่าง
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เดี๋ยวผมให้นามบตัรไว้ มอีะไรให้ช่วยเหลอืกโ็ทร. หาได้ตลอดยี่สบิสี่ชั่วโมง”

พดูจบเจ้าของร่างสูงกเ็ดนิกลบัไปหยบินามบตัรในรถมายื่นสง่ให้ ชั่ว

ขณะหนึ่งเขารู้สึกเสียวปลาบที่มือคล้ายประจุไฟฟ้าแล่นปราด จนยืนตะลึง

อยู่กบัที่ก่อนจะผละไปขึ้นรถแล้วขบัออกไปทนัท ีทิ้งให้รสกิามองตามไปจน

รถคนัหรูแล่นลบัหายไปจากสายตา ด้วยยงังุนงงระคนประหลาดใจไม่หาย

ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงอย่างรวดเร็ว เธอก้มลงมองมืออย่างงงๆ 

เมื่อกี้เธอรู้สกึเหมอืนมกีระแสไฟฟ้าแล่นปราดจากมอืเขาสู่มอืเธอ

มันคืออะไรกัน! กระทั่งลืมความเจ็บแปลบตรงช่วงสะโพกขวา ซึ่ง

คาดว่ามสีาเหตุมาจากการเสยีหลกัล้มกระแทกกบัพื้นถนนจนสิ้น

“อะไรวะ พูด...พูด แล้วกไ็ป”

หญิงสาวบ่นงึมง�าพลางก้มลงมองนามบัตรในมือ ภีมวัจน์ อรรถ-

เศรษฐ์สุนทร เธอหย่อนนามบตัรใบนั้นลงกระเป๋าสะพายอย่างไม่สนใจไยดี

นกั เพราะมเีรื่องส�าคญัให้คดิมากกว่า

‘ตกลงตาเธอฝาดกระทั่ง มองหน้าผูช้ายคนเมื่อกี้เป็นพระเอกในนยิาย

ไปได้เชยีวหรอืยายโรส’ 

แต่คงจะตาฝาดจริงๆ นั่นแหละ ท่านก้องนั่นเป็นพระเอกใน

จนิตนาการล�้าเลศิของเธอ ผูช้ายคนเมื่อกี้แค่บงัเอญิหน้าเหมอืนเท่านั้น แถม

นสิยักไ็ม่ค่อยดอีกีต่างหาก

รสกิาถามเองตอบเองอยู่ในใจ และอาจจะยงัคงยนืงงอยู่อย่างนั้นไป

อีกนานสองนาน ถ้าไม่ได้ยินเสียงซักไซ้ไล่เลียงจากผู้เห็นเหตุการณ์ที่วิ่งกรู

เข้ามารายล้อม

“หนูโรส เป็นอะไรมากหรอืเปล่า นงัสายพณิกบันงัส้มจุกมนัร้องเสยี

จนป้าตกอกตกใจ”

ป้าสมใจคนขายผลไม้ที่รู้จักคุ้นเคยกับหญิงสาวเป็นอย่างดีเอ่ยถาม

น�้าเสยีงเป็นห่วง ก่อนจะก้มลงเกบ็หนงัสอืที่หล่นบนพื้นถนนมาถอืไว้ในมอื 

“ดนีะที่ถนนตรงนี้ไม่ค่อยมรีถวิ่งพลุกพล่านนกั”

ตัวอย่าง
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“แหม...ป้า ใครจะไม่ร้องได้เล่า เสยีงเบรกดงัออกขนาดนั้น” สายพณิ

แม่ค้าส้มต�าเจ้าของเสยีงร้องบอก 

“จรงิอย่างนงัสายพณิมนัว่าแหละป้า เสยีงเบรกมนัดงัมากจนฉนันกึ

ว่าหนูโรสคงต้องเจ็บหนักเป็นแน่” ส้มจุกเจ้าของเสียงร้องซึ่งขายลูกชิ้นปิ้ง 

อยู่ใกล้ๆ พูดน�้าเสยีงสั่นเพราะยงัตกใจกบัเหตุการณ์ไม่หาย 

“ตกลงได้เรยีกค่าเสยีหายไปหรอืเปล่าหนูโรส แล้วเจบ็ตรงไหนบ้าง”

ป้าสมใจพูดพลางมองส�ารวจร่างระหงของหญงิสาวที่ยงัยนืงงอยู่ ใน

ขณะที่คนถกูถามเพิ่งรูส้กึถงึอาการเจบ็ตรงสะโพกขวากต็อนถูกซกัถามนี่เอง

จนเผลอร้องโอดโอยออกมา

“โอย เจบ็สะโพกจงัเลยค่ะป้าใจ”

ป้าสมใจส่ายหน้าไปมา “มนักน็่าเจบ็อยู่หรอก เพราะตอนเหน็หนูโรส

ล้มลงไปป้ายังคิดว่าจะเจ็บหนัก แล้วก็มัวแต่ตกใจเลยไม่ได้วิ่งมาดูแต่แรก 

ตกลงได้เรยีกค่าเสยีหายไปหรอืเปล่า” 

คนถูกถามยิ้มแห้งๆ พลางส่ายหน้า ก่อนบอกผู้หวงัดเีสยีงอ่อย

“เปล่าหรอกค่ะ เพราะถ้าพูดกันตามความเป็นจริงโรสก็เป็นฝ่ายผิด 

เดนิไม่มองรถอย่างที่เขาว่าจรงิๆ นั่นแหละ ดทีี่เขาเบรกทนัไม่งั้นคงเจบ็หนกั

กว่านี้แน่นอน”

แม้ปากจะพดูออกไปอย่างนั้น รวมทั้งรูว่้าตวัเองเป็นฝ่ายผดิเตม็ประตู

ที่เดนิไม่ระมดัระวงั ทว่าเมื่อนกึถงึน�้าเสยีงดุๆ ของเจ้าของรถ ที่เธอมองว่า

หน้าเหมอืนพระเอกในนยิายที่เพิ่งอ่านจบ กส็ร้างความขุ่นเคอืงใจให้เธอไม่

น้อย เพราะคดิว่าเขาน่าจะพูดให้มนัเข้าหูมากกว่านี้

ใครจะอยากเจบ็ตวั เดนิให้ถูกรถเฉี่ยวชนกนัเล่า!

ที่เธอมองว่าผูช้ายคนนี้หน้าเหมอืนท่านชายก้อง อาจเป็นเพราะยงัอนิ

อยู่กบันยิายที่อ่านกเ็ป็นได้

รสกิาหาเหตผุลมาหกัล้างแต่ดเูหมอืนเป็นการปลอบใจตวัเองมากกว่า

“อ้าวเป็นงั้นไป...แล้วป้าเหน็เขายื่นอะไรให้หนูโรสไม่ใช่หรอืจ๊ะ”

ตัวอย่าง



ฐิ ญ า ด า  l  11

“นามบัตรจ้ะ” หญิงสาวบอกพลางยกมือขึ้นนวดคลึงสะโพก นับว่า

เธอยงัโชคดมีาก เพราะนอกจากอาการเจบ็ที่สะโพกแล้ว ร่างกายส่วนอื่นก็

มแีค่เคลด็ขดัยอกบ้างเท่านั้น 

“เดี๋ยวพี่พาน้องโรสไปหาหมอที่คลินิกในซอยดีกว่า” สายพิณอาสา

แล้วหยบิหนงัสอืในมอืป้าสมใจมาถอืไว้

“ฉนักก็�าลงัจะบอกแกอยู่พอดนีงัสายพณิ ส่วนรถเขน็ของแกเดี๋ยวฉนั

ดูให้เอง”

ส้มจุกบอกอย่างมีน�้าใจ จนคนถูกรถเฉี่ยวหันไปมองหญิงสาวรุ่นพี่

ทั้งสองอย่างขอบคุณ เธอและแม่ค้าทั้งสามค่อนข้างสนิทสนมกันเพราะมัก

จะช่วยอุดหนุนกนัอยู่เป็นประจ�า และที่ส�าคญั บ้านกย็งัอยู่ในซอยเดยีวกนั

อกี มอีะไรกพ็ึ่งพาอาศยักนัด้วยดเีสมอมา

“แต่เจ้าของรถที่ขบัรถเฉี่ยวน้องโรสนี่หล่อไปถงึสามโลกเลยนะนงัจกุ 

ขนาดมองเหน็ไกลๆ กย็งัหล่อ” สายพณิบอกส้มจกุด้วยน�้าเสยีงชวนฝัน ก่อน

แหงนหน้าขึ้นถามหญงิสาวด้วยความสูงที่ผดิกนั

“น้องโรสเหน็ผู้ชายคนนั้นใกล้ๆ หล่ออย่างที่พี่บอกหรอืเปล่าจ๊ะ”

รสกิาสะดุ้งเพราะไม่คดิว่าจะถูกถามเช่นนี้ จงึได้แต่ตอบเสยีงอกึอกั

ออกไป “ก.็..เอ้อ...ไม่เท่าไหร่หรอกจ้ะพี่สายพณิ หน้าตากง็ั้นๆ หาดูได้ตาม

ท้องถนนทั่วไป”

“ไม่เท่าไหร่กแ็สดงว่าไม่หล่อเท่าที่ควร ว้า...แต่มนักอ็าจจะเป็นได้ บาง

คนเห็นไกลๆ ก็ว่าหล่อ แต่พอมองใกล้ๆ แล้วอยากจะวิ่งหนีไปให้ไกลๆ” 

ส้มจกุบอกเสยีงกลั้วหวัเราะ รสกิารบีพยกัพเยดิเหน็ด้วยทนัท ีแม้จะรู้ว่าตรง

กนัข้ามกบัความเป็นจรงิกต็าม

“ใช่จ้ะพี่ส้มจุก บางทเีรามองไกลๆ กอ็าจตาฝาดมองเป็นหล่อได้”

“แต่พี่ว่าตาพี่ไม่ฝาดนะน้องโรส ผู้ชายคนนั้นล้อ...หล่อ หรอืจะเป็น

ดารา แต่หน้าตาไม่คุ้นเลยนะ” ส้มจุกยังมั่นใจในสายตาตัวเองแม้จะเริ่ม

สบัสนอยู่บ้างกต็าม

ตัวอย่าง
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“กอ็าจเป็นอย่างที่แกว่านะนงัจกุ ไม่งั้นคงไม่รบีร้อนไปขนาดนี้หรอก”

ก่อนที่จะมกีารถกเถยีงเรื่องหล่อหรอืไม่หล่อกนัต่อ ป้าสมใจกย็กมอื

ขึ้นห้ามแล้วพูดตดับทขึ้นมา

“จะมายนืเถยีงอะไรกนัรมิถนนแบบนี้วะนงัจุก นงัสายพณิ รบีพาหนู

โรสไปหาหมอก่อนเหอะ แล้วค่อยมาตดัสนิว่าหล่อหรอืไม่หลอ่กนัทหีลงั ป้า

เองกม็องไม่ถนดัเหมอืนกนั มวัแต่ตกใจ”

“จรงิของป้าใจ แกรบีพาน้องโรสไปหาหมอเถอะนงัสายพณิ”

รสกิาเดนิตรงไปยงัคลนิกิในซอยซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของตวัเองนกั 

โดยมสีายพณิพยุงไปส่งจนถงึด้านหน้าทั้งยงัอาสาจะอยู่เป็นเพื่อน แต่หญงิ

สาวส่ายหน้าปฏเิสธเพราะเกรงใจ 

“พี่สายพณิกลบัไปขายของเถอะจ้ะ แค่นี้กข็อบคุณมากแล้ว”

“น้องโรสกลบัได้แน่นะ” แม่ค้าส้มต�าถามอย่างเป็นห่วง

“ได้จ้ะ โรสไม่ได้เป็นอะไรมาก เจบ็ที่สะโพกไม่ใช่ขานี่จ๊ะ แล้วบ้านก็

อยู่แค่นี้เอง เดนิไปไม่กี่ก้าวกถ็งึ”

“ถ้าอย่างนั้นพี่ไปก่อนนะน้องโรส”

หลังจากร่างท้วมๆ ของแม่ค้าส้มต�ามากน�้าใจเดินออกไปจากคลินิก

แล้ว รสกิากเ็ข้าไปพบนายแพทย์เจ้าของคลนิกิที่เธอเหน็อกีฝ่ายมาตั้งแต่เดก็

เลยกว็่าได้

“ลุงหมอขา”

“อ้าว...หนูโรส ท�าไมเดนิโขยกเขยกอย่างนั้น ไป...ไปนั่งก่อน” นาย

แพทย์วยักลางคนบอกยิ้มๆ พลางวางหนงัสอืพมิพ์ในมอืลง

“ค่ะลงุหมอ” หญงิสาวรบัค�าพลางเดนิไปทรุดนั่งบนเก้าอี้ตวัที่อยู่ใกล้

ที่สุด

“หนูโรสไปโดนอะไรมา แล้วเป็นอะไรมากหรอืเปล่า”

“อุบตัเิหตุนดิหน่อยค่ะ โรสเดนิไม่ระวงัจนถูกรถเฉี่ยว แต่ไม่ได้เป็น

อะไรมาก แค่เจบ็สะโพกเท่านั้นเองค่ะ” รสกิาบอกเสยีงอ่อย 

ตัวอย่าง
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“ถูกรถเฉี่ยวนั่นไม่นดิหน่อยแล้วมั้ง เดนิโขยกเขยกแบบนี้ เดี๋ยวลุง

ให้ทั้งยาแล้วกค็รมีลดการอกัเสบควบคู่ไปแล้วกนั”

“ค่ะลุงหมอ ยาไม่ต้องเยอะนะคะ” คนกินยายากรีบบอกน�้าเสียง

เจื่อนๆ 

“แล้วเดนิยงัไงถงึถูกรถเฉี่ยวได้ อย่าบอกนะว่าเดนิไปอ่านหนงัสอืไป

ด้วย” นายแพทย์ธวชัชยัถามพลางมองหนงัสอืหลายเล่มที่วางอยู่ข้างๆ ตวั

คนไข้สาว เพราะรูด้ว่ีาหญงิสาวผูน้ี้เป็นหนอนหนงัสอืตวัยงมาตั้งแต่เดก็ เหน็

เจ้าตวัครั้งใดกต็้องมหีนงัสอืถอืตดิมอือยู่เสมอ

“เปล่าค่ะลุงหมอ” รสกิาส่ายหน้าปฏเิสธ แต่จะว่าไปแม้จะไม่ได้เดนิ

อ่านหนงัสอือย่างที่ถกูถาม แต่เธอกเ็กบ็เรื่องราวจากในหนงัสอืมาคดิจนท�าให้

ขาดความระมดัระวงั “ขอบคุณลุงหมอมากนะคะ”

เจ้าของร่างสูงเพรยีวเดนิออกจากคลนิกิ กลบัไปยงับ้านของตวัเองที่

เดนิไปอกีไม่กี่ก้าวกถ็งึพร้อมด้วยยาอกีถงุใหญ่ เธอรกัษาฟรอีกีตามเคย แล้ว

หญงิสาวกอ็ดหวนนกึถงึสรรพคณุของใบบวับกที่อ่านจากหนงัสอืไม่ได้ พลาง

คดิว่าต้องให้ป้าดวงหามาให้แล้ว อยากรู้ว่าจะช่วยได้ตามที่อ่านมาจรงิไหม

ครั้นถึงบ้านหญิงสาวก็หยุดยืนตรงใต้ต้นจามจุรีหน้าบ้าน เพราะอด

นกึถงึฉากในนยิายไม่ได้ เมื่อนกึแล้วกอ็ยากจะวิ่งชนดูสกัหน เผื่อจะได้โผล่

เข้าไปในสมยัอดตีและเจอผู้ชายอย่างท่านชายก้องบ้าง 

‘ท่าจะบ้ากนัไปใหญ่แล้วฉนั’

หญิงสาวก่นด่าตัวเองอยู่ในใจเมื่อรู ้สึกว่าเริ่มจะคิดอะไรฟุ้งซ่าน

เลอะเทอะ พานโทษไปถงึเจ้าของเสยีงดุๆ ที่ขบัรถเฉี่ยวเธออกีครั้ง เพราะ

ผูช้ายคนนั้นแหละท�าให้เธอเป็นแบบนี้ ล�าพงัแค่เรื่องราวในหนงัสอืเธอกเ็กบ็

เอามาคดิมากอยู่แล้ว ตอนนี้ดนัมาเจอคนหน้าเหมอืนอกี ท�าให้ยิ่งคดิไปกนั

ใหญ่จนต้องเอามือตบหน้าผากตัวเองแรงๆ รีบสลัดความคิดดังกล่าวออก

จากสมองโดยพลนั

ตัวอย่าง



กรวชิญ์มองตวัเลขบอกความเรว็ของจากวัร์คนังามที่ภมีวจัน์เป็น
ผู้ขบั ซึ่งลดระดบัความเรว็ลงอย่างแปลกใจ ผดิกบัก่อนหน้าที่แล่นทะยาน

บนท้องถนนจนเกอืบเกดิอุบตัเิหตุ ดทีี่ว่าเจ้าตวัเบรกได้ทนั เท่านั้นยงัไม่พอ

เสียงถอนหายใจเฮือกๆ ราวกับมีเรื่องกลัดกลุ้มอะไรอยู่ในใจยิ่งเพิ่มความ

ประหลาดใจแก่เขามากขึ้น

เพราะนบัจากผูเ้ป็นเพื่อนลงไปดูอาการของผูห้ญงิที่ตวัเองขบัรถเฉี่ยว 

กระทั่งกลบัขึ้นมากย็งัไม่ยอมปรปิากพดูอะไรออกมา ได้แต่ตั้งหน้าตั้งตาขบั

รถอย่างเดยีว ซ�้ายงัมสีหีน้าท่าทางแตกต่างจากเมื่อตอนลงไปจนเขารู้สกึได้

“ไหนแกบอกว่าจะรบีไปงานไม่ใช่หรอืวะ”

“ก.็..รบีอยู่” ปากบอกว่ารบีแต่กลบัขบัช้าไม่สมกบัสมรรถนะของรถ

“รบีประสาอะไรวะ ขบัอย่างกบัเต่าคลาน” กรวชิญ์ว่าเข้าให้ “ผู้หญงิ

ที่ถูกรถแกเฉี่ยวไม่ได้เป็นอะไรไม่ใช่หรอืวะ”

“ฉนักบ็อกแกไปแล้วไม่ใช่หรอืวะว่าผู้หญงิคนนั้นไม่ได้เป็นอะไร แก

ความจ�าเสื่อมหรอืไง”

๑
ตราตรึงในดวงจิต ติดตรึงในดวงใจ

ตัวอย่าง
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คนถูกถามตอบด้วยน�้าเสียงหงุดหงิดราวกับค�าถามดังกล่าวจี้ถูกจุด 

แต่กไ็ม่ได้ท�าให้เจ้าของค�าถามรูส้กึหงดุหงดิแต่อย่างใด ดวงหน้าขาวคมคาย

ปรากฏรอยยิ้มที่มุมปากด้วยความขบขัน เพราะไม่บ่อยนักที่คนควบคุม

สหีน้าและสภาวะอารมณ์ได้ดใีนทกุสถานการณ์อย่างภมีวจัน์จะแสดงอาการ

เช่นนี้ออกมา ท�าให้กรวชิญ์สงสยัหนกัยิ่งขึ้นว่าอะไรกนัที่เป็นสาเหตุ

“กใ็นเมื่อผู้หญงิคนนั้นไม่ได้เป็นอะไรมาก แล้วแกจะหงุดหงดิท�าไม

นกัหนาวะ”

ค�าถามของเพื่อนสนิทท�าให้ภีมวัจน์เงียบไปชั่วอึดใจ นั่นสิ...นี่เขา 

ก�าลงัหงุดหงดิด้วยเรื่องอะไร

ทว่าเมื่อพยายามค้นหาสาเหตุ ดวงหน้าสะสวยแปลกตาของใครบาง

คนกป็รากฏขึ้นมาในมโนภาพทนัควนัราวกบันั่นคอืค�าตอบ

“แกจะไม่ให้ฉนัหงดุหงดิได้ไงวะ ผูห้ญงิคนนั้นมองฉนัอย่างกบัเหน็ผ ี

เป็นแก แกจะคดิยงัไง”

คนหงุดหงิดพูดอย่างไม่สบอารมณ์ เพราะตอนลงจากรถ เธอยัง 

นั่งท�าท่าทางงงๆ อยู่เลย แต่พอเงยหน้ามาเห็นเขาเท่านั้น กลับลุกพรวด 

ขึ้นยนื เบกิตามองมาอย่างกบัเหน็ผ ีไม่ได้มองอย่างชื่นชมอย่างที่เขามกัจะ

ได้รบัจากผู้หญงิคนอื่นอยู่เสมอ

ภีมวัจน์ อรรถเศรษฐ์สุนทร ถูกผู้หญิงมองด้วยสายตาแบบนี้ เสีย

ความมั่นใจชะมดั!

กรวชิญ์ฟังค�าตอบของเพื่อนแล้วหวัเราะออกมาอย่างขบขนั เพราะไม่

บ่อยนกัที่เพื่อนของเขาจะท�าท่าเหมอืนสูญเสยีความมั่นใจเช่นนี้

“อ้อ ปกตเิคยถูกผู้หญงิมองด้วยความชื่นชมตลอด แต่ผู้หญงิคนนี้

กลบัมองแกเหมอืนเหน็ผเีลยหงุดหงดิ งุ่นง่าน เสยีความมั่นใจ ว่างั้นเถอะ”

ค�าพดูที่เดาได้ตรงเผงราวกบัเข้ามานั่งอยูก่ลางใจ ท�าให้คนที่ก�าลงัอยู่

ในอารมณ์หงุดหงดินิ่งอึ้ง เท่ากบัเป็นการยอมรบัโดยดุษณี

“ผู้หญิงคนที่แกว่ามองแกเหมือนเห็นผีน่ะ ขนาดฉันมองเห็นแวบ

ตัวอย่าง



16  l  พ ร ห ม ร่ า ย รั ก

เดยีวยงัรู้เลยว่าสวย แต่สวยยงัไงบอกไม่ถูกจรงิๆ ว่ะ” กรวชิญ์เพ้อร�าพนั

ด้วยน�้าเสียงชวนฝันก่อนจะหันไปจ้องหน้าเพื่อนเขม็ง “แกเห็นด้วยกับฉัน

หรอืเปล่าวะ”

เอี๊ยดดด!

เสียงเบรกที่ได้รับแทนค�าตอบท�าเอาเจ้าของค�าถามถึงกับหน้าคะม�า 

จนต้องหนัไปด่าเสยีงดงัลั่นรถ

“ไอ้ภาม แกขบัให้มนัดีๆ  หน่อยสวิะ นกึจะเบรกกเ็บรก ดนีะที่ฉนั

คาดเขม็ขดั ไม่งั้นหวัหูแตกหมด”

“โทษทว่ีะเพื่อน ไม่ได้ตั้งใจ” คนขี้แกล้งบอกเสยีงนิ่งๆ ทว่านยัน์ตาด�า

ราวกบันลิเนื้อดไีหวระรกิ จงึถูกผู้เป็นเพื่อนส่งค้อนให้ ก่อนจะถามค�าถาม

เดมิด้วยน�้าเสยีงคาดคั้น

“แกยงัไม่ได้ตอบค�าถามฉนัเลยนะ”

“ค�าถาม? เรื่องอะไรมทิราบ”

ภมีวจัน์ท�าไขสอืทั้งๆ ที่รู้ดวี่าหมายถงึอะไร อยากตะบนัหน้าเจ้าของ

ค�าถามนกั ไม่รู้จะคาดคั้นเอาค�าตอบเพื่ออะไร

“ไม่ต้องมาท�าเป็นไขสอืเลย ฉนัถามว่าแกเหน็ด้วยกบัฉนัหรอืเปล่าที่

ว่าผู้หญงิคนที่ถูกแกขบัรถเฉี่ยวน่ะสวยแล้วกส็วยมากเสยีด้วย”

“ฉนัไม่ทนัมอง แกกเ็หน็นี่หว่าว่าฉนัรบีลงไปแล้วกร็บีขึ้นมา” ภมีวจัน์

ปฏเิสธทั้งที่ไม่ตรงกบัใจเลยสกันดิ จงึถูกผู้เป็นเพื่อนย้อนทนัควนั

“หนอ็ย...ไม่ทนัมอง แกลมืไปหรอืเปล่าว่าฉนัเป็นเพื่อนกบัแกมาตั้งแต่

ตวัเท่าก�าป้ัน แล้วคนที่ชอบเกบ็รายละเอยีดทกุอย่างรอบตวัอย่างแกน่ะหรอื

จะพลาด”

คู่สนทนาเงียบกริบ กรวิชญ์จึงพูดต่อด้วยน�้าเสียงหมั่นไส้ “แล้วถ้า

แกไม่มองแล้วจะรู้ได้ยงัไงว่าผู้หญงิคนนั้นมองแกอย่างกบัเหน็ผ”ี 

คนถกูจบัได้นิ่งงนัเพราะจ�านนด้วยค�าพดู รูอ้ยูแ่ก่ใจวา่ที่เพื่อนพดูน่ะ

ถูกต้องทุกอย่าง ท�าไมเขาจะไม่เหน็เล่า เหน็อย่างชดัเจนจากดวงตาทั้งสอง

ตัวอย่าง
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ข้างว่าผู้หญงิคนที่เพื่อนพูดถงึน่ะ...สวย 

สวย...อย่างประหลาด สวยจนติดอยู่ในตาตรึงอยู่ในใจ จนกระทั่ง

บดันี้ภาพของเธอยงัวนเวยีนอยู่ในหวัไม่คลาย

เขาต้องยอมรับกับตัวเองว่าเธอสวยจนต้องมองซ�้า แม้จะใช้เวลาใน

การมองแค่ชั่วระยะเวลาสั้นๆ กต็ามท ีแต่สมองของเขากเ็กบ็และจดจ�าราย-

ละเอยีดของเธอไว้ได้อย่างแม่นย�า เรยีกว่าถ้ามอีุปกรณ์ส�าหรบัวาดภาพอยู่

ในมอื กส็ามารถวาดดวงหน้างดงามแปลกตานั่นออกมาได้เลยทเีดยีว

โดยเฉพาะดวงตาโตๆ ของเจ้าหล่อนภายใต้ขนตางอนที่มองมายงัเขา

ราวกบัเหน็ผนีั่นเขาจ�าได้จนตดิตา และนั่นเป็นสาเหตุหลกัที่ท�าให้เกดิอาการ

หงุดหงดิดงัเช่นที่เป็นอยู่ในขณะนี้ และไม่เคยเกดิขึ้นกบัตวัเขามาก่อน

เขาไม่ได้มองผู้หญิงด้วยสายตาเช่นนี้มานานนักหนาแล้ว เพราะไม่

เคยมใีครถกูตาต้องใจ แม้จะมผู้ีหญงิแวะเวยีนมาให้มองอยูเ่สมอกต็าม แต่

ด้วยบุคลกิเงยีบๆ ตดิขรมึ ท�าให้ไม่ค่อยมใีครกล้าเข้ามาตอแย ซึ่งกเ็ป็นผล

ดสี�าหรบัเขา

“แล้วแกจะมาคาดคั้นฉันให้ได้อะไรขึ้นมาวะ ยอมรับก็ได้วะว่ามอง 

ฉนัอยากได้...”

ภีมวัจน์พูดยังไม่ทันจบประโยค ผู้เป็นเพื่อนก็พูดสวนขึ้นมาด้วย 

น�้าเสยีงกลั้วหวัเราะ

“อะไรวะ เหน็ครั้งเดยีวอยากได้แล้วหรอืวะ”

“ไอ้บ้าวิชญ์!” คนหงุดหงิดด่าเพื่อนเสียงขุ่น “แกฟังให้จบก่อนสิวะ 

ฉนัอยากได้ผูห้ญงิคนนี้มาเป็นนางแบบโฆษณาบ้านตวัอย่างของฉนัต่างหาก

ล่ะ”

ที่ภีมวัจน์พูดออกไปก็หาใช่ความจริงทั้งหมด เพราะนอกจากอยาก

ได้เธอมาเป็นนางแบบแล้ว อกีเหตผุลส�าคญัในใจลกึๆ คงเป็นไปตามค�าพดู

ของผู้เป็นเพื่อน

ใช่แล้ว...เขาอยากได้ผู้หญิงคนนั้น! อยากได้อย่างไม่เคยรู้สึกเช่นนี้

ตัวอย่าง
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กบัผู้หญงิคนไหนมาก่อน 

“เออ...ฉนักล็มืไปว่าแกก�าลงัเฟ้นหาผูห้ญงิมาเป็นนางแบบในโครงการ

หมูบ้่านเรอืนไทยประยกุต์ของแกนี่หว่า แล้วผู้หญงิคนนี้กม็คีณุลกัษณะตรง

ตามที่แกต้องการอยู่พอด ีสวยแบบไทยๆ แต่จะเรยีกว่าสวยกค็งไม่ถูกนกั 

ต้องเรยีกว่างามน่าจะเหมาะกว่า ปัจจุบนัหาผู้หญงิหน้าตาแบบนี้ได้ยากเยน็

เตม็ทวี่ะ มแีต่สวยศลัยกรรมแทบทั้งนั้น”

“นั่นแหละ ฉันเบื่อนางแบบหน้าบล็อกเดียวกันจากเอเจนซีของแก 

เต็มทีแล้วว่ะ แทบแยกไม่ออกว่าคนไหนเป็นคนไหน อยากรู้นักว่าถ้าเกิด

พวกเจ้าหลอ่นแต่งงานไป ลูกที่ออกมาจะหน้าตาเป็นยงัไง คาดวา่คงดไูม่จดื

เป็นแน่” 

“แหม...ปากจดัจรงิไอ้คนหน้าหล่อสามโลก” กรวชิญ์ค่อนคนพดูด้วย

น�้าเสียงติดหมั่นไส้ มองเพื่อนสนิทที่มักจะถูกใครต่อใครโดยเฉพาะสาวๆ 

ตั้งฉายาให้ว่าหล่อสามโลกอย่างขวางๆ

“ฉนัพดูจรงิ หรอืแกจะเถยีง” ภมีวจัน์พดูด้วยน�้าเสยีงเจอืหวัเราะแล้ว

เร่งความเรว็ของรถขึ้นจากเดมิ อารมณ์หงุดหงดิค่อยๆ หายไปโดยไม่รู้ตวั

“เออ มนักจ็รงิ อย่าว่าแต่แกเลย ฉนัเองเหน็แล้วยงังงเลย แต่ละคน

หน้าบลอ็กเดยีวกนัหมด” 

เจ้าของเอเจนซีชื่อดังพูดพลางมองเจ้าของฉายาหล่อสามโลก หรือ

ผูช้ายที่สาวๆ อยากจะฝันถงึจากผลส�ารวจของนติยสารชื่อดงั เพื่อนของเขา

คนนี้มดีวงหน้าขาวจดั สองข้างแก้มเป็นสเีขยีวจางๆ จากเคราที่เพิ่งถูกโกน

ออก คิ้วเข้มได้รปูทั้งคูพ่าดโค้งขนานไปกบัดวงตาคมกรบิ ภายใต้ขนตางอน

จนผู้หญงิยงัอาย เปลอืกตาพบัซ้อนจนเหน็เป็นสองชั้นได้อย่างชดัเจน จมูก

โด่งคมได้รูปสวย ปากหยกัหนาแดงระเรื่อ

ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนที่เห็นมักเอ่ยปากว่าภีมวัจน์หน้าตาหล่อแบบ

คนโบร�่าโบราณ แต่เจ้าตวัไม่ค่อยปลื้มกบัค�าชมนี้สกัเท่าไร

เพื่อนของเขาเป็นทายาทคนสุดท้องของเอเอสเอสกรุ๊ป ซึ่งเป็นบรษิทั

ตัวอย่าง
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รับเหมาก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศ 

หลังจากเจ้าตัวกลับจากต่างประเทศเมื่อปีก่อน ก็เริ่มฝึกงานจากระดับล่าง

ขึ้นมา เรยีกว่าเริ่มต้นตั้งแต่เป็นกรรมกรก่อสร้างกนัเลยทเีดยีว ซึ่งภมีวจัน์

กท็�าได้ดจีนเป็นที่ยอมรบัของบรรดาพนกังานทุกระดบัชั้น

“เดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่ผูห้ญงิเลย แม้แต่ผูช้ายยงัเสพตดิศลัยกรรมไม่แพ้

กนั ถ้าลองกลบัไปดูหน้าเดมิๆ อาจจะจ�าตวัเองไม่ได้ด้วยซ�้า”

กรวิชญ์พยักหน้าเห็นด้วย เพราะที่ผู้เป็นเพื่อนพูดก็ไม่ได้เกินจาก

ความเป็นจรงิไปนกั ปัจจบุนัทั้งผูช้ายผูห้ญงิต่างเสพตดิการท�าศลัยกรรมกนั

อย่างหน้ามดืตามวั จนกระทั่งลมืนกึถงึผลเสยีที่จะตามมาในอนาคต ไม่ต้อง

ดใูครที่ไหน นายแบบนางแบบในเอเจนซขีองเขานั่นไง แต่ละคนหน้าตาหล่อ

สวยศลัยกรรมแทบทุกคน ท�ากนัจนจ�าเค้าหน้าเดมิแทบไม่ได้ 

“มันก็จริงอย่างที่แกพูดว่ะไอ้ภาม สมัยนี้หาผู้หญิงหน้าตาสวยตาม

ธรรมชาติได้ยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรแล้วมั้ง แต่ผู้หญิงคนนั้นสวย

จรงิๆ ดูกร็ู้ว่าไร้ซึ่งศลัยกรรม”

จบค�าพูดของผู้เป็นเพื่อน พลนัในห้วงความคดิของภมีวจัน์กป็รากฏ

ภาพของผู้หญงิหน้าตาสวยประหลาด ที่มองเขาราวกบัเหน็ผคีนนั้นผุดวาบ

ขึ้นมาทนัท ี ชายหนุ่มแปลกใจตวัเองไม่น้อย ว่าเหตุใดในหวัของเขาจงึเตม็

ไปด้วยภาพของเธอทั้งที่ไม่เคยปรากฏภาพของผู้หญงิคนไหนมาก่อน

“ว่าแต่แกจะไปควานหาตวัเธอได้ที่ไหนวะ กรุงเทพฯ ไม่ได้แคบๆ นะ

โว้ย”

“มันก็คงไม่กว้างจนหากันไม่เจอหรอกว่ะ” คนพูดพูดด้วยน�้าเสียง

มั่นใจ

“แต่มันก็ไม่ได้แคบจนโคจรมาเจอกันง่ายๆ นักหรอกว่ะ แต่ดูแก 

มั่นอกมั่นใจเหลอืเกนินะว่าจะต้องเจอตวัเธอ” 

ภมีวจัน์นิ่ง ไม่ตอบเพื่อน เขาเองกไ็ม่รู้เหมอืนกนัว่าเหตุใดเขาจงึรู้สกึ

มั่นอกมั่นใจเช่นนั้น อาจเป็นเพราะลางสังหรณ์ในใจลึกๆ บอกเขาว่าจะได้

ตัวอย่าง
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พบกบัผู้หญงิคนนี้ในอกีไม่ช้า

“เอาวะ ยงัไงฉนักข็ออวยพรให้แกเจอกบัเธอในเรว็วนัแล้วกนัว่ะ ว่า

แต่แกอยากได้เธอมาเป็นนางแบบอย่างเดยีวจรงิๆ หรอืวะ” กรวชิญ์แกล้ง

ถามยิ้มๆ ท�าเอาคนที่ไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆ รีบปรับสีหน้าก่อนตอบเสียง

เคร่งเครยีด

“แล้วแกคดิว่าถ้าฉนัอยากได้อย่างที่แกพูด ฉนัจะได้ไหมล่ะ”

คนถูกถามยังไม่ทันตอบ จากัวร์คันงามก็แล่นมาถึงหน้าโรงแรมดัง

ย่านกลางกรุง ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเปิดตัวห้องชุดสุดฮิปที่ทั้งคู่มาร่วมงาน

เสยีก่อน ท�าให้ต้องยุตกิารสนทนาลงแต่เพยีงเท่านั้น

รสิกายังคงยืนนิ่งอยู่ตรงต้นจามจุรี และอาจยืนต่อไปอีกนาน ถ้า 
มารดาไม่ส่งเสยีงเรยีกเสยีก่อน

“โรส ยนืท�าอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะลูก ท�าไมยงัไม่เข้าบ้านอกี”

เสยีงเรยีกท�าให้คนที่คดิอะไรฟุง้ซ่านอยู่ถงึกบัสะดุ้งโหยง ครั้นหนัไป

มองที่มาของเสียงก็เห็นร่างบอบบางของรสรินผู้เป็นมารดาในชุดกระโปรง

ยาวลายดอกไม้สสีนัสดใสยนือยูต่รงประตรูั้วที่เปิดค้างเอาไว้ และจ้องมายงั

เธอเขมง็ 

“ก�าลงัจะเข้าไปค่ะแม่” รสกิาบอกเสยีงใส พยายามเดนิตวัตรงๆ เพื่อ

ไม่ให้เป็นที่ผดิสงัเกต ทว่าดเูหมอืนจะไม่ได้ผลเท่าไรนกัฟังจากน�้าเสยีงตกอก-

ตกใจของผู้เป็นแม่

“ท�าไมเดนิท่าทางแปลกๆ อย่างนั้นล่ะลูก แล้วกางเกงไปเปื้อนอะไร

มา” รสรินถามพร้อมกับก้าวพรวดถึงตัวบุตรสาวทันที จนเจ้าตัวจ�าต้อง 

พูดความจรงิออกไปด้วยน�้าเสยีงอ้อมแอ้ม

“เอ่อ...โรสถูกรถเฉี่ยวนดิหน่อยค่ะแม่”

“ถูกรถเฉี่ยวนี่นะบอกนดิหน่อย ไหนมาให้แม่ดูหน่อย แล้วเจบ็ตรง

ไหนบ้าง”

ตัวอย่าง
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รสรินอุทานเสียงสูงพลางจับร่างระหงตรงหน้าหมุนซ้ายขวาราวกับ

ค้นหาร่องรอยของการบุบสลาย ท�าให้คนเป็นบุตรสาวหวัเราะจนตาหยี

“โรสไม่เป็นไรหรอกค่ะ เจบ็ที่สะโพกนดิหน่อยเท่านั้นเอง” ค�าว่านดิ

หน่อยที่บอกไปเจ้าตวัรู้ดวี่าจรงิๆ มนัตรงกนัข้าม 

คนฟังยกมือจิ้มหน้าผากบุตรสาวคนเดียวอย่างหมั่นไส้ หลังจาก

ส�ารวจดูแล้วเหน็ว่าอกีฝ่ายไม่ได้เป็นอะไรมากอย่างที่บอกจรงิ

“ยังจะมาพูดเล่นอีก ท�าไมเดินไม่รู้จักระมัดระวังเลยล่ะ ถ้าลูกเป็น

อะไรไปแล้วแม่จะอยู่ยงัไง”

ค�าพูดดังกล่าวท�าให้รสิกานิ่งอึ้ง พลางคิดว่าถ้าเกิดเธอหลงเข้าไปใน

หนงัสอืที่อ่านจรงิๆ ล่ะ ผู้เป็นแม่คงโศกเศร้าเสยีใจไม่น้อยเพราะมเีธอเป็น

ลูกสาวคนเดยีว

“ไม่ต้องห่วงค่ะแม่ โรสหวัแขง็”

“ว่าแล้วยงัไม่สลดอกี หรอืเดนิอ่านหนงัสอืไปด้วย”

รสกิาฟังแล้วกอ็ดหวัเราะไม่ได้ “แม่พูดเหมอืนลุงหมอเลยค่ะ”

“แล้วลกูท�าอย่างนั้นจรงิๆ หรอืเปล่าล่ะ” รสรนิถามพลางมองดวงหน้า

สะสวยของบุตรสาวอย่างคาดคั้น

“เปล่าหรอกค่ะ แหม ใครจะเดินอ่านหนังสือได้ล่ะคะ” คนพูดส่าย

หน้าก่อนจะรบีเปลี่ยนเรื่องโดยการถามหาบดิา “แล้วพ่อไปไหนคะ”

“โน่น...ปลูกต้นไม้อยู่กบัพี่สนิตรงโน้น”

รสรินพูดด้วยสีหน้ายิ้มละไมแล้วเดินน�าบุตรสาวเข้าไปในรั้วบ้าน 

ทั้งคู่ตรงไปยังศาลาทรงไทยประยุกต์สีน�้าตาลเข้มที่อยู่ใกล้กับสระบัว ซึ่ง

ก�าลงัผลดิอกชูช่อสชีมพูสดใสล้อกบัสายลมยามเยน็ 

“โอย สดชื่นจงัเลย”

หญงิสาวพดูเสยีงใสพลางแหงนหน้าสูดลมหายใจรบัอากาศสดชื่นเข้า

จนเตม็ปอด ก่อนก้าวขึ้นบนัไดตามหลงัมารดาไปยนืพงิลูกกรงของตวัศาลา 

มองไปยังบริเวณข้างๆ ตัวบ้าน ซึ่งเวลานี้กลายเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับ

ตัวอย่าง



22  l  พ ร ห ม ร่ า ย รั ก

ขนาดย่อมไปแล้ว ด้วยฝีมือบิดาและลุงสินสามีของดวงแข ซึ่งอยู่กับ

ครอบครวัของเธอมาตั้งแต่เธอยงัไม่เกดิด้วยซ�้า เปรยีบไปกป็ระดจุญาตสินทิ 

สาวร่างสงูเพรยีวหนัไปมองตวัตกึสคีรมีขนาดกลางแบบทนัสมยัแล้ว

อดนึกถึงตัวบ้านทรงไทยหลังใหญ่ที่อ่านจากในนิยายเล่มนั้นไม่ได้ อยากรู้

นกัว่าบ้านแบบนั้นจะยงัมหีลงเหลอืให้เหน็อยู่ไหมหนอ ถ้าบ้านของเธอเป็น

เรอืนทรงไทยอย่างนั้นบ้างกด็สี ิแล้วคนปากไวกพ็ูดออกไปตามใจคดิทนัที

“จรงิๆ บ้านเราน่าจะเป็นเรอืนทรงไทยนะคะแม่”

“ท�าไมจู่ๆ ลูกถงึพูดเรื่องนี้ขึ้นมาล่ะจ๊ะ”

ค�าถามของมารดาท�าเอาคนถกูถามนิ่งเงยีบไปชั่วครู่ แต่ด้วยปฏภิาณ

ไหวพรบิของตวัเอง ท�าให้หาค�าตอบมาจนได้ “จะได้เข้ากบัศาลาทรงไทยหลงั

นี้ไงคะ และดูกลมกลนืไปกบัต้นไม้หรอืดอกไม้ไทยๆ ที่พ่อปลูกไว้ด้วย”

พูดจบดวงตาคู่สวยก็กวาดมองไปยังสวนข้างบ้าน ที่ร่มรื่นไปด้วย

ต้นไม้ใหญ่น้อยที่บดิาเป็นผูป้ลกูไว้เพื่อเพิ่มร่มเงาให้แก่ตวับ้าน อกีทั้งยงัเป็น

ที่อาศยัของบรรดานกต่างๆ นอกจากนั้นยงัมไีม้ดอกนานาพรรณในกระถางที่

มารดาซื้อไว้วางเรยีงรายเป็นแถวอกี แล้วสายตากไ็ปหยุดอยู่ที่ต้นสายหยุด 

ซึ่งเวลานี้ดอกเหี่ยวเฉาของมนัโรยราหล่นเกลื่อนอยูบ่นพื้น และก�าลงัจะบาน

ใหม่อกีครั้งในเวลาใกล้ค�่า ถดัไปไม่ไกลนกัเป็นต้นราชาวดทีี่ออกดอกสขีาว

เป็นพวงสวยแต่กลิ่นของมนัค่อนข้างรุนแรง เหน็แล้วกท็�าให้นกึถงึเรื่องราว

ในหนงัสอืที่ยงัถอือยู่ในมอืขึ้นมาอกีจนได้

นี่ตกลงหนังสือนิยายเล่มเดียวท�าให้เธอคิดไปได้ต่างๆ นานาจริงๆ 

เห็นอะไรก็พลอยนึกถึงเรื่องในหนังสือไปหมด แม้แต่ใบหน้าของผู้ชายคน

นั้น เฮ้อ...เป็นเอามากจรงิๆ รสกิา อ่านหนงัสอืมากร็่วมร้อยเรื่องแต่ไม่เคย

เกบ็เอามาคดิเป็นตุเป็นตะแบบนี้เลยสกัครั้ง

“ลกูรูไ้หม ตอนพ่อจะสั่งท�าศาลาทรงไทย แม่ไม่ค่อยเหน็ด้วยเท่าไหร่

นะ เพราะดไูม่น่าจะเข้ากบัตวับ้านเลย แต่พอเอามาตั้งกลบัลงตวัด ีว่าแต่แม่

ได้ยนิพ่อเขาบอกว่าโรสจะลงมอืจดัสวนเองหรอืจ๊ะ”

ตัวอย่าง
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“ค่ะแม่ โรสก�าลงัศกึษาจากหนงัสอืที่ซื้อมาอ่านอยู ่คดิว่าไม่น่าจะยาก 

บ้านเราปลกูต้นไม้ดอกไม้ไว้เยอะน่าจะจดัสวนได้สวย โรสอยากจดัสวนแบบ

ประยุกต์เพื่อให้กลมกลนืกบัตวับ้านและศาลาทรงไทยหลงันี้”

คนเป็นบุตรสาวบอกพลางหัวเราะเสียงใส หลังจากทรุดนั่งข้างๆ 

มารดาบนเก้าอี้ที่ท�าจากหวายที่ลงเชลแลก็จนเป็นเงามนัวบั วางหนงัสอืนยิาย

ลงบนโต๊ะตัวเล็ก แล้วหยิบคุกกี้จากขวดโหลที่วางอยู่ใส่ปากเคี้ยวอย่าง

เอรด็อร่อย

“อย่างนี้นี่เองเล่า ตอนนี้พ่อของโรสเหน็รถมาขายต้นไม้ไม่ได้ ขนซื้อ

เตรยีมไว้ให้ลูกสาวจดัสวน แล้วจะท�าเมื่อไหร่จ๊ะ วนัหยุดถ้าไม่เอางานมาท�า

ที่บ้าน แม่กเ็หน็ไปเดนิแต่จตุจกัร” 

“โรสคดิว่าจะลงมอืท�าอาทติย์หน้านี้แหละค่ะ แต่ไม่รู้จะท�าได้อย่างที่

พูดหรอืเปล่า”

รสกิาพูดถ่อมตวั ทั้งที่รู้ดวี่าตวัเองมพีรสวรรค์ทางด้านนี้อยู่แล้ว สม

กับต�าแหน่งครีเอทีฟที่ต้องคอยพัฒนาความคิดของตัวเองให้ก้าวล�้าน�าหน้า

อยู่เสมอ

“ลูกสาวแม่เก่งอยู่แล้ว แม่เชื่อว่าโรสท�าได้และท�าออกมาได้ดซีะด้วย 

ขนาดพ่อเรานะ ลูกสาวยังไม่ทันได้ลงมือท�าเลย ก็เอาไปคุยฟุ้งกับคนโน้น

คนนี้แล้ว”

“โห...เล่นไปคยุแบบนี้ ถ้าโรสท�าไม่ได้มขิายหน้าพ่อกบัแม่แย่หรอืคะ”

รสิกาพูดแล้วก็แนบดวงหน้าที่ต้นแขนมารดาอย่างประจบ พลาง

นึกถึงคนถูกพาดพิงถึงอย่างข�าๆ ดอกเตอร์อธิปผู้เป็นบิดาของเธอเป็น

อาจารย์ผู้ปกครองของโรงเรียนชายชื่อดัง ที่ขึ้นชื่อว่าดุมากจนเด็กนักเรียน

พากนักลวัลนลาน แต่ใครจะรูบ้้างว่าเวลาอยู่บ้านจะกลบักลายเป็นสามผีูม้กั

จะบอกกบัใครๆ ว่าเกรงใจภรรยามใิช่กลวั และเป็นบดิาที่แสนจะรกัลูกสาว

คนเดยีวอย่างเธอทูนหวัทูนเกล้า เรยีกว่าลูกข้าใครอย่าได้แตะเชยีว

“พ่อเขาเชื่อมั่นในตวัลูกสาวอยู่แล้ว ไม่อย่างนั้นจะกล้าคุยหรอืจ๊ะ”

ตัวอย่าง
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อดีตอาจารย์โรงเรียนสตรีที่เกษียณตัวเองออกมาก่อนก�าหนด ท�า

หน้าที่เป็นแม่บ้านอย่างเตม็ตวัเมื่อปีที่แล้ว พูดอย่างเชื่อมั่นในตวับุตรสาว

“ว้า...เล่นพูดแบบนี้โรสกดดนันะคะ”

รสิกาแกล้งพูดเสียงอ่อยแล้วหันไปมองประตูรั้ว เมื่อได้ยินเสียง

รถยนต์แล่นเข้ามาจอด หญิงสาวเพ่งมองลอดรั้วไม้ระแนงออกไปก็เห็นรถ

สปอร์ตสีน�้าเงินคันไม่คุ้นตาจอดอยู่หน้าประตู ดวงตาคู่โตเขม้นมองอย่าง

สงสยัว่ารถใครกนั

“รถใครหรอืลูก”

“โรสก�าลงัมองอยู่ค่ะแม่”

คนเป็นบตุรสาวยิ้มกว้างเมื่อเหน็กระจกถูกลดลงแล้วเหน็หน้าคนขบั  

กรองขวญัเพื่อนสนทิของเธอนั่นเอง

“อ้าว...หนูขวญันี่นา นกึว่าใครที่ไหน” รสรนิอุทานเสยีงดงั

“นั่นสคิะ แถมเปลี่ยนรถใหม่ด้วย ว่าแต่มาท�าไมตอนใกล้จะเยน็ เดี๋ยว

โรสไปเปิดประตูก่อนนะคะ”

ร่างสูงเพรียวขยับจะลุกขึ้นตามที่พูด แต่ไม่ทันดวงแขที่เดินออกไป

เปิดเสยีก่อน

รถบเีอม็ดบัเบลิยูสปอร์ตป้ายแดงสนี�้าเงนิคนังามแล่นปราดเข้ามาจอด

ภายในบ้าน และไม่ถึงอึดใจต่อมาประตูด้านคนขับก็ถูกเปิดออกโดย 

หญงิสาวรปูร่างค่อนข้างท้วม ในชดุกระโปรงสฟ้ีาจางๆ ที่มองดกูร็ูว้า่เป็นชดุ

แบรนด์เนมราคาแพงลบิ เดนิยิ้มร่าลงมาพร้อมด้วยเสยีงทกัทาย

“สวสัดคี่ะคุณแม่”

“สวสัดจี้าหนูขวญั แม่กว็่ารถใคร ถอยมาใหม่หรอืจ๊ะ” รสรนิยกมอื

รบัไหว้พลางมองเพื่อนสนทิของบตุรสาวด้วยสายตาเอน็ดู เพราะเหน็อกีฝ่าย

มาตั้งแต่เรยีนมหาวทิยาลยัปีแรกแล้ว                                

“ค่ะคุณแม่ รถคนัเก่ามนัรวนบ่อย” คนถูกถามบอกไม่เตม็เสยีงนกั 

“แกอย่ามาอ้างโน่นนี่เลยยายขวญั ฉนัไม่เหน็รถแกจะรวนอย่างที่พดู

ตัวอย่าง
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เลย อยากเปลี่ยนรถคนัใหม่กบ็อกมาตรงๆ เถอะแม่ลูกเศรษฐ”ี รสกิามอง

คนพูดอย่างรู้ทนั 

“เอาน่า แกไม่ต้องมาว่าฉันหรอก” กรองขวัญว่าพลางฉีกยิ้มกว้าง 

เพราะความจรงิกเ็ป็นไปตามที่ผู้เป็นเพื่อนพูดทุกอย่าง ทว่าพลนัคิ้วเรยีวได้

รูปกข็มวดเข้าหากนัเมื่อเหน็เครื่องแต่งกายของอกีฝ่าย

“ท�าไมแกดูมอมแมมจงั เดี๋ยวแกต้องออกไปข้างนอกกบัฉนันะ”

“ไปข้างนอก? จะไปไหนมทิราบ” รสกิาพูดด้วยสหีน้างุนงงกึ่งสงสยั

พลางก้มมองดูตวัเอง ซึ่งกม็อมแมมอย่างที่เพื่อนว่าจรงิๆ กเ็พิ่งถูกรถเฉี่ยว

จนล้มจะไม่มอมได้ยงัไง

“ก็แกนัดกับฉันว่าจะไปหาเช่าชุดไทยไว้ใส่ไปงานแต่งงานพี่กันต ์

วนัศกุร์หน้าไงล่ะ แกความจ�าเลอะเลอืนหรอืยายโรส ทั้งที่แกน่ะตื่นเต้นอย่าง

กบัจะแต่งเอง”

ค�าตอบของผูเ้ป็นเพื่อนท�าให้รสกิาถงึกบัลกุพรวดขึ้นยนืเมื่อนกึขึ้นได้

จรงิสนิะ เธอนดัเพื่อนไว้จรงิๆ ว่าจะไปหาเช่าชุดไทยงามๆ ใส่ไปร่วม

งานแต่งงานของกันตภพ ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องที่สนิทมากๆ ของกรองขวัญ 

และเป็นเจ้าของบรษิทัที่เธอท�างานอยู่ ธมีของงานคอืทุกคนต้องแต่งกายชุด

ไทยในสมยัของรชักาลที่ ๖

ท�าไมเธอถึงได้หลงลืมไปได้ ทั้งที่ปกติไม่เคยเป็นคนความจ�าเลอะ-

เลอืนถงึเพยีงนี้

“ฉนัลมืจรงิๆ ยายขวญั” คนขี้ลมืรบัสารภาพน�้าเสยีงอ่อยพลางก้มลง

มองนาฬิกาข้อมอื

“นั่นไง ฉันว่าแล้วว่าแกต้องลืม ถ้าอย่างนั้นก็รีบไปอาบน�้าเปลี่ยน

เสื้อผ้าใหม่เลยนะ ชุดนี้ไม่เอา”

รสกิารบีผลุนผลนัออกจากศาลาทรงไทยจนลมืไปว่าตวัเองเจบ็สะโพก

อยู่ แต่ไม่วายหยิบหนังสือติดมือไปด้วย โดยมีสายตาของกรองขวัญมอง

ตามไปด้วยความสนเท่ห์ เพราะปกติเพื่อนของเธอคนนี้ไม่ใช่คนขี้ลืมถึง 

ตัวอย่าง
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เพยีงนี้ จนต้องบ่นงมึง�าออกมา

“ปกตยิายโรสไม่ใช่คนขี้หลงขี้ลมืเลยนะคะคุณแม่”

“นั่นส ิแม่ว่าวนันี้ยายโรสดูแปลกๆ ไป แม่เหน็ยนืจ้องต้นจามจุรขี้าง

นอกอยู่ตั้งนานสองนาน จนแม่ไปเรียกถึงรู้สึกตัว แล้วไม่รู้เดินยังไงจน

กระทั่งถูกรถเฉี่ยว” 

“ยายโรสนี่นะถูกรถเฉี่ยว” กรองขวญัอุทานเสยีงสงู “เหน็เดนิออกจะ

ตัวปลิว แล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะ” ถามน�้าเสียงเป็นห่วงก่อนจะทรุด

นั่งลงแทนที่เพื่อน

“เห็นบอกแม่ว่าเจ็บที่สะโพกเท่านั้น ตามเนื้อตัวก็ไม่เห็นเป็นแผล

อะไร”

“ขวญัว่าตอนนี้อาจจะยงัไม่ระบม รอผ่านไปสองสามวนันั่นแหละถงึ

จะเจบ็จรงิ แต่ไม่เป็นไร ถ้าเจบ็มากกใ็ห้นอนพกัอยูบ้่านไม่ต้องไปท�างานเลย” 

กรองขวญัซึ่งมตี�าแหน่งเป็นผู้จดัการฝ่ายขายบอก

“พักบ้างก็ดีเหมือนกัน ยายโรสน่ะเป็นคนบ้างาน แทบจะไม่เคยลา

พกัร้อนเลยมั้ง” คุณรสรนิบ่นพลางมองเพื่อนสนทิของบุตรสาวด้วยสายตา

ชื่นชม แม้จะเป็นคนรูปร่างอวบท้วมแต่กไ็ม่ได้ดูน่าเกลยีด ซ�้ายงัมหีน้าตาที่

สะสวย “รู้ไหมว่าหนูขวญัแต่งตวัแบบนี้น่ะสวยมาก แม่นะอยากให้ยายโรส

แต่งแบบนี้บ้าง รายนั้นชอบนุ่งแต่กางเกงยนีเสื้อยดื” 

“ขอบคุณค่ะ แต่ขวัญรู้ตัวว่าตัวเองอ้วนค่ะคุณแม่ แต่ขี้เกียจลด 

ปล่อยอย่างนี้แหละ” คนร่างอวบบอกอย่างไม่ยี่หระกบัสรรีะของตวัเอง

“ผูห้ญงิบางคนกไ็ม่เหมาะที่จะผอม แม่ว่าหนขูวญัรูปร่างแบบนี้เหมาะ

กบัตวัเองที่สุดแล้ว แล้วที่ว่าจะไปเช่าชุดไทยไปงานแต่ง ท�าไมถงึต้องใส่ชุด

ไทยกนัล่ะจ๊ะ ปกตแิม่เหน็แต่เจ้าบ่าว เจ้าสาว แล้วกบ็รรดาเพื่อนๆ เท่านั้น

ที่แต่ง” รสรนิถามอย่างสงสยั

“เป็นคอนเซปต์ของงานค่ะ ทุกคนที่มาร่วมงานต้องแต่งชุดไทยใน

สมยัรชักาลที่ ๖ น่าตื่นเต้นดนีะคะ เพราะสมยันี้กอ็ย่างที่คุณแม่ว่าแหละค่ะ 

ตัวอย่าง
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ส่วนใหญ่คนที่แต่งชุดไทยจะเป็นเจ้าบ่าว เจ้าสาว แล้วก็บรรดาเพื่อนๆ 

เท่านั้น”

“ว่าแต่ใครเป็นต้นคดิเรื่องธมีของงาน เข้าใจคดิจงั”

“อ๋อ กช็่วยๆ กนัคดิค่ะ ช่วงนี้ขวญัมคีวามรู้สกึว่าคนไทยเราโหยหา

อดีต การได้แต่งกายด้วยชุดในอดีตอาจท�าให้ความรู้สึกเหล่านั้นบรรเทา

เบาบางลงได้บ้างมั้งคะ” กรองขวญัพูดยิ้มๆ

คูส่นทนาต่างวยัพยกัหน้าเหน็ด้วย “แม่กเ็ป็นอกีคนที่โหยหาอดตีและ

คดิวา่ชุดไทยของเรานี่แหละสวยงามที่สุด แต่นบัวนัจะถกูลมืเลอืนจนกลาย

เป็นวา่ ชดุที่คนไทยเคยสวมใส่อย่างปกตถูิกน�ามาใช้เป็นชดุเฉพาะกจิ อย่าง

เช่นในงานแต่งหรอืงานแฟนตาซไีปซะแล้ว คดิแล้วกน็่าสะท้อนใจนะลูก”

“นั่นสคิะคุณแม่ แต่ถ้าเราสวมชุดไทยเดนิไปตามท้องถนน คนอื่นก็

คงคดิว่าเราไม่ปกตมิั้งคะ” กรองขวญัพูดเสยีงกลั้วหวัเราะ

“ก็จริงอย่างหนูขวัญพูด คนอาจคิดว่าหลุดมาจากโรงพยาบาลบ้าก็

เป็นได้” รสรินเห็นด้วยกับค�าพูดของเพื่อนสนิทบุตรสาว “โน่นยายโรส 

มาแล้ว ว่าแต่จะไปเช่าชุดแถวไหนกนัเหรอจ๊ะ” 

“มีคนแนะน�าให้ไปแถวสยามค่ะแม่ ค่าเช่าแพงหน่อยแต่ชุดสวย” 

กรองขวัญตอบก่อนจะหันไปทางผู้เป็นเพื่อน ที่อาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่

เรยีบร้อย ในชุดที่ไม่ได้แตกต่างจากชุดเดมิคอืกางเกงยนีเสื้อยดื “เรารบีไป

กนัเถอะ”  

“แม่ว่าถ้าค่าเช่าแพงมาก ซื้อมาเลยไม่ดกีว่าหรอื” รสรนิแนะน�า

“โรสก็เห็นด้วยค่ะแม่ เอาไว้ใส่งานแต่งงานยายขวัญก็ได้” รสิกา

กระเซ้าเพื่อน

“ฉันว่างานแกน่าจะเป็นไปได้มากกว่านะยายโรส แค่เลือกมาสักคน

เท่านั้น”

“แต่งงานนะไม่ได้ซื้อของตามตลาดนดั จะได้ชี้นิ้วเลอืกส่งๆ ผู้ชายที่

เราแต่งงานด้วยต้องอยู่กบัเราทั้งชวีติ แกอย่าลมืส”ิ

ตัวอย่าง
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รสิกาพูดแล้วก็อดนึกถึงนิยายที่เพิ่งอ่านจบไปหยกๆ ไม่ได้ ถ้าจะ

เลือกผู้ชายแต่งงานด้วย ขอเลือกแบบท่านชายก้อง ถ้าไม่ได้แบบนั้นก็ไม่

ต้องแต่ง อยู่เป็นโสดไปแล้วกนั

หญงิสาวไม่รู้เลยว่าการคดิอะไรเล่นๆ จะเป็นจรงิขึ้นมาในอนาคตได้ 

เพราะเรื่องบางอย่างกเ็กดิขึ้นโดยที่เราไม่คาดคดิมาก่อน อย่างที่เรยีกกนัว่า

ชะตาฟ้าลขิติ

ตัวอย่าง
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จากการที่รสิกาถูกรถเฉี่ยววันนั้นและคิดว่าไม่เป็นไรมาก กลับ 
ไม่เป็นเช่นนั้น เพราะวนัรุ่งขึ้นกม็อีาการระบมจนเดนิไม่ถนดั เจ้านายอย่าง 

กนัตภพจงึขอร้องแกมบงัคบัให้หยดุพกัผ่อนอยูก่บับ้านเป็นเวลาหนึ่งสปัดาห์

ทั้งที่คนบ้างานไม่ได้อยากจะท�าอย่างนั้นเลยสกันดิ ครั้งนี้จงึเป็นการหยดุงาน

ยาวในรอบปีเลยกว็่าได้ ถงึอย่างนั้นหญงิสาวกไ็ม่คดิจะโทร. ตดิต่อเจ้าของ

รถตามนามบตัรที่ให้ไว้แม้แต่น้อย

ภายในใจยังภาวนาขอให้หายทันงานแต่งงานของเจ้านาย มิหน�าซ�้า 

ยงัมศีกัดิ์เป็นพี่ชายของเพื่อนสนทิอย่างกรองขวญัอกีด้วย

จนกระทั่งถงึวนัศุกร์ อาการของรสกิากด็ขีึ้นเรื่อยๆ แม้จะยงัไม่หาย

สนทิ แต่เป็นเพราะตื่นเต้นกบังานแต่งราวกบังานของตวัเองกไ็ม่ปาน ท�าให้

หญงิสาวลมือาการเจบ็ไปชั่วคราว

“โรส แต่งตวัเสรจ็หรอืยงัลูก”

รสรินตะโกนถามบุตรสาวอยู่หน้าห้อง โดยมีสาวร่างอวบในชุด 

โจงกระเบนสเีขยีว เสื้อด้านบนเป็นเสื้อลูกไม้แขนพองสขีาว มรีะบายที่ช่วง

ตัวอย่าง
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อกกบัปลายแขนรวมทั้งชายเสื้อ ที่เอวคาดเขม็ขดัหวันพเก้า ยนือยู่ข้างๆ 

“จะให้ฉนัเข้าไปช่วยแต่งไหมจะได้เสรจ็ไวๆ”

“ไม่ต้องหรอก เสรจ็แล้ว”

สิ้นเสยีงประตหู้องกถ็กูเปิดออก คนที่ยนืรออยูห่น้าประตถูงึกบัเบกิตา 

กว้างเมื่อเหน็คนที่ยนือยู่หลงัประตู ก่อนจะเปลี่ยนเป็นชื่นชมในเวลาต่อมา

“สวยจงั”

กรองขวญัอุทานเสยีงสูง เมื่อเหน็ร่างสูงเพรยีวของผู้เป็นเพื่อนในชุด

โจงกระเบนสเีขยีวอมฟ้า สวมเสื้อลูกไม้สขีาวเข้ารูป คอเสื้อค่อนข้างลกึจน

มองเหน็เนนิอกร�าไร มรีะบายกรยุกรายตรงหน้าอก ช่วงเอว และปลายแขน

ซึ่งมคีวามยาวเสมอข้อศอก ล�าคอระหงประดบัสร้อยมกุ ผมยาวปล่อยสยาย

เตม็แผ่นหลงั

“แกพูดแบบนี้ฉนักเ็ขนิแย่ส”ิ คนถูกชมท�าหน้าระรื่น ไม่ได้มที่าทีเขนิ

อย่างที่บอกเลยแม้แต่น้อย

“ฉนัพูดจรงิ แกแต่งแบบนี้อย่างกบัหลุดออกมาจากสมยัโบราณเลย

นะยายโรส แต่ท�าไมแต่งตวัเรว็จงั ฉนัคดิว่าอย่างน้อยต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง”

ค�าพดูของเพื่อนสนทิท�าให้รสกิาถงึกบัอึ้ง เพราะระหวา่งแต่งตวัเธอก็

อดนกึถงึการะเกด นางเอกนยิายเรื่องนั้นไม่ได้ และไม่รู้เป็นเพราะเหตนุี้หรอื

เปล่าเธอจงึแต่งได้อย่างคล่องแคล่ว แถมใช้เวลาไม่นานอย่างที่คดิทั้งที่เพิ่ง

เคยแต่งเป็นครั้งแรก

“มนักไ็ม่ได้ยากเยน็อะไรนี่นา โจงกระเบนกเ็ป็นแบบส�าเรจ็รูป ไม่ได้

สวมยากเย็นอย่างโจงกระเบนสมัยก่อนเสียหน่อย แล้วชุดของแกกับฉันก็

ไม่ได้ต่างกนัเลยนะยายขวญั”

รสกิาบอกพลางมองชดุของกรองขวญัที่ไม่ได้แตกต่างกบัของเธอแต่

อย่างใด ยกเว้นสขีองโจงกระเบนเท่านั้นที่ของผู้เป็นเพื่อนเป็นสเีขยีว ซึ่งทั้ง

สองชดุตกลงเช่ามาจากร้านแถวสยาม ราคากไ็ม่ได้แพงมากอย่างที่คดิ สว่น

สร้อยมุกน�้างามที่คอเธอหยบิยมืมาจากผู้เป็นแม่ 

ตัวอย่าง
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“ชุดไม่ต่างกนักจ็รงิ แต่แกใส่แล้วสวยจนฉนัอจิฉา ฉนัใส่ชุดแบบนี้

ยิ่งดูอ้วน”

แม้ปากจะบอกว่าอจิฉา แต่น�้าเสยีงของคนพดูไม่ได้ฉายแววอย่างนั้น

เลยสกันดิ

“ใครบอกว่าหนูขวัญอ้วนล่ะ แม่ว่าใส่ชุดแบบนี้ยิ่งเน้นให้รูปร่างดู

เพรยีวมากกว่าเดมิอกีต่างหาก”

รสรนิบอกยิ้มๆ ซึ่งกไ็ม่ได้ผดิจากความจรงิไปนกั เพราะกรองขวญั

ที่แม้รูปร่างจะดูท้วม แต่เพราะเป็นคนค่อนข้างสูง เมื่อมองโดยรวมจงึไม่ได้

ดูอ้วนอย่างที่เจ้าตวัชอบพูดอยู่ปาวๆ 

“แม่พูดแบบนี้ขวญัค่อยมกี�าลงัใจหน่อยค่ะ”

กรองขวญัพดูด้วยสหีน้าเป้ือนยิ้ม แล้วกเ็หมอืนนกึอะไรขึ้นมาได้ก่อน

จะหรี่ตามองเพื่อน

“โรส เมื่อกี้ฉันได้ยินแกพูดว่าโจงกระเบนสมัยก่อนนุ่งยาก แกพูด

อย่างกบัเคยนุ่งโจงกระเบนมาก่อนอย่างนั้นแหละ”

รสิกาอึ้งไปครู่หนึ่ง แต่มีหรือคนที่มีไหวพริบปฏิภาณดีอย่างเธอจะ 

จนมุม

“ฉันเคยอ่านจากหนังสือนิยาย ว่าโจงกระเบนนุ่งยาก ถ้าไม่ช�านาญ

จรงิจะนุ่งได้ไม่งาม เอ่อ...ไม่สวย”

นยิายที่ว่ากไ็ม่พ้นเรื่องที่เธอเพิ่งอ่านจบไปนั่นเอง แล้วฉบัพลนัใบหน้า

ของชายหนุม่ผูม้หีน้าตาละม้ายพระเอกในเรื่องดงักลา่วกว็าบเข้ามาในสมอง

ทนัทรีาวกบัสั่งได้ ซึ่งไม่รู้ว่าจู่ๆ ไปคดิถงึเขาท�าไม 

หญงิสาวยกมอืขึ้นตบหน้าผากตวัเองแรงๆ เพื่อไล่ภาพนั้นออกไปจาก

ห้วงความคดิ ท�าเอากรองขวญัมองอย่างสงสยั

“แกเป็นอะไรไปยายโรส ตบหน้าผากตวัเองท�าไมกนั”

“เปล่า ใครบอกว่าตบล่ะ ฉนัแค่เกลี่ยครมีที่หน้าผาก” คนเอาสขี้าง

เข้าถูสั่นหน้าปฏเิสธเสยีงแขง็แล้วกร็บีเปลี่ยนเรื่องพูดทนัท ี “ฉนัว่าเรารบีไป

ตัวอย่าง
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กนัเถอะ วนันี้วนัศุกร์แห่งชาตดิ้วย แล้วแกเป็นน้องสาวเจ้าบ่าว ไม่ต้องไป

ช่วยรบัแขกในงานเลยหรอืไง”

น้องสาวเจ้าบ่าวส่ายหน้า 

“เรื่องนั้นให้ทางฝ่ายเจ้าสาวรับผิดชอบไปทั้งหมด คืนนี้ฉันขอสอด-

ส่องหนุ่มหน่อเนื้อเชื้อขุนนางทั้งหลายซะหน่อย ว่าใครจะแต่งกายได้เหมาะ

สมที่สุด” พูดพลางจ้องหน้าเพื่อนเขม็งแล้วยิ้มกริ่ม “ส่วนชุดแต่งกาย 

ผูห้ญงิฉนัคดิว่าคงไม่มใีครสวยเกนิหน้าเกนิตาแกไปได้หรอกแม่หญงิรสกิา”

คนถูกชมยิ้มกว้างจนตายบิหย ีเผยลกัยิ้มบุ๋มสองข้างแก้ม แล้วโค้ง

กายให้คนชมอย่างล้อเลยีนมากกว่าจะคดิจรงิจงัตามค�าพูด

“แน่นอนอยู่แล้ว ฉนัต้องสวยที่สุดในปฐพ”ี

“แหม...ไม่คดิจะถ่อมตวัเองบ้างเลยนะแก” กรองขวญัพดูด้วยน�้าเสยีง

หมั่นไส้ “แต่จะว่าไปรูปร่างหน้าตาของแกกเ็หมาะกบัชุดแบบนี้จรงิๆ ตกลง

แกเป็นคนสมยัโน้นกลบัชาตมิาเกดิหรอืไงยะ”

“ช่าย” รสกิาเชดิหน้าตอบน�้าเสยีงยานคางโดยมจีดุประสงค์เพื่อแกล้ง

เพื่อน “ฉนัคอื...แม่หญงิการะเกดกลบัชาตมิาเกดิ และก�าลงัตามหาท่านชาย

ก้อง”

ค�าพูดสุดท้ายหลุดออกไปจากปากโดยไม่รู้ตวั

“แม่หญงิการะเกดที่แกพูดถงึคอืนางเอกนยิายอกีละส”ิ

กรองขวัญถามพลางส่ายหน้าไปมาอย่างหน่ายๆ เพราะรู้ว่ารสิกา 

เป็นคนชอบอ่านหนงัสอืนยิายเป็นชวีติจติใจ แต่จะวา่ไปแลว้เพื่อนของเธอก็

ใช่ว่าจะชอบอ่านแต่นยิายอย่างเดยีว เรยีกว่าอ่านหนงัสอืแทบจะทกุชนดิเลย

กว็่าได้ สมกบัต�าแหน่งครเีอทฟีมอืฉมงัของบรษิทั 

“ถูกต้องแล้วย่ะ การะเกดเป็นนางเอกนยิายเรื่องล่าสุดที่ฉนัเพิ่งอ่าน

จบและก�าลงัฟินมากถงึมากที่สุด”

“แล้วท่านชายก้องที่แกบอกว่าก�าลงัตามหาคอืใครกนั”

ค�าถามของเพื่อนท�าเอารสกิานกึก่นด่าตวัเอง นี่เธอเผลอหลุดพูดชื่อ

ตัวอย่าง
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นี้ออกไปได้อย่างไร แต่มหีรอืคนอย่างเธอจะจนด้วยค�าถาม

“ท่านชายก้องที่ฉันพูดถึงก็เป็นพระเอกในนิยายเรื่องเดียวกันนั่น

แหละ”

“แกนี่มนับ้าเข้าขั้นเลยนะยายโรส แต่ไม่แน่นะ ท่านชายก้องที่แกพูด

ถึงอาจจะไปเจอกันในงานแต่งงานพี่กันต์ก็ได้ใครจะรู้” กรองขวัญพูดเสียง

กลั้วหวัเราะ

รสิกายังไม่ทันได้พูดตอบโต้อะไรออกมาอีก รสรินก็พูดโพล่งขึ้น 

มาเสยีก่อนด้วยสหีน้ายิ้มๆ

“โรสรู้หรอืเปล่าว่าท�าไมหน้าตาของลูกถงึไม่เหมอืนพ่อกบัแม่”

“จู่ๆ ท�าไมแม่ถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาล่ะคะ” รสิกาถามพลางมองหน้า

มารดา เพราะมหีลายคนเคยสงสยัเรื่องนี้เหมอืนกนั แต่เธอไม่เคยสนใจซกั

ถามเพราะเห็นว่าไม่ใช่เรื่องสลักส�าคัญอะไร คนเราหน้าตาไม่เหมือนพ่อ

เหมอืนแม่มถีมไป

“นั่นสคิะ ท�าไมยายโรสหน้าไม่เหมอืนคุณพ่อกบัคุณแม่ หนูจะถาม

หลายครั้งแล้วแต่ไม่กล้า”

กรองขวญัพูดอ้อมแอ้ม เพราะเธอเองกส็งสยัเรื่องนี้มานานแล้ว แต่

ไม่กล้าเอ่ยถาม กลวัจะเป็นการเสยีมารยาท

“ตกลงโรสเป็นเด็กถูกขอมาเลี้ยงหรือเก็บได้จากถังขยะคะแม่” คน

ถามยิ้มระรื่น ไม่ได้ตสีหีน้าเศร้าสลดไปกบัค�าถามของตวัเองแต่อย่างใด 

“ขวัญคิดว่ายายโรสต้องถูกเก็บมาจากถังขยะแน่ๆ เลยค่ะคุณแม่” 

กรองขวญัออกความเหน็ น�้าเสยีงกลั้วหวัเราะ

“โรสหน้าไม่เหมือนพ่อเหมือนแม่ก็จริง แต่เหมือนคุณยายทวดจ้ะ” 

คุณรสรนิเฉลยความนยั

“คุณยายทวด!” รสกิาอุทานเสยีงสูง หุบยิ้มในฉบัพลนั “แม่ไม่เหน็

เคยเล่าเรื่องนี้ให้โรสฟังเลย แล้วคุณยายทวดที่ว่าหมายถึงของแม่หรือของ

โรสคะ”

ตัวอย่าง
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“ของแม่จ้ะ แล้วที่แม่ไม่เคยเล่าให้โรสฟังเพราะเรื่องมันเยอะ เดี๋ยว

วนัหน้าจะเล่าให้ฟัง” รสรนิคนเป็นแม่บอกด้วยสหีน้าที่เปลี่ยนไปนดิหนึ่งก่อน

จะรบีเกลื่อนให้เป็นปกต ิแต่กไ็ม่พ้นการจบัสงัเกตของรสกิาไดแ้ต่เกบ็ความ

อยากรู้เอาไว้ เพราะมเีรื่องอื่นส�าคญักว่า

“เรื่องวันหน้าวันหลังนั่นเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะ ถ้าเป็นคุณยายทวดของ

แม่ อย่างนี้แม่กเ็กดิไม่ทนัสคิะ โรสอยากรูจ้งัว่าจะเหมอืนมากขนาดไหน แล้ว

แม่ยงัมรีูปอยู่หรอืเปล่า”

น�้าเสียงกระตือรือร้นของบุตรสาวเรียกรอยยิ้มจากคนเป็นแม่ “ไม่

แน่ใจว่ามหีรอืเปล่า เอาไว้ว่างๆ แม่จะลองหาให้”

“หรือยายโรสจะเป็นคุณยายทวดของคุณแม่กลับชาติมาเกิดจริงๆ 

คะ” กรองขวญัที่ฟังสองแม่ลูกคุยกนัพูดโพล่งขึ้น แต่กท็�าให้รสรนินกึอะไร

ขึ้นมาได้

“หนูขวัญพูดท�าให้แม่เพิ่งนึกออกว่าคุณยายทวดน่ะ มีชื่อเดียวกับ

นางเอกนยิายที่พูดถงึกนัอยู่เมื่อกี้แหละจ้ะ”

“นางเอกนิยาย! แม่หมายความว่าคุณยายทวดของแม่ชื่อการะเกด

หรอืคะ” รสกิาถามเสยีงสูง

“ใช่จ้ะ”

ค�าตอบของมารดาท�าให้คนเป็นบตุรสาวถงึกบัเบกิตาโตราวกบัไข่ห่าน 

เพราะที่เธอยกเอาชื่อนางเอกนิยายเรื่องที่เพิ่งอ่านจบมาพูด เพื่อแกล้งล้อ

เพื่อนเล่นเท่านั้น ไม่นึกเลยว่านอกจากเรื่องที่เพิ่งรับรู้ว่าตัวเองมีใบหน้า

เหมอืนคณุยายทวดของมารดาแล้ว แม้แต่ชื่อของท่านกย็งับงัเอญิไปเหมอืน

กบันางเอกนยิายเรื่องนั้นอกีต่างหาก

นี่ตกลงเธอจะหนนียิายเรื่องนี้ไม่พ้นเชยีวหรอื!

ช่างเป็นความบงัเอญิที่ไม่นกึว่าจะเกดิขึ้นกบัตวัเองเลยจรงิๆ 

“ขวญัก็ไม่นกึเหมอืนกนันะคะ ว่าชื่อการะเกดที่พูดกนัเล่นๆ กบัยาย

โรสเมื่อกี้ จะบงัเอญิกลายเป็นชื่อคุณยายทวดของคุณแม่จรงิๆ”

ตัวอย่าง
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“แม่เองกเ็กอืบลมืไปแล้วว่าคุณยายทวดชื่อการะเกด”

“การะเกด ชื่อเพราะจงั อย่างกบัชื่อดอกไม้” กรองขวญัร�าพนัออกมา

“ใช่จ้ะหนูขวญั การะเกดเป็นชื่อดอกไม้ชนดิหนึ่ง สเีหลอืง มกัจะขึ้น

ตามที่ชื้นๆ รมิน�้า” รสรนิอธบิายให้ฟัง 

“ตามที่ฉนัอ่านหนงัสอืมานะยายขวญั ชื่อของคนสมยัก่อนส่วนใหญ่

เอามาจากชื่อของดอกไม้ และที่บงัเอญิไปเหมอืนชื่อของนางเอกนยิายฉนัว่า

คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะนยิายที่ฉนัพูดถงึเป็นนยิายย้อนยุค แต่ฉนั

ไม่แน่ใจว่าเคยอ่านจากในหนังสืออะไรสักอย่าง ชื่อการะเกดความจริงเป็น

ชื่อของผูช้ายนะไม่ใช่ผูห้ญงิ” คนรอบรูเ้รื่องราวสมยัอดตีบอกเพื่อน “แต่คน

ที่มชีื่อหลายพยางค์ส่วนใหญ่เป็นพวกผู้ลากมากด ีแสดงว่าคณุยายทวดของ

แม่ต้องเป็นลูกสาวเจ้าพระยาสคิะ” รสกิาถามมารดาด้วยสหีน้ายิ้มๆ ไม่ได้

คดิจรงิจงัแต่อย่างใด

“ใช่จ้ะ คุณยายทวดเป็นลูกสาวเจ้าพระยา”

“หา! ลูกเจ้าพระยา”

คนฟังอุทานเสยีงสูงอย่างนกึไม่ถงึและก�าลงัจะหลดุค�าถามออกไปอกี 

ทว่าถูกผู้เป็นเพื่อนพูดขดัขึ้นเสยีก่อน

“ฉนัว่าแกเลกิเป็นมนษุย์เจ้าปัญหาก่อนเถอะยายโรส ลมืไปหรอืเปล่า

ว่าผมของแกยงัไม่ได้ท�าเลยนะ”

“แม่เห็นด้วยกับหนูขวัญนะโรส แต่งชุดไทยแต่ปล่อยผมยาวแบบนี้

มนัดูไม่ค่อยเข้ากนัเท่าไหร่” คุณรสรนิบอก “เดี๋ยวแม่เกล้ามวยให้เอาไหม”

รสกิาส่ายหน้าหวอืทนัที

“เท่าที่โรสรู้มา ผู้หญงิในสมยัรชักาลที่ ๖ โดยเฉพาะตอนปลาย มกั

ไม่ค่อยนยิมเกลา้ผมมวยกนัแล้วค่ะ ยิ่งถ้าเป็นสาวชาววงันยิมปลอ่ยผมยาว 

ใช้ผ้าคาดหน้าผากตามแบบพระวรกญัญาไงคะ นอกจากนั้นยงัเปลี่ยนจาก

นุ่งโจงกระเบนมาสวมซิ่นเลยเข่า แล้วสวมเสื้อยาวคลุมสะโพกอย่างพวก

แหม่มแทนเสื้อกรุยกราย”

ตัวอย่าง
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เป็นเพราะความชอบในองค์พระวรกัญญาเป็นการส่วนตัว บวกกับ

จนิตนาการวา่ตวัเองไปโลดแล่นเป็นนางเอกในหนงัสอืนยิาย ท�าให้รสกิาพดู

ถงึเรื่องดงักล่าวได้อย่างคล่องปาก

“จรงิส.ิ..แม่กล็มืไป” คนเป็นแม่พยกัหน้าแล้วกเ็หมอืนจะนกึอะไรขึ้น

มาได้ “โรสรอแม่อยู่ตรงนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งไป”

พดูจบรสรนิกเ็ดนิแกมวิ่งเข้าไปในบ้าน ท�าเอาบตุรสาวมองตามดว้ย

ความสงสยั ส่วนกรองขวญันั้นมองผู้เป็นเพื่อนอย่างทึ่งๆ ระคนแปลกใจ

“นอกจากแกจะหน้าตาสวยไม่ค่อยเหมอืนใครแล้ว ยงัเป็นกรููเรื่องราว

ในอดตีอกีนะ พูดยงักบัเคยเป็นสาวชาววงัมาก่อนอย่างนั้นแหละ”

คนถูกยกให้เป็นกูรูเรื่องราวในอดตีอึ้งนดิหน่อย แต่เพราะความเป็น

คนหวัไวจงึเสพูดเรื่องอื่นกลบเกลื่อน

“ตกลงแกชมฉนัหรอืที่ว่าสวยไม่เหมอืนใคร”

“แล้วแกคดิว่าฉนัชมหรอืเปล่าล่ะ” กรองขวญัพดูพลางจ้องหน้าผูเ้ป็น

เพื่อนเขมง็ ราวกบัไม่เคยเหน็มาก่อนทั้งๆ ที่เจอกนัแทบทุกวนั

เพื่อนของเธอคนนี้ถ้าเรียกว่าสวยคงไม่เหมาะสมเท่ากับค�าว่างาม 

เพราะมดีวงหน้ารูปไข่ประกอบด้วยดวงตาด�าใหญ่ภายใต้แพขนตางอน รบั

กบัคิ้วเรยีวที่เรยีงเส้นสวยจดหางตา จมกูโด่งสวยปลายเชดินดิหน่อยบ่งบอก

ว่าเป็นคนมีนิสัยไม่ยอมคน ริมฝีปากรูปกระจับสีระเรื่ออย่างคนสุขภาพด ี

แทบไม่ต้องใช้ลปิสตกิแตะแต้ม ผวิพรรณเหลอืงลออที่เจ้าตวัมกัจะชอบบ่น

ว่าตวัเองคล้ายเป็นโรคดซี่าน ทั้งที่หลายคนต้องการผวิสเีช่นนี้ 

“สวยไม่เหมอืนใครของแกดเูหมอืนฉนัจะกลายเป็นตวัประหลาดนะ” 

คนพูดพูดยิ้มๆ แต่คนฟังรบีพยกัพเยดิทนัที

“ใช่ ใช่ ตวัแกน่ะเหมาะกบัค�าว่าสวยประหลาดนั่นแหละ ฉนัเคยได้ยนิ

ลูกค้าบอกแบบนี้เหมอืนกนั...”

กรองขวัญยังพูดไม่จบรสรินก็เดินแกมวิ่งกลับมาเสียก่อน พร้อม 

ด้วยของในมอืที่รสกิาเหน็แล้วถงึกบัอุทานเสยีงดงั “สวยจงั”

ตัวอย่าง
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สิ่งของที่มารดาถอืมาเป็นหวสีบั ซึ่งท�าจากมกุน�้างามสลบักบัเพชรส่อง

ประกายวบิวบั บอกถงึความเลอค่าได้เป็นอย่างดี

“โรสไม่ยกัรูว่้าแม่มขีองแบบนี้ด้วย อย่าบอกนะคะวา่เป็นของเก่าของ

คุณยายทวด”

“ใช่จ้ะ เป็นของเก่าที่ตกทอดมาจากคุณยายทวดจ้ะ แม่เก็บไว้นาน

แล้วไม่กล้าเอาออกมาใช้ ถ้าเกดิท�าหล่นหายละเสยีดายแย่เลย ของเก่าหาไม่

ได้อกีแล้ว โรสดูแลดีๆ  นะลูก” พูดพลางกน็�าหวดีงักล่าวเสยีบฉบัไปที่ผม

ด้านหน้าของบุตรสาวแล้วเอยีงซ้ายขวามอง

“ดีแล้วค่ะคุณแม่ เข้ากันกับสร้อยมุกที่ยายโรสใส่ได้อย่างไม่น่าเชื่อ 

จะว่าไปแล้วหน้าตาของยายโรสกไ็ม่เหมาะกบัการเกล้ามวยจรงิๆ” กรองขวญั

ออกความเหน็

“ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ โรสจะดูแลรักษาสมบัติตกทอดของคุณ

ยายทวดของแม่เท่าชีวิตเลยค่ะ” รสิการับปากมารดาเสียงใสแล้วจึงหันไป

ทางเพื่อน “เรารีบไปกันเถอะ ถึงแกจะบอกว่ามอบทุกอย่างให้ทางเจ้าสาว

จดัการ แต่แกกไ็ม่ควรไปพร้อมกบัแขกทั่วไปนะยายขวญั”

พูดจบกเ็ดนิน�าไปยงัรถสปอร์ตคนังาม เจ้าของรถจงึต้องรบีเดนิตาม

ไปโดยเรว็ 

“แกขบัรถไหวหรอืเปล่า ฉนัรูส้กึปวดหวันดิหน่อย เป็นเพราะฟังเรื่อง

เมื่อกี้หรอืเปล่ากไ็ม่รู ้ชวีติจรงินี่มนัยิ่งกว่านยิายอกีนะ” กรองขวญัพดูพร้อม

กบัส่งกุญแจรถให้อกีฝ่าย

“ฉนัเจบ็สะโพกไม่ได้เจบ็ขาหรอืแขน ขบัได้สบายมาก แต่แกห้ามมา

ด่าฉนัทหีลงันะ” รสกิาพูดพลางอมยิ้มอย่างมเีลศนยั

ตัวอย่าง
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“ถ้าเราแต่งตวัแบบนี้ไปเดนิตามท้องถนนคนกค็งนกึว่าเราหลุดมา
จากโรงพยาบาลบ้าแน่ว่ะ จรงิไหมวะไอ้ภาม” กรวชิญ์พูดออกมา ขณะก้ม

ลงมองชุดโจงกระเบนสีเขียวอมฟ้ากับเสื้อราชปะแตนสีขาว กระดุมทอง 

ห้าเมด็ 

“อืม” ภีมวัจน์พยักหน้ารับ ชายหนุ่มแต่งกายอยู่ในชุดคล้ายเพื่อน

ราวกับคู่แฝด เพราะว่าทั้งคู่รับหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวซึ่งเป็นเพื่อนสนิทใน

กลุ่มที่ชงิแต่งงานไปก่อน

หลังพาจากัวร์คันงามเข้าไปจอดหน้าโรงแรมดังย่านถนนวิทยุ ที่ยัง

พอจะเหลือที่จอดบ้างเรียบร้อยแล้ว ร่างสูงสง่าของภีมวัจน์ก็ก้าวน�าเพื่อน

สนิทตรงไปยังห้องจัดเลี้ยงที่จะต้องเดินผ่านบริเวณล็อบบีซึ่งเวลานี้โซฟาที่

จัดตั้งไว้ตามมุมต่างๆ มีแขกของโรงแรมที่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาตินั่ง

จับจองอยู่ ครั้นชายหนุ่มในชุดไทยสมัยโบราณทั้งสองคนเดินเข้ามาจึงตก

เป็นเป้าสายตาของใครหลายคนทนัที

“ไอ้ภาม ที่นั่งๆ อยู่นั่นคงไม่มีคนของแกอยู่ด้วยนะโว้ย” กรวิชญ์

ตัวอย่าง
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หมายถงึแซม บอดกีาร์ดของผู้เป็นเพื่อนที่มกัจะคอยตามตดิอยู่ห่างๆ

“ไม่น่าม ีเพราะฉนัขอไว้แล้วว่าสองสามวนันี้ไม่ต้องตาม”

ภมีวจัน์ตอบแต่กอ็ดกวาดสายตามองหาคนที่ถูกพูดถงึไม่ได้ เพราะ

รู้ว่าอีกฝ่ายมักจะคอยตามติดเขาอยู่เสมอ ดีหน่อยที่เจ้าตัวคอยตามห่างๆ 

ไม่ได้เอิกเกริกเหมือนพวกลูกนักการเมืองบางคนที่เวลาไปไหนก็มีคน

ห้อมล้อม 

“หวังว่าคงไม่ไปเจอคนของแกแต่งชุดไทยเดินป้วนเปี้ยนอยู่ในงาน

นะ” กรวชิญ์บอกเสยีงกลั้วหวัเราะ

“พูดมากน่า เข้าไปข้างในกนัเถอะ”

ทว่ายังไม่ทันจะขยับเท้าก้าว พนักงานต้อนรับสาวสวยในชุดไทย

งดงามกป็ราดเข้ามาค้อมกายถามพร้อมรอยยิ้มหวานหยด

“มางานแต่งงานที่ห้องเลศิวนาลยัหรอืเปล่าคะ”

ผู ้ที่ตอบค�าก็ไม่พ้นเป็นกรวิชญ์ที่ถามออกไปตามมารยาททั้งที่รู ้ 

ที่หมายดอียู่แล้ว

“ห้องจดัเลี้ยงไปทางไหนหรอืครบั”

“เดินตรงไปแล้วเลี้ยวขวา ลงบันไดก็จะเจอห้องจัดเลี้ยงนะคะ” 

พนกังานสาวบอกน�้าเสยีงหวานไม่แพ้รอยยิ้ม และดูเหมอืนจะมอบให้แก่ชาย

หนุ่มอกีคนเป็นพเิศษ

“ขอบคุณครบั” กรวชิญ์เอ่ยก่อนจะเดนิไปตามทางที่บอก แต่กต็้อง

ชะงกัเท้าเมื่อได้ยนิเสยีงอ่อนหวานทกัทายจากทางเบื้องหลงั

“คุณวชิญ์คะ”

เจ้าของชื่อหันกลับไปมองต้นเสียง ก็พบร่างค่อนข้างผอมของหญิง

สาวผวิขาวหน้าตาสะสวยในชุดโจงกระเบนสเีขยีวอมฟ้า เสื้อลกูไม้กรยุกราย

สขีาวราวกบัสาวชาววงัยนืยิ้มหวานอยู่

“อ้าว...คุณลลัรนิ สวสัดคีรบั”

กรวิชญ์ทักนางเอกชื่อดังแห่งยุคด้วยสีหน้าเปื้อนยิ้ม หญิงสาวตรง

ตัวอย่าง
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หน้าอยู่ในชุดไทยแบบโบราณซึ่งเจ้าตวัแต่งได้น่ามองมากกว่าชุดในปัจจุบนั

“ตอนแรกน�้าผึ้งกไ็ม่แน่ใจว่าใช่คณุวชิญ์หรอืเปลา่ แต่งชดุไทยแบบนี้

แล้วจ�าแทบไม่ได้เลยค่ะ”

ลัลรินพูดพลางปรายตามองไปยังชายหนุ่มอีกคนที่ยืนนิ่งอยู่ราวกับ

เรียกร้องความสนใจ เจ้าของเอเจนซีชื่อดังมองสายตาดังกล่าวออก จึง

กระตุกยิ้มออกมาอย่างขนัๆ 

“ผมเองก็ยังนึกว่าสาวชาววังที่ไหนมาเรียกเสียอีก แต่คุณลัลริน 

แต่งกายชุดไทยได้สวยนะครับ ว่าแต่ดาราดังอย่างคุณมาปรากฏตัวแบบนี้ 

ไม่ถกูแฟนๆ รุมทึ้งแย่หรอืครบั”

สีหน้าของคนถูกถามเกือบจะแสดงความเบื่อหน่ายออกมาแต่ก็เก็บ

ไว้ได้ทนั 

“กต็้องท�าใจ น�้าผึ้งเป็นคนของประชาชนนี่คะ ถ้าไม่ได้แฟนๆ พวกนี้

ช่วยสนบัสนุน น�้าผึ้งกค็งไม่ได้เกดิหรอกค่ะ”

“ถ้าแฟนคลับคุณลัลรินมาได้ยินแบบนี้ก็ปลื้มแย่สิครับ สมกับเป็น

นางเอกขวญัใจมหาชนจรงิๆ” 

“ขอบคณุค่ะคุณวชิญ์ แต่เรยีกน�้าผึ้งดกีว่านะคะ เรยีกลลัรนิแล้วฟังดู

ห่างเหนิ” นางเอกสาวคลี่ยิ้มรบัค�าชมก่อนจะข่มกลั้นความอายเอ่ยถามออก

ไป “เอ่อ...แล้วคนข้างๆ คุณวชิญ์ใช่คุณภมีวจัน์หรอืเปล่าคะ”

“อ๋อ...ใช่ครบั ผมกล็มืแนะน�า”

กรวิชญ์พูดยิ้มๆ แล้วจึงหันไปหาเพื่อนสนิทที่ยืนเก๊กหล่ออยู่เพื่อ

แนะน�าให้รูจ้กักบัดาราสาว ที่เขามั่นใจว่าคงอยากจะรู้จกัเพื่อนของเขาเตม็แก่

แล้ว 

“ภาม คณุลลัรนิหรอืคณุน�้าผึ้ง เป็นนางเอกเจ้าบทบาทที่ใครๆ กรู้็จกั”

“สวสัดคีรบัคุณลลัรนิ”

ภมีวจัน์ค้อมศรีษะทกัทายพร้อมกบัมองสาวร่างบางตรงหน้า ค�าพูด

ของเพื่อนที่ว่าใครๆ กร็ู้จกัคงต้องยกเว้นเขาสกัคน วูบหนึ่งชายหนุ่มคลบั-

ตัวอย่าง
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คล้ายเหน็ร่างของใครบางคนซ้อนทบัขึ้นมาจนต้องกะพรบิตาไล่ภาพดงักล่าว

ออกไป หงุดหงิดกับสายตาของตัวเองไม่น้อย ที่คอยแต่จะเห็นภาพของ 

ผู้หญงิคนนั้นตามมาหลอกหลอนอยู่ร�่าไป 

“สวสัดคี่ะคุณภาม เอ่อ คุณภมีวจัน์” 

ลลัรนิคลี่ยิ้มที่คดิว่าสวยที่สดุออกไป แม้อยากจะท�าตวัสนทิสนมด้วย

การเรยีกชื่อเล่นของชายหนุม่ตรงหน้า ทว่าดาราสาวกย็งัไม่ค่อยกล้านกั ก่อน

จะปลอบใจตวัเองให้ใจเยน็เข้าไว้ ค่อยๆ คบืคลานเข้าหาน่าจะดกีว่า เพราะ

ตามที่รู้มาชายหนุ่มผู้นี้ค่อนข้างถือตัวกับเพศตรงข้าม และที่ส�าคัญ ผู้ชาย

อย่างภมีวจัน์ไม่ได้หาได้ดาษดื่นตามท้องตลาด 

“ผมรู้มาว่าคุณน�้าผึ้งเป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยไม่ใช่หรือครับ” กรวิชญ์

ชวนหญิงสาวคุยเพราะถ้าขืนรอให้เพื่อนสนิทผู้ปากหนักของเขาพูดคงต้อง

รอง้างกนัอกีนานเป็นแน่

“ค่ะ พี่เมย์ขอให้น�้าผึ้งมาช่วยเป็นเพื่อนเจ้าสาวให้น่ะค่ะคุณวชิญ์” 

นางเอกคนสวยบอกเสียงอ่อนหวานทั้งที่ความเป็นจริงเธอเป็นคน

อาสาเองต่างหาก ทั้งนี้ถ้าไม่เป็นเพราะมจีุดมุ่งหมายส�าคญับางอย่าง มหีรอื

คนอย่างเธอจะเสนอตวั เพราะใจยงันกึขุน่เคอืงเจ้าบ่าวในวนันี้ไม่หาย เพราะ

ตอนแรกกท็�าท่าจะมาตดิพนัเธออยู่พกัหนึ่ง แต่จู่ๆ ดนัตาต�่าไปคว้านางร้าย

อย่างเมธาว ีแทนที่จะเป็นนางเอกอย่างเธอเสยีนี่

เมื่อคดิเรื่องนี้ขึ้นมาลลัรนิกย็งัรู้สกึเสยีหน้าไม่หาย ดทีี่เรื่องนี้ไม่ค่อย

มใีครรูเ้รื่องมากนกั และเธอกเ็ชื่อว่าคนอย่างกนัตภพเป็นสภุาพบุรุษพอที่จะ

ไม่เอาไปพูดให้เธอเสยีหาย

“แล้วคุณวชิญ์กบัคุณภมีวจัน์ล่ะคะ ท�าไมถงึมาเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวได้” 

ลลัรนิถามเพราะความไม่รู้จรงิๆ 

“อ๋อ ไอ้กันต์เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับผมสองคนมาตั้งแต่สมัยเรียน

มธัยมแล้วครบั เพื่อนแต่งงานทั้งท ีผมสองคนกต็้องมารบัหน้าที่เป็นเพื่อน

เจ้าบ่าวสคิรบั”

ตัวอย่าง
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กรวชิญ์บอกยิ้มๆ แต่ท�าเอาคนฟังแทบยิ้มไม่ออก นางเอกสาวไม่เคย

คิดมาก่อนว่าชายหนุ่มทั้งคู่จะเป็นเพื่อนสนิทของกันตภพ หวังว่าเขาคงไม่

เอาไปพูดอย่างที่เธอกลัวหรอกนะ แต่จะว่าไปแล้วถึงจะเอาไปพูดเธอก็ไม่

จ�าเป็นต้องแคร์ และเป็นการดเีสยีอกีที่อกีฝ่ายไปคว้าเอานางร้ายอย่างเมธาวี

มาแต่งงานด้วย เพราะถ้าให้เลอืกระหว่างกนัตภพกบัภมีวจัน์ เธอคดิวา่ฝ่าย

หลงัมภีาษดีกีว่าอยู่แล้ว ลลัรนิคดิเองเออเองเสรจ็สรรพในใจ

“ฉนัว่าเราเข้าไปที่ห้องจดัเลี้ยงดกีว่า” ภมีวจัน์ตดับท

“อมื ฉนักก็�าลงัจะบอกอยู่พอด ีป่านนี้ไอ้กนัต์มนัคงมองหาเราแล้ว” 

กรวชิญ์พดูยิ้มๆ ก่อนจะหนัไปทางนางเอกสาว “คณุน�้าผึ้งจะเข้าไปพร้อมกบั

ผมสองคนเลยไหมครบั”

คนถูกถามส่ายหน้า “เดี๋ยวน�้าผึ้งขอเข้าไปดูความเรยีบร้อยในห้องน�้า

ก่อนค่ะ แต่งชุดไทยแบบนี้น�้าผึ้งกไ็ม่ถนดัซะด้วยสคิะ” 

“ถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับ” กรวิชญ์พูดจบก็เดินตรงไปยัง

ห้องจดัเลี้ยงพร้อมกบัภมีวจัน์ โดยมนียัน์ตาคูส่วยของลลัรนิมองตามไปจน

ลบัตา

รถบีเอ็มดับเบิลยูสปอร์ตสีน�้าเงินคันงาม ที่ขับปาดซ้ายปาดขวาวิ่ง
ทะยานไปบนท้องถนน ขับผ่านไปทางไหนก็มีแต่คนมองจนเหลียวหลัง 

เพราะเครื่องแต่งกายของหญงิสาวผูข้บัและผูโ้ดยสารที่นั่งข้างๆ ไม่ได้เข้ากบั

สภาพของรถเลยแม้แต่น้อย

แต่นั่นคงไม่น่าตกใจเท่ากับรถคันดังกล่าวเพิ่งฝ่าไฟแดงตรงสี่แยก 

มาสดๆ ร้อนๆ 

“แกฝ่าไฟแดงอกีแล้วนะยายโรส”

กรองขวญัพดูเสยีงละล�่าละลกัพร้อมกบัยกมอืขึ้นทาบอกอวบๆ อย่าง

ขวญัหนดีฝี่อ กบัฝีเท้าการขบัรถของเพื่อนที่ฝ่าไฟแดงถงึสองครั้งตดิๆ กนั 

“ฝ่าไฟแดงที่ไหนกนั นั่นมนัไฟเหลอืงต่างหาก” สารถสีาวเถยีงเพื่อน

ตัวอย่าง
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ยิ้มๆ “แกไม่รู้หรอืไงว่าสญัญาณไฟเหลอืงคอืการให้เรารบีเร่งเหยยีบ ไม่งั้น

จะไม่ทนัไฟแดง แล้วถ้าฉนัเบรก รบัรองว่ารถของแกต้องถกูคนัหลงัชนท้าย

อย่างแน่นอน หรอืแกว่าไม่จรงิ”

รสิกาพูดพลางชะลอความเร็วของรถลง เมื่อเห็นโรงแรมที่หมายอยู่

เบื้องหน้า ไม่ได้รู้สึกผิดกับการกระท�าของตัวเองเลยสักนิด ก็มันเป็นช่วง

จงัหวะที่จะต้องตดัสนิใจ ใช่ว่าอยากจะท�าผดิกฎจราจรเมื่อไรกนัเล่า 

“ยงัจะมาเถยีงข้างๆ คูๆ อกี ดนีะที่เวลานี้รถยงัไม่ตดิเท่าไหร่ ไม่รู้ว่า

สี่แยกที่ผ่านมามกีล้องบนัทกึไว้หรอืเปล่า แกนะแก ขบัรถไม่เข้ากบัชุดหรอื

หน้าตาเลย ไม่สงสยัเลยว่าท�าไมพี่จูดี้เรยีกแกว่าโรสตนีผ”ี

“เดี๋ยวฉนัจะบอกพี่จูลี่ว่าแกเปลี่ยนชื่อนางเป็นจูดี้ ยายขวญั”

เจ้าของฉายาโรสตีนผีพูดเสียงกลั้วหัวเราะ พี่จูลี่ที่ถูกพูดถึงเป็น

หัวหน้าเออีที่บริษัท ซึ่งสนิทสนมกับเธอมากเพราะต้องประสานงานกันอยู่

บ่อยครั้ง

“แกไม่ต้องท�าเป็นเอาพี่จลูี่มาเปลี่ยนเรื่องเลยนะยายโรส ท�าอะไรตรง

กนัข้ามกบัหน้าตาเสยีจรงิ”

เจ้าของรถบ่นเสยีงดงัพลางมองค้อนเพื่อนสนทิจนตาแทบกลบั เพราะ

ตั้งแต่เธอส่งกญุแจให้ อกีฝ่ายกข็บัปรูด๊ปร๊าดปาดซ้ายป่ายขวาแซงรถคนัอื่น

มาตลอดทาง รวมทั้งฝ่าไฟแดงถงึสองครั้งตดิๆ กนั จนอาการปวดหวัของ

เธอหายราวกบัถูกปลดิทิ้ง ไม่น่าคดิผดิให้ขบัเลยจรงิๆ 

“แกจะให้ฉันขับช้าๆ เป็นเต่าคลานให้เข้ากับชุดหรือยายขวัญ แค่นี้

ยงัตกเป็นเป้าสายตาของคนอื่นไม่พอหรอืไง”

ที่รสกิาพดูกไ็ม่ได้เกนิความจรงิไปนกั เพราะตั้งแต่ขบัออกมาจากบ้าน

ย่านบางล�าพ ูกต็กเป็นเป้าสายตาของผูค้นมาโดยตลอด แค่ล�าพงัรถสปอร์ต

คนังามกส็ะดดุสายตาผูค้นอยู่แล้ว ยงับวกกบัชดุที่สวมใสอ่กี โชคดทีี่นั่งอยู่

บนรถ ถ้าเดนิอยู่บนถนนคงถูกมองว่าบ้าเป็นแน่

“แต่แกขบัอย่างกบัอยู่ในสนามแข่ง”

ตัวอย่าง
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คนถูกว่ายิ้มแป้นจนแก้มบุ๋ม “แกลมืไปหรอืไงว่ารถแกน่ะมนัเป็นรถ

สปอร์ตสมรรถนะเยี่ยม ไม่ใช่รถม้า จะได้ขบักนิลมชมววิ”

ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรท�าให้รสิกาพูดถึงรถม้าขึ้นมา ทว่าคนฟังกลับ

ท�าท่าพยกัพเยดิเหน็ด้วย

“จรงิสนิะ ถ้าเปลี่ยนจากรถสปอร์ตเป็นรถม้าท่าจะดเีหมอืนกนั จะได้

เข้ากบัชุดที่ใส่ แกเคยเล่าให้ฉนัฟังไม่ใช่หรอืว่าพวกเจ้าขุนมูลนายสมยัก่อน

จะต้องมรีถม้ากนัแทบทกุบ้าน แต่ฉนัสงสยัว่านั่งเข้าไปได้ยงัไงไมห่วัสั่นหวั-

คลอนหรอืเมื่อยกนัแย่หรอื”

ค�าพดูของกรองขวญัท�าให้รสกิาหวนนกึถงึเหตุการณ์ในหนงัสอืขึ้นมา 

คนปากไวเท่าความคดิจงึพูดโพล่งออกไป

“ท�าไมจะนั่งไม่ได้ รถม้าทุกคนัน่ะมคีนบงัคบัอยู่ด้านหน้า แล้วม้าเอง

ก็วิ่งเหยาะๆ ไม่ได้วิ่งเร็วเหมือนอยู่ในสนามแข่ง ไม่อย่างนั้นจะวิ่งบนถนน

ได้ยงัไง”

“แกพูดคล่องอย่างกบัเคยนั่งรถม้าอย่างนั้นแหละ”

“อ้าว ฉันก็อ่านมาจากหนังสือนั่นแหละ แกอย่าขี้สงสัยนักเลยน่า” 

รสกิาบอกก่อนจะขบัรถเข้าไปจอดหน้าโรงแรมดงัซึ่งเป็นสถานที่จดังาน

“ดนีะที่เรามาถงึก่อนเวลา ไม่งั้นคงหาที่จอดรถล�าบาก”

“นั่นส”ิ รสกิาเหน็ด้วย แต่ขณะจะบดิกญุแจดบัเครื่อง ดวงหน้างดงาม

ก็มีอาการเหยเกพร้อมกับสะบัดเท้าขวาเร่าๆ จนผู้เป็นเพื่อนเอ่ยถามด้วย

ความสงสยั

“นั่น...แกเป็นอะไรไป”

“เท้าขวาฉนัเป็นเหนบ็”

คนเป็นเหน็บชากะทันหันบอกเสียงสั่น พลางยกมือขึ้นบีบนวดเท้า

ขวาไปมา แล้วไม่วายนกึถงึฉากในหนงัสอืขึ้นมาอกีครั้ง จนต้องสะบดัศรีษะ

เพื่อสลดัความคดิดงักล่าวออกไป แต่อาการดงักล่าวกต็กอยู่ในสายตาของ

ผู้เป็นเพื่อนที่มองอย่างสงสยั

ตัวอย่าง
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“ตกลงนอกจากเป็นเหนบ็ที่เท้า แกยงัปวดหวัด้วยเหรอยายโรส”

“ปละ...เปล่า” คนถูกถามส่ายหน้าก่อนจะกวาดตามองไปรอบๆ แล้ว 

กลบเกลื่อนด้วยการเปลี่ยนเรื่อง

“งานแต่งของพี่ชายแกคาดว่าจะเป็นงานช้างเลยนะยายขวัญ ดู 

รถยนต์แต่ละคนัส ิหรหูราราคาแพงอย่างกบังานมหกรรมรถยนต์นานาชาติ

เลยนะ”

กรองขวญัมองตามสายตาของเพื่อนแล้วพูดยิ้มๆ

“มนักแ็น่อยูแ่ล้ว แกอย่าลมืนะว่าพี่กนัต์ท�าธรุกจิเกี่ยวกบังานโฆษณา

และก�าลงัมชีื่อตดิตลาด แกเองกน็่าจะรู้ดนีี่นา พี่กนัต์กต็้องกว้างขวางรู้จกั

ผู้คนมากหน้าหลายตาอยู่แล้ว ส่วนตัวเจ้าสาวก็เป็นดารานางร้ายชื่อดัง 

ดงันั้นงานแต่งงานกต็้องยิ่งใหญ่เป็นธรรมดา”

“นั่นสนิะ ฉนักล็มืไปว่าพี่สะใภ้แกเป็นคนในวงการบนัเทงิ แต่เอ๊ะ...

รถคนันั้น”

กรองขวญัหนัไปมองตามสายตาเพื่อนก่อนจะถามอย่างสงสยั

“มอีะไรหรอื”

รสกิามองรถจากวัร์สดี�าคนัหรูที่จอดถดัไปอกีสามคนั เพราะเหมอืน

กบัรถคนัที่ขบัเฉี่ยวเธอไม่มผีดิ แต่คงไม่บงัเอญิขนาดนั้นหรอกน่า หวงัว่า

อย่าได้เจอ!

“ว่าไง แกเป็นอะไรไป” กรองขวญัถามอกีครั้งเมื่อเหน็อาการแปลกๆ 

ของผู้เป็นเพื่อน

“เปล่า ไม่มอีะไร” คนถูกถามตอบก่อนจะวกกลบัมาพูดเรื่องเดมิอกี

ครั้ง “ถ้าอย่างนั้นงานนี้คงเต็มไปด้วยพวกนักธุรกิจกับดาราดังแน่นอน 

รบัรองว่าคราวนี้แกได้ส่องเหล่าหน่อเนื้อเชื้อขุนนางสมใจแน่ยายขวญั”

“คนที่ฉันอยากส่องน่ะมีอยู่ในใจแล้วย่ะ แต่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเขาจะยอม

ให้ฉนัส่องหรอืเปล่า นี่สปิัญหา” กรองขวญัพูดน�้าเสยีงเพ้อๆ 

“แหม...ใครจะกล้าปฏเิสธคนอย่างเธอนะ ยายขวญั แกออกจะ สวย 

ตัวอย่าง
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เรดิ เชดิ หยิ่งขนาดนี้”

รสิกาพูดแล้วก็มองเพื่อนอย่างข�าๆ กรองขวัญเป็นบุตรสาวของ 

เจ้าพ่อในวงการธรุกจิโฆษณายกัษ์ใหญ่ ที่มบีรษิทัดงัอยูใ่นเครอืมากมาย รวม

ทั้งเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทคลิกแอดเวอร์ไทซิงแอนด์มาร์เกตติง จ�ากัด 

ที่เธอท�างานอยู่ด้วย เธอและกรองขวญัเป็นเพื่อนกนัมาตั้งแต่สมยัเรยีนอยู่

ปีหนึ่ง เมื่อเรียนจบจึงสอบเข้าท�างานที่นี่โดยใช้ความสามารถตัวเองล้วนๆ 

ไม่เกี่ยวกบัเพื่อนแต่อย่างใด 

“ค�านยิามที่แกพูดน่ะมนัหมายถงึตวัแกเองนะยายโรส คนอ้วนอย่าง

ฉนัคงเป็นข้อยกเว้น” น�้าเสยีงของคนพูดไม่ได้ส่อถงึความน้อยเนื้อต�่าใจแต่

อย่างใด

“ท�าไมชอบคิดว่าตัวเองอ้วนนะยายขวัญ อย่างแกเขาเรียกเต็มไม้ 

เตม็มอืต่างหาก ฉนัเหน็สาวๆ สมยันี้หกัโหมลดน�้าหนกักนัตามพวกดารานกัร้อง 

ลดแบบไม่ลืมหูลืมตาจนบางคนเหมือนกระดูกเดินได้ มองแล้วฉันอยากรู้

นกัว่าสวยตรงไหนกนั” 

กรองขวัญมองรูปร่างระเหิดระหงสมกับความสูงเกินมาตรฐานหญิง

ไทยของคนพูดแล้วกอ็ดอจิฉาไม่ได้ เพราะผู้เป็นเพื่อนมรีูปร่างที่สวยสมตวั 

ไม่ได้ผอมจนเกนิไปเหมอืนหญงิสาวสมยันี้ มใีนส่วนที่พงึจะม ีและไม่มใีน

ส่วนที่ไม่พงึปรารถนา 

“แกกช่็างว่า ผู้หญงิสมยันี้ต้องผอม ไม่มใีครปล่อยให้อ้วนเหมอืนฉนั

หรอก แล้วใครจะหุน่ดเีหมอืนแกล่ะ กนิกเ็ก่งแต่ไม่เหน็จะเคยอ้วน เขาเรยีก

กนิทิ้งกนิขว้างเสยีของจรงิๆ”

กรองขวญัไม่ได้พูดเกนิความจรงิไปนกั เพราะรสกิากนิเก่งมาตั้งแต่

สมยัเรยีนมหาวทิยาลยัแล้ว กนิเก่งจนกระทั่งหนุ่มๆ ที่เพยีรตามจบีกระเป๋า

แฟบและถอยร่นกนัไม่เป็นกระบวนท่า เมื่อเหน็พฤตกิรรมการกนิของเพื่อน

เธอ แต่รปูร่างกลบัไม่เคยเปลี่ยนแปลง ผดิกบัเธอที่ตอ้งคอยควบคมุอาหาร

จนบดันี้ต้องปล่อยตามยถากรรมแล้ว

ตัวอย่าง
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“แม่บอกว่าฉนัน่ะตวัผอมมาตั้งแต่เดก็ แถมยงักนิเก่งมาแต่ไหนแต่ไร 

แต่ท�าไมถึงไม่อ้วนก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ฉันว่าตอนนี้เราเลิกพูดเรื่องอ้วนๆ 

ผอมๆ นี่เอาไว้ก่อน ฉันอยากรู้นักว่าใครกันที่แกบอกว่าแอบส่องล่วงหน้า

เอาไว้ในใจ” 

คนถูกถามอมยิ้ม นยัน์ตากลมโตฉายแววเคลิ้มๆ 

“คนคนนี้คงไม่ใช่แค่ฉนัคนเดยีวหรอกที่คอยจ้อง ฉนัคาดว่ามสีาวๆ 

กว่าครึ่งงานที่คดิเหมอืนฉนั”

“พูดแบบนี้ยิ่งท�าให้ฉนัอยากรู้ ใครกนัดูช่างฮอตฮติเหลอืเกนิ”

รสกิาหนัไปมองเพื่อนอย่างคาดคั้น ไม่ใช่เพราะความน่าสนใจของชาย

หนุ่มที่ถูกพูดถงึ เธอแค่อยากรู้เท่านั้นว่าใครกนัที่ท�าให้เพื่อนของเธออาการ

หนกัถงึเพยีงนี้

“ภาม ภมีวจัน์”

ชื่อที่หลดุออกมาจากปากของกรองขวญัท�าให้คิ้วเรยีวสวยของคนฟัง

ขมวดเข้าหากนั เพราะชื่อดงักล่าวเหมอืนเคยได้ยนิหรอืผ่านตาจากที่ไหนมา

ก่อน เพยีงแต่ตอนนี้ยงันกึไม่ออกเท่านั้น 

“ภาม ภมีวจัน์ ใครกนั?”

“แกนี่จรงิๆ เลยยายโรส นอกจากรายชื่อลกูค้าที่แกช่างจดช่างจ�าแล้ว

แกรู้จกัใครอกีบ้างไหมเนี่ย” กรองขวญัต่อว่าอย่างเหนื่อยใจ

“ชื่อลูกค้าคอืงานของฉนั จะไม่ให้ฉนัช่างจ�าได้ยงัไง แกบอกฉนัมาดี

กว่าว่าตาภาม ภมีวจัน์ นี่คอืใคร ไม่ต้องมาท�าเป็นโยกโย้ว่าฉนั พระเอกละคร

หรอืเปล่า”

กรองขวญัส่ายหน้าหวอื

“ถงึคุณภามไม่ได้เป็นพระเอกละคร แต่ฉนัว่าเขาฮอตยิ่งกว่าดาราซะ

อกีนะ คณุภามเป็นชายหนุม่ในฝันที่ถกูสาวๆ กล่าวขวญัถงึมากที่สดุในตอน

นี้ แกไปอยู่ไหนมายายโรสถงึไม่รู้จกั”

“ฉนักอ็ยูใ่นที่ของฉนันั่นแหละ แล้วจะฮอตจะฮติยงัไงกช่็างหวั ท�าไม

ตัวอย่าง
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ฉนัจะต้องไปรู้จกัเขาด้วยล่ะยะ ถ้าเป็นลูกค้าคนส�าคญักว็่าไปอย่าง แล้วถ้า

เขาไม่ใช่ดาราแล้วเขาเป็นใครกนัล่ะ ขอค�าตอบแบบเคลยีร์ๆ”

ที่รสิกาถามออกไปใช่ว่าจะสนใจ เพียงแต่ชื่อของคนที่ถูกพูดถึงช่าง

คุ้นเคยในความรู้สกึเท่านั้น แต่ยงัไม่อยากบอกเพื่อนไปในตอนนี้ เดี๋ยวจะ

หาว่าเธอเห่อตามกระแส

“คุณภามเป็นทายาทของเอเอสเอสกรุ๊ปที่เป็นเจ้าของบริษัทรับเหมา

ก่อสร้างและอสงัหารมิทรพัย์ยกัษ์ใหญ่อนัดบัต้นๆ”

“โธ่เอ๊ย ฉนักน็กึว่าจะมคีณุสมบตัวิเิศษวโิสเลอค่ากว่าคนอื่นตรงไหน 

ก็แค่พวกลูกเศรษฐีคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด พ่อแม่มีธุรกิจไว้รองรับก็

เท่านั้น คงไม่ผดิจากคนอื่นนกัหรอกน่า”

“ใครบอกแกล่ะว่าคณุสมบตัขิองคณุภามไม่ผดิจากคนอื่น แกไม่รู้จกั

เขากอ็ย่าเพิ่งพูดไป ไม่อย่างนั้นสาวๆ ค่อนเมอืงคงไม่คลั่งไคล้เขาหรอกน่า”

กรองขวญัเถยีงแทนด้วยน�้าเสยีงเคอืงๆ จนคนเป็นเพื่อนต้องช�าเลอืง

มองอย่างหมั่นไส้

“แกก็คงเป็นหนึ่งในสาวๆ ค่อนเมืองด้วยสินะยายขวัญ คุณสมบัติ

ของชายหนุ่มสมัยนี้คงไม่พ้น รูปก็งาม นามก็เพราะ มีรถสปอร์ตขับ มี

โทรศพัท์ถ่ายรูปได้หรอกจรงิไหม และท้ายสุดชอบหว่านเสน่ห์ใส่สาวไปทั่ว 

ตามที่เคยผ่านตาจากนติยสาร พวกนี้ชอบมคีู่ควงเป็นดารา”

ค�าพูดค่อนขอดของรสกิาท�าให้สหีน้าเคอืงๆ ของกรองขวญัคลายลง 

และหลุดหวัเราะคกิออกมาอย่างอดไม่ได้ 

“ปากแกนี่ช่างค่อนนกันะยายโรส ระวงัเหอะ พวกปากแบบนี้มกัจะได้

อย่างที่พูดแหละ เกลยีดอย่างไหนมกัจะได้อย่างนั้น ตามที่ฉนัรู้มา คุณภาม

ค่อนข้างหยิ่งและถอืตัวกบัเพศตรงข้ามจะตาย”

“เสียใจ ฉันไม่ใช่นางเอกนิยายจะได้เกลียดพระเอกแล้วมารักใน 

ภายหลงั แล้วตาภามอะไรนี่ฉนัแค่หมั่นไส้เฉยๆ เท่านั้น”

“เออ แล้วฉนัจะคอยดู”

ตัวอย่าง
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“ดูไปเถอะ แล้วที่แกบอกว่าเขาถือตัวกับเพศตรงข้าม ไม่ใช่ว่ายอม

ถวายตัวกับเพศเดียวกันหรอกนะ สมัยนี้ผู้ชายหล่อๆ มักจะกินกันเอง 

ทั้งนั้นแหละ”

“บ้าแล้วยายโรส คณุภามไม่ได้เป็นอย่างที่แกพดูหรอกน่า แล้วตกลง

แกหายหรอืยงัเหนบ็ชา จะได้เข้าไปในงาน ป่านนี้พี่ชายฉนัด่าแล้วมั้งเนี่ย”

“หายแล้ว หายตอนไหนฉนักไ็ม่รู้เหมอืนกนั”

คนพูดก้มมองเท้าขวาของตวัเองอย่างแปลกใจ ที่จู่ๆ อาการเหนบ็ชา

กห็ายไปราวกบัปลดิทิ้งทั้งที่ยงัไม่ได้ออกแรงนวดแต่อย่างใด แล้วจงึก้าวลง

จากรถ ส่งกุญแจให้ผู้เป็นเพื่อนหลงัจากกดลอ็กเรยีบร้อยแล้ว

ตัวอย่าง



๔
มัดมือชก

“มางานแต่งที่ห้องเลศิวนาลยับอลรูมใช่ไหมคะ”
พนกังานสาวในชดุไทยสวยงามค้อมตวัลงถามอย่างนอบน้อมทนัททีี่

เห็นหญิงสาวสองคนในชุดโจงกระเบนกับเสื้อลูกไม้กรุยกรายเดินขึ้นบันได

มา

“ใช่ค่ะ” หนึ่งในสองสาวเป็นฝ่ายตอบพร้อมส่งยิ้มให้ “ห้องจัดเลี้ยง

ไปทางไหนหรอืคะ”

“เดนิตรงไปแล้วเลี้ยวขวา ลงบนัไดไปกจ็ะเจอห้องจดัเลี้ยงค่ะ”

“ขอบคุณมากนะคะ” 

พนกังานสาวมองตามทั้งคูไ่ปจนลบัสายตาก่อนจะพมึพ�าออกมาเบาๆ 

“สวยจงั”

“คนไหนที่เธอว่าสวย” เพื่อนพนักงานในชุดคล้ายคลึงกันเดินเข้ามา

ถามด้วยท่าทางสนอกสนใจ พลางมองตามสายตาผูเ้ป็นเพื่อนไปยงัหญงิสาว

ทั้งสองคน

“ผู้หญงิคนที่พูดกบัฉนัไงสวย สวยจนไม่รู้จะอธบิายให้เธอฟังยงัไง”

ตัวอย่าง
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“เป็นพวกดาราหรอืเปล่า เพราะงานนี้เจ้าสาวเป็นดารานี่นา ก่อนหน้า

นี้ฉนักเ็หน็น�้าผึ้ง ลลัรนิ เดนิผ่านไป แต่ตวัจรงิผอมมาก ไม่เหน็เหมอืนในทวีี

เลย” พนกังานสาวผู้มาใหม่พูด

“ฉนัคดิว่าคงไม่ใช่หรอก เพราะดแูล้วไม่คุน้หน้าเลย” คนถกูถามตอบ

อย่างมั่นใจ “เมื่อกี้ตอนน�้าผึ้ง ลลัรนิ เข้ามาฉนักไ็ม่ทนัได้มอง แล้วที่เธอบอก

ว่าผอมน่ะ ดาราส่วนมากกผ็อมกว่าในทวีกีนัทั้งนั้น”

“ไม่ทนัดูน�้าผึ้ง ลลัรนิ เพราะมวัแต่จ้องผู้ชายหล่อๆ คนนั้นอยู่หรอื

เปล่า” คนเป็นเพื่อนถามยิ้มๆ

“ฉนัยอมรบัว่ามวัแต่จ้องผู้ชายคนนั้นจรงิอย่างที่เธอว่า ผู้ชายอะไรก็

ไม่รูล้้อหล่อ ถ้าจบัมายนืคูก่บัผูห้ญงิคนเมื่อกี้คงสมกนัราวกิ่งทองกบัใบหยก

แน่เลย”

คนพดูท�าท่าทางเคลบิเคลิ้มและคงอยู่ในท่านี้อกีนานถ้าเพื่อนไม่สะกดิ

แขนเสยีก่อน

“เธออย่ามัวแต่ท�าท่าเคลิ้ม โน่น...หัวหน้ายืนเหล่อยู่ รีบไปต้อนรับ

แขกคนอื่นก่อนเถอะ เดี๋ยวจะถูกดุ”

รสกิาเดนิตามหลงัผูเ้ป็นเพื่อนเข้าไปในห้องเลศิวนาลยับอลรูม ซึ่งเป็น
ห้องจดัเลี้ยงส�าหรบังานพธิมีงคลสมรสระหว่าง กนัตภพ หริญักนก นกัธรุกจิ

เจ้าของบริษัทโฆษณาชื่อดังอย่างคลิกแอดเวอร์ไทซิงแอนด์มาร์เกตติง กับ

เมธาว ีศรปีระสงค์ ดารานางร้ายชื่อดงัแห่งยุค แล้วกต็้องเบกิตากว้างและ

อุทานออกมาด้วยความประหลาดใจระคนทึ่งกบัภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า

“พระเจ้าช่วย”

เพราะห้องจัดเลี้ยงหรูหราที่เธอเห็นวันก่อน จากการตามกรองขวัญ

มาดูสถานที่ บัดนี้แปรเปลี่ยนเป็นห้องโถงกว้างและถูกตกแต่งตามแบบใน

ยคุก่อน ไม่วา่จะเป็นเฉลยีงหนิอ่อนกว้างที่ทางโรงแรมเนรมติขึ้นมาไดอ้ย่าง

น่าอัศจรรย์ใจ มุมหนึ่งของห้องมียกพื้นคาดว่าคงเป็นเวทีส�าหรับไว้ให้แขก

ตัวอย่าง
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ในงานได้เต้นร�า ด้านซ้ายมือจัดตั้งโต๊ะหลายตัวปูด้วยผ้าขาวสะอาดเตรียม

ไว้ให้แขกนั่งรับประทานอาหารซึ่งจัดเป็นแบบบุฟเฟต์ ถัดไปเป็นซุ้มอาหาร

คาวหวานและเครื่องดื่ม ซึ่งมพีนกังานแต่งกายด้วยชุดไทยประจ�าอยู ่เข้ากบั

เสียงเพลงไทยสมัยเก่าที่เปิดคลออยู่เบาๆ แทบจะไม่เหลือเค้าเดิมให้เห็น 

ยกเว้นแชนเดอเลยีร์ที่ยงัคงประดบัอยู่บนเพดานเท่านั้น

ถ้าไม่เห็นช่อกุหลาบแดงที่ถูกตกแต่งอย่างสวยงามบนเวที และเจ้า-

บ่าวเจ้าสาวในชุดแต่งงานที่ก�าลังถ่ายรูปอยู่กับแขกแล้วละก็ ต้องคิดว่า 

ตวัเองหลุดเข้าไปในยุคอดตีอย่างที่เคยจนิตนาการตอนอ่านหนงัสอืเป็นแน่

“ตายแลว้ยายโรส แกดสู ิเหมอืนเราหลุดเข้าไปในอดตีเมื่อเกอืบร้อย

ปีจรงิๆ ไม่อยากจะเชื่อเลย” กรองขวญักม็อีาการไม่ต่างกนั

“นั่นส ิเหมอืนมากจนน่าตกใจ”

เจ้าของดวงหน้าสวยแปลกตาพยักหน้ารับด้วยอาการเหม่อๆ ก่อน

ดวงตาด�าขลับจะมองไปยังแขกที่มาร่วมงาน ซึ่งเวลานี้เริ่มทยอยกันเข้ามา 

แต่ละคนแต่งกายตรงตามที่เจ้าภาพก�าหนดไว้จนดูละลานตาไปหมด

“ถ้าฉันไม่เห็นพี่กันต์กับพี่เมย์ยืนถ่ายรูปละก็ ต้องคิดว่าเราหลงยุค

แน่” กรองขวญัพูดราวกบัเข้ามานั่งอยู่ตรงกลางใจคู่สนทนา

“อมื”

รสกิาเหน็ด้วย เพราะที่เหน็อยูข่ณะนี้มนัเหมอืนฉากในนยิายที่เธอเพิ่ง

อ่านจบชดัๆ หญงิสาวมองไปทางเฉลยีงหนิอ่อนซึ่งมชีายหลายวยัยนืชุมนุม

กันอยู่ ทั้งหมดอยู่ในชุดแต่งกายเสื้อราชปะแตนสีขาวกระดุมทองห้าเม็ด 

ส่วนท่อนล่างเป็นโจงกระเบนหลากส ีในมอืของทุกคนมแีก้วเครื่องดื่มสสีนั

สวยงาม หลายคนเธอคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี เพราะเป็นลูกค้าและ

พนกังานของบรษิทั 

พลนั...วาบหนึ่งในห้วงความคดิ จู่ๆ  รสกิากน็กึถงึผู้ชายที่ขบัรถเฉี่ยว

เธอขึ้นมาพลางคดิว่าคงจะไม่โคจรมาเจอกนัในงานนี้หรอกนะ หญงิสาวรบี

ปัดความคดิดงักล่าวออกไป คงจะไม่บงัเอญิขนาดนั้นหรอกน่า ก่อนจะหนั
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ไปให้ความสนใจกบัผู้เป็นเพื่อนที่สะกดิแขนเธอยกิๆ 

“โรส แกดูแม่นางเอกเจ้าน�้าตาคนนั้นสิ แหม...แต่งตัวคล้ายกับแก

เลยนะ แต่ฉนัว่าความสวยยงัห่างแกอยู่หลายขุม”

คนถูกสะกิดมองตามสายตาของผู้เป็นเพื่อน เห็นหญิงสาวที่ยืนอยู่

ตามมุมต่างๆ แต่ละคนสวมใส่โจงกระเบนกับเสื้อลูกไม้กรุยกราย มีเพียง

ไม่กี่คนเท่านั้นที่สวมซิ่นยาวเลยเข่าแทนโจงกระเบน ทว่าที่เหมอืนกนัคอืต่าง

สวมใส่เครื่องประดบัแพรวพราวละลานตามาประกวดประขนักนัเตม็ที่

“คนไหนคือนางเอกที่แกพูดถึง แต่งตัวคล้ายกันจนฉันแทบแยกไม่

ออก”

กรองขวญักลอกตาขึ้นมองเพดานแล้วมองเพื่อนอย่างระอา ก่อนจะ

ชี้มอืไปยงัคนที่ถูกเอ่ยถงึ

“กย็ายน�้าผึ้ง ลลัรนิ ผู้หญงิตวัผอมๆ ที่นุ่งโจงกระเบนสคีล้ายกบัแก 

ยนือยู่ใกล้ๆ เจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่นไงเล่า”

รสกิามองไปยงัหญงิสาวร่างผอมบางหน้าตาสะสวยที่ก�าลงัถ่ายรปูร่วม

กบัเจ้าบ่าวเจ้าสาว ชดุที่เธอคนนั้นสวมใส่คล้ายกบัเธออย่างที่เพื่อนบอกจรงิๆ 

วูบหนึ่งเธอเห็นร่างสูงคุ้นตายืนอยู่ แต่เมื่อมองกลับไปอีกครั้งก็ไม่เห็นเสีย

แล้ว จนต้องยกมอืขยี้ตา 

“อ๋อ...ฉนัจ�าได้แล้ว นางเอกคนนี้พี่ชายแกเคยควงอยู่ไม่ใช่หรอื”

แม้จะไม่ใช่คนที่สนใจหรือติดตามข่าวคราวของดาราคนไหนเป็น

พเิศษ แต่ชื่อของนางเอกคนดงักล่าวกม็เีข้าหูมาให้ได้ยนิอยู่เสมอ

“ใช่ เมื่อก่อนพี่กันต์เคยควงยายน�้าผึ้งออกงานอยู่พักใหญ่ แต่ท้าย

สุดก็มาแต่งงานกับนางร้ายอย่างพี่เมย์เฉยเลย” กรองขวัญพูดน�้าเสียงขึ้น

จมูก จนคนฟังจบัน�้าเสยีงได้ว่าคนพูดไม่ได้ชื่นชอบคนที่ถูกเอ่ยถงึนกั

“ฟังจากน�้าเสยีงแกดูเหมอืนไม่ค่อยชอบเจ้าหล่อนนกันะ”

“จะว่าไม่ชอบก็ไม่เชิงนะ ฉันบอกความรู้สึกไม่ถูก ความจริงยาย 

น�้าผึ้งกเ็ล่นละครมาหลายเรื่องแล้วนะ แต่เพิ่งมาดงัเปรี้ยงปร้างกต็อนเล่นเป็น

ตัวอย่าง



54  l  พ ร ห ม ร่ า ย รั ก

นางเอกเรื่อง ม่านรกัเงามารยา นี่แหละ ไม่รู้ว่าตวัจรงิกบัในละครเหมอืนกนั

หรอืเปล่า...”

กรองขวญัพูดยงัไม่ทันจบประโยคกถ็ูกผู้เป็นเพื่อนขดัขึ้นเสยีก่อน

“พี่กนัต์กวกัมอืเรยีกแกอยูโ่น่นแน่ะ คงจะให้แกไปถ่ายรปูด้วยละมั้ง”

“อมื ถ้าอย่างนั้นเรารบีไปกนัเถอะ”

รสกิาส่ายหน้าปฏเิสธ

“แกเป็นญาตคิวรเข้าไปตอนนี้น่ะถูกแล้ว ฉนัขอไปห้องน�้าก่อน แล้ว

จะตามไป” พูดจบกผ็ละจากเพื่อนเดนิตรงไปยงัห้องน�้าทนัท ี

เจ้าของร่างสงูค่อนข้างท้วมเดนิตรงเข้าไปยงัจุดที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวยนือยู่
และกถ็ูกต่อว่าทนัททีี่ไปถงึ

“ยายขวัญ ท�าไมถึงเพิ่งจะโผล่มา แกนี่ท�าตัวประหนึ่งแขกเลยนะ 

แทนที่จะมาช่วยพี่รบัแขก เมื่อกี้คณุอาทั้งสองกถ็ามหาแกอยู”่ คุณอาทั้งสอง

ที่พูดถงึคอืบดิามารดาของกรองขวญัและเป็นอาแท้ๆ ของเจ้าบ่าว

“พี่กนัต์” กรองขวญัเรยีกพี่ชายเสยีงสงูพร้อมกบัยกมอืเท้าเอว “ขวญั

กบ็อกแล้วไงว่างานนี้เรื่องรบัแขกยกหน้าที่ให้ฝ่ายพี่เมย์เป็นคนจดัการ ขวญั

จะขอส่อง...”

คนพูดพูดยังไม่ทันจบประโยค นัยน์ตาโตก็เบิกขึ้นด้วยความยินด ี

เมื่อเหลอืบไปเหน็ชายหนุ่มรูปงามสองคนที่ยนือยู่ข้างๆ พี่ชาย ด้วยหนึ่งใน

นั้นคอืคนที่เธอก�าลงัตกอยู่ในอาการที่เรยีกว่าคลั่งไคล้ 

“พี่ภาม”

เจ้าของชื่อยงัไม่ทนัได้ทกัตอบ กนัตภพกเ็ป็นฝ่ายพดูขึ้นมายิ้มๆ เสยี

ก่อน

“แกจ�าเพื่อนพี่ได้ด้วยหรอืยายขวญั” 

ค�าถามดงักล่าวสร้างความสงสยัให้กรองขวญัจนคิ้วทั้งคูมุ่่นเข้าหากนั

“จ�า? พี่กนัต์พูดแบบนี้หมายความว่าขวญัเคยรู้จกัพี่ภามมาก่อนหรอื
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คะ”

คนเป็นพี่ชายอมยิ้มในหน้า

“แกลองทบทวนความจ�าไปพลางๆ ก่อนนะ เดี๋ยวพี่ไปถ่ายรปูกบัแขก

ก่อน” พูดจบกค็วงแขนเจ้าสาวเดนิไปถ่ายรูปกบัแขก ลลัรนิที่ยนือยู่ในที่นั้น

ด้วยรบีตามไปอย่างไม่ค่อยเตม็ใจนกั 

“อ้าว พี่กนัต์อยู่พูดกนัให้รู้เรื่องก่อนส ิ ว้า...เล่นมาทิ้งท้ายกนัแบบนี้

ใครจะไปนกึออกเล่า”

คนถกูบอกให้ทบทวนความจ�ายกมอืเกาหวั ตกลงเธอรู้จกักบัภมีวจัน์

มาก่อนแน่หรอื รู้จกัตั้งแต่เมื่อไรกนั เหตุใดท�าไมนกึเท่าไรกน็กึไม่ออก 

“หมูอ้วน จ�าพวกพี่สองคนไม่ได้จรงิๆ หรอื”

กรวชิย์ที่ยนืมองอยู่ถามน�้าเสยีงกลั้วหวัเราะ ท�าเอาคนถกูเรยีกวา่หมู

อ้วนหันขวับไปมองด้วยสายตาขุ่นเขียวปนโกรธ ถ้าไม่เกรงใจว่าอยู่ในงาน

แต่งงานคงร้องกรี๊ดออกมาแล้ว กล้าดีอย่างไรมาเรียกเธอด้วยถ้อยค�าบาด

ความรู้สกึเช่นนี้ จงึตวาดแว้ดออกไป

“ฉนัไม่ได้ชื่อหมูอ้วน!”

แทนที่ชายหนุ่มจะสะดุง้สะเทอืนกบัเสยีง เขากลบัหวัเราะออกมาเสยีง

ดงั

“อะไรกนั จ�าฉายาตวัเองไม่ได้เสยีแล้ว” พดูพลางส่ายหน้าไปมาอย่าง

ยั่วเย้า “เรานี่อ้วนตั้งแต่เดก็ ตอนนี้กย็งัอ้วนอยู่เหมอืนเดมิเลยนะ”

ค�าพูดบาดหูที่ได้ยินเรียกอาการโกรธเกรี้ยวให้เกิดกับกรองขวัญใน

ทันใด แล้วฉับพลันภาพเหตุการณ์สมัยเมื่อเธอเพิ่งแรกรุ่นก็ผุดขึ้นมาใน

สมองราวกบัสั่งได้ เพราะคนที่เรยีกเธอเช่นนี้มเีพยีงคนเดยีว ถงึแม้หน้าตา

ของคนเรยีกจะเปลี่ยนไปจนเธอจ�าแทบไม่ได้กต็าม

“ไอ้พี่วชิญ์!”
ทว่าขณะก�าลงัจะอาละวาด ภมีวจัน์ที่ยนืเงยีบอยูน่านกเ็อ่ยทกัขึ้น หวงั
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ท�าลายบรรยากาศที่ก�าลงัขุ่นมวัให้คลี่คลายลง

“สวสัดคีรบัน้องขวญั จ�าพี่ได้หรอืยงัครบั”

คนก�าลังโกรธรีบข่มอาการลงแล้วหันไปจ้องดวงหน้าหล่อเหลาของ

คนถามด้วยสายตาเพ่งพิศไม่นานก็จ�าได้ ซึ่งคนที่ท�าให้นึกออกก็คือคนที่

เรยีกเธอว่าหมูอ้วนนั่นเอง

“ค่ะ ขวญัจ�าได้แล้ว แต่พี่ภามไม่เหน็เหมอืนตอนโน้นเลยนะคะ”

ตอนโน้นที่เธอพูดถึงคือเมื่อครั้งที่ตัวเองยังอายุเพียงแค่สิบสามปี  

วนันั้นเธอแวะมาหาคนเป็นพี่ที่บ้านซึ่งอยูบ่รเิวณเดยีวกนั และได้พบภมีวจัน์กบั

กรวชิญ์เป็นครั้งแรกและกเ็ป็นครั้งสุดท้าย เพราะหลงัจากนั้นไม่นานทั้งสาม

คนกไ็ปเรยีนต่อต่างประเทศ จงึไม่ใช่เรื่องแปลกที่เธอจะจ�าทั้งสองคนไม่ได้

“จ�าได้แต่พี่ภาม แล้วพี่วิชญ์ล่ะจ�าได้หรือเปล่า” หนุ่มอารมณ์ดีแหย่

ต่อ

“ใครจะจ�าคนปากหมา เอ๊ย ปากมอมอย่างพี่วชิญ์ไม่ได้ล่ะคะ”

สาวร่างท้วมสวนกลับทันควัน ท�าให้ภีมวัจน์ถึงกับหลุดหัวเราะออก

มาอย่างขบขนัเมื่อเหน็สหีน้าของเพื่อน แต่ก่อนที่จะมกีารโต้เถยีงกนัเกดิขึ้น 

เจ้าบ่าวเจ้าสาวกเ็ดนิหน้าตาเลิ่กลั่กเข้ามาเสยีก่อน

“ยายขวัญ แกช่วยขึ้นไปเป็นพิธีกรบนเวทีให้พี่หน่อยสิ รถของคุณ

ต้นหอมเกิดอุบัติเหตุต้องรอประกัน มาไม่ทันแน่นอน นี่ก็ใกล้เวลาที่พี่จะ

ต้องขึ้นเวทแีล้ว”

ต้นหอมที่กนัตภพพูดถงึคอืพธิกีรรายการโทรทศัน์ชื่อดงั ซึ่งอาสามา

ท�าหน้าที่บนเวทใีห้คู่บ่าวสาวเพราะความสนทิสนมกนัเป็นการส่วนตวั

“โอ๊ย ไม่เอาค่ะ ขวญัพูดเป็นที่ไหนกนัเล่า” กรองขวญัส่ายหน้าพร้อม

กบัโบกไม้โบกมอืให้ว่อน

“น้องสาวแกคงด่าเป็นอย่างเดยีวมั้งไอ้กนัต์”

คนช่างยั่วพูดยิ้มๆ ทว่าขณะที่คนถูกยั่วจะพูดจาตอบโต้กถ็ูกคนเป็น

พี่ยกมอืห้ามเสยีก่อน
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“เฮ้ย! อย่าเพิ่งทะเลาะกนัตอนนี้ส ิช่วยกนัแก้ปัญหาก่อน”

“คณุกนัต์คะ น้องโรสไงคะ ท่าทางน่าจะเป็นพธิกีรได้” เมธาวพีดูโพล่ง

ขึ้นมาก่อนจะมองหาคนที่เธอพูดถงึด้วยสหีน้ามคีวามหวงั 

“จรงิด้วยยายขวญั แล้วยายโรสอยู่ไหน ท�าไมพี่ถงึลมืไปได้นะ” 

“ไปห้องน�้าค่ะ เดี๋ยวขวญัไปตามให้”

กรองขวัญบอกพี่ชายเสียงใส แม้ว่าเธอจะดูเหมือนเป็นคนปากกล้า 

แต่ขนืให้เธอเป็นพธิกีรงานส�าคญัๆ อย่างงานแต่ง รบัรองว่างานคงล่มไม่เป็น

ท่า แต่ถ้าเป็นรสกิา เธอมั่นใจว่าเพื่อนเธอท�าได้ดอีย่างแน่นอน

“รบีๆ ไปเลยนะ เจอแล้วกใ็ห้ขึ้นเวทพีดูเปิดงานเลยนะ พี่คดิว่าเพื่อน

แกต้องท�าได้” พี่ชายพดูส�าทบัพร้อมกบัยื่นแผ่นกระดาษซึ่งเป็นรายละเอยีด

ที่จะต้องพูดบนเวทใีห้ 

กรองขวัญผละจากพี่ชายก็เดินตามหาผู้เป็นเพื่อนทันที พร้อมด้วย
กระดาษในมือ ตอนนี้เธอไร้ซึ่งอารมณ์ที่จะเดินสอดส่องเหล่าหน่อเนื้อเชื้อ

ขุนนางตามที่ได้ลั่นวาจาไว้ เพราะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เรยีบร้อยเสยี

ก่อน ไม่นานเธอกพ็บร่างสงูระหงของรสกิายนืคยุกบัชายหนุ่มท่าทางภูมฐิาน 

ที่เธอจ�าได้ว่าเป็นลูกค้าของบรษิทั

“สวสัดคี่ะคุณดนุภพ”

นกัธุรกจิหนุ่มซึ่งเป็นเจ้าของรสีอร์ตชื่อดงัหนัมายิ้มรบัค�าทกัทาย

“สวสัดคีรบัคุณขวญั ผมก�าลงัถามหากบัคุณโรสอยู่พอด”ี 

“ขอบคุณค่ะที่ถามหาขวัญ แต่ตอนนี้ขวัญมีเรื่องด่วนคงต้องขอตัว

ยายโรสก่อนนะคะ”

พูดจบก็ลากแขนเพื่อนสนิทออกมาท่ามกลางสีหน้างุนงงสงสัยของ

ชายหนุ่ม ที่จู่ๆ หญงิสาวที่เขาให้ความสนใจกถ็ูกลากตวัออกไป 

“แกจะลากฉนัไปไหนยายขวญั ฉนัก�าลงัจะหางานชิ้นใหม่ให้พี่จูลี่อยู่

พอด”ี คนที่จู่ๆ กถ็ูกลากออกมาต่อว่าเพื่อนเสยีงเขยีว
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“เรื่องงานนั่นเอาไว้ก่อนเหอะ ตอนนี้แกต้องช่วยงานเฉพาะกจิก่อน”

“งานเฉพาะกจิอะไรของแก” น�้าเสยีงที่ถามอ่อนลงเมื่อเหน็สหีน้ากงัวล

ของเพื่อน กรองขวัญจึงเล่าเรื่องที่ถูกพี่ชายขอร้องแกมบังคับให้อีกฝ่ายฟัง

ทนัท ี

“หา...แกจะให้ฉนัขึ้นไปเป็นพธิกีรบนเวทเีนี่ยนะ นี่มนังานแต่งงานนะ

ไม่ใช่งานวนัเกดิหรอืงานเลี้ยงประจ�าปีของบรษิทั” คนถกูขอร้องให้เป็นพธิกีร

บนเวทพีูดเสยีงหลง

“เอาน่า พี่กันต์เขาขอร้องมา แกช่วยแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าให้

หน่อยเถอะยายโรส ถ้าแกไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยล่ะ” กรองขวญัหว่านล้อม

“แกไง เหน็พูดจาออกจะคล่องแคล่ว ฉนัว่าแกท�าได้นะยายขวญั”

กรองขวญัยกมอืโบกไปมา “แกอยากให้ฉนัท�างานล่มหรอืไง นกึว่า

ช่วยเจ้านายอย่างพี่กนัต์แล้วกนั พี่เมย์ยงับอกเลยว่าแกต้องท�าได้ และท�าได้

ดซีะด้วย ตอนนี้กใ็กล้เวลาแล้วด้วย นะยายโรส ช่วยหน่อยเหอะ”

“งานนี้มดีารามาเยอะไม่ใช่เหรอ ท�าไมแกไม่ให้พวกนั้นมาเป็นพธิกีร

ล่ะ น่าจะเวร์ิกกว่าให้ฉนัท�านะ ยายน�้าผึ้ง ลลัรนิ นั่นไงล่ะ” รสกิาพยายามหา

ทางเลี่ยง

“โอ๊ย แม่ดารานั่นเขาเป็นเพื่อนเจ้าสาว แล้วให้ดารามาท�ามันก็ดู

ธรรมดาไป แกนั่นแหละเหมาะที่จะขึ้นไปท�าหน้าที่นี้ รบีตดัสนิใจเถอะ เวลา

ใกล้เข้ามาทุกทแีล้ว แกไม่เหน็หรอืว่าตอนนี้แขกกม็ากนัจนเตม็ห้อง”

คนถูกกดดนัด้วยค�าพูดมองไปรอบๆ ตวั ซึ่งเวลานี้คลาคล�่าไปด้วย

แขกที่มาร่วมงาน จนห้องจดัเลี้ยงดคูบัแคบลงไปถนดัตา ก่อนจะถอนหายใจ

ดงัเฮอืกใหญ่แล้วตดัสนิใจตอบรบัค�าขอร้องอย่างยอมจ�านน

“แล้วฉนัต้องท�าอะไรบ้าง”

กรองขวัญยื่นกระดาษในมือให้อีกฝ่ายซึ่งในนั้นมีรายละเอียดและ

ล�าดบัเวลาที่จะต้องพูดบนเวทกี่อนให้ก�าลงัใจ

“ฉนัรู้ว่าแกต้องท�าได้และท�าได้ดดี้วย” 

ตัวอย่าง
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คนตกอยู่ในสภาวะจ�ายอมมองกระดาษในมือ แล้วกลอกตามอง

เพดานห้องก่อนจะพูดเสยีงขุ่น 

“แกเอารายละเอียดที่จะต้องพูดมาให้ฉันดูกระชั้นชิดอย่างนี้ แกคิด

ว่าฉนัเป็นอจัฉรยิะจ�าทั้งหมดได้ในเวลาสั้นๆ หรอืไงยายขวญั”

“ก็ฉันรู้ว่าแกเป็นคนความจ�าดีและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่ง เรื่อง

แค่นี้ไม่เกนิความสามารถของแกไปได้หรอก”

“แกไม่ต้องมาท�าเป็นพูดด”ี คนความจ�าดวี่าเพื่อนพลางมองกระดาษ

ในมอื แล้วนกึถงึเรื่องราวในหนงัสอืขึ้นมาทนัที

ในหนังสือนิยายเรื่องนั้นเธอจินตนาการว่าสวมบทบาทเป็นนางเอก 

แล้วเปลี่ยนเรื่องราวในนั้นจนหมดสิ้น แต่นี่เป็นเรื่องจริง ที่จะต้องใช้สติ

ปัญญาตวัเองล้วนๆ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 

เอาน่า! รสกิา...เธอท�าได้อยู่แล้ว 

หญงิสาวปลอบตวัเองในใจก่อนสดูลมหายใจลกึๆ แล้วเดนิตรงไปยงั

บนัไดทางขึ้นเวท ีโดยมกีรองขวญัยนืให้ก�าลงัใจอยู่ด้านล่าง

เพลงสมัยเก่าที่ถูกเปิดคลอไว้เบาๆ เปลี่ยนเป็นเพลงบรรเลงที่มี

ท่วงท�านองไพเราะหวานแว่วจากนกัดนตรดีงัขึ้นแทน เรยีกความสนใจจาก

แขกที่ยนือยูต่ามจดุต่างๆ ให้เงยหน้าขึ้นไปมอง หลงัจากเพลงจบลง แสงไฟ 

ที่ก่อนหน้าเคยเปิดไว้สลวัๆ กค็่อยๆ สว่างและสาดส่องไปยงัร่างสูงเพรยีว

ของหญงิสาวร่างสงูระเหดิระหง ดวงหน้างดงามแปลกตา ปล่อยผมยาวสยาย

ในชดุโจงกระเบนสเีขยีวอมฟ้า เสื้อลูกไม้สขีาวกรยุกราย ที่ก�าลงัก้าวขึ้นบนัได

มาหยุดยนืเด่นอยูก่ลางเวท ีเรยีกเสยีงฮอืฮาจากแขกด้านล่างให้เกดิขึ้นทนัท ี  

เจ้าของดวงหน้างดงามแปลกตายกมือไหว้เท่าที่คิดว่าสวยที่สุดออก

ไป ตามด้วยรอยยิ้มจนเกดิรอยบุ๋มขึ้นสองข้างแก้ม ก่อนจะพูดแนะน�าตวั 

“สวัสดีค่ะ รสิกาหรือโรสมารับหน้าที่พิธีกรแทนคุณต้นหอมที่เกิด

อุบตัเิหตุจนไม่สามารถมาได้ค่ะ ขอกล่าวต้อนรบัแขกผู้มเีกยีรตทิุกท่านเข้า

สูพ่ธิมีงคลสมรสระหว่าง คณุกนัตภพ หริญักนก กบัคุณเมธาว ีศรปีระสงค์

ตัวอย่าง
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ค่ะ”

แม้จะเป็นคนกล้าพดูกล้าแสดงออกและมั่นใจในตวัเองอย่างเป่ียมล้น

เพียงใด แต่การที่ต้องมายืนท่ามกลางผู้คนมากมายเช่นนี้ ท�าให้รสิกาอด

ประหม่าไม่ได้ ทว่าเสียงปรบมือต้อนรับที่ดังขึ้น ท�าให้ความรู้สึกดังกล่าว

ค่อยๆ จางหายไป ค�าพูดที่ตามมาจงึคล่องแคล่วราวกบัพธิกีรมอือาชพีกไ็ม่

ปาน

“วนันี้โรสได้เหน็บรรยากาศของยุคเก่าๆ ที่หาดูได้ยากยิ่ง รวมทั้งได้

เหน็ท่านผูม้เีกยีรตทิกุท่านแต่งกายในยุคสมยัของล้นเกล้ารชักาลที่ ๖ กนัได้

อย่างงดงามตรงตามที่ทางเจ้าภาพต้องการ จนโรสคดิว่าหลงเข้ามาในยุคร้อย

ปีที่ผ่านมาจรงิๆ”

เสียงปรบมือที่ดังขึ้นอีกครั้งเรียกรอยยิ้มกว้างให้เกิดบนใบหน้าของ

พธิกีรจ�าเป็นมากขึ้น

“ทุกท่านคดิเหมอืนโรสไหมคะว่า ปัจจุบนัคนไทยเราต่างโหยหาอดตี

กนั การได้กลบัมาแต่งกายด้วยชดุไทยสมยัก่อน ซึ่งโรสมองว่ามคีวามงดงาม

ไม่แพ้ชุดประจ�าชาตใิดๆ ในโลก อาจท�าให้ความรู้สกึโหยหาบรรเทาเบาบาง

ลงได้นะคะ...”

ขณะที่พธิกีรสาวก�าลงัส่งเสยีงเจื้อยแจ้วอยู่บนเวท ี ใครคนหนึ่งที่อยู่

ข้างล่างและอยู่ไม่ห่างจากตรงนั้นนัก ก็ก�าลังตกอยู่ในอาการตกตะลึงจังงัง 

นัยน์ตาคมสีนิลจับจ้องไปยังเจ้าของร่างระหงบนเวทีเขม็ง และอยู่ในท่านั้น

โดยไม่ได้สนใจกบัสิ่งรอบตวัอกีเลย

“ภาม”

เสียงเรียกท�าเอาเจ้าของนัยน์ตาคมถึงกับสะดุ้งเฮือก ก่อนจะหันไป

มองคนเรยีกอย่างเคอืงๆ

“เรยีกท�าไมนกัหนาวะ” 

“แล้วแกเป็นอะไรไปวะ เรยีกแค่นี้ท�าสะดุ้ง ดูแล้วเหมอืนไม่ใช่ตวัแก

เลยนะ” กรวชิญ์เขม้นมองท่าทขีองเพื่อนอย่างกงัขา 

ตัวอย่าง
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“แล้วตกลงแกเรยีกท�าไม” ภมีวจัน์ตอบไม่ตรงค�าถาม

“ผู้หญิงที่อยู่บนเวทีนั่นใช่คนเดียวกับคนที่ถูกแกขับรถเฉี่ยวเมื่อวัน

เสาร์ที่แล้วหรอืเปล่าวะ”  

“ถ้าแกคดิว่าใช่กใ็ช่ คดิว่าไม่ใช่กไ็ม่ใช่” คนถกูถามตอบเลน่ลิ้นเพราะ

รู้ค�าตอบดอียู่แล้ว

“อ้าวไอ้ภาม ถามดีๆ  เสอืกตอบกวนตนี” กรวชิญ์ด่า “แต่ฉนัคดิว่า

ใช่”

“กใ็นเมื่อแกมั่นใจว่าใช่แล้วถามเพื่อ”  

“ฉันก็ถามไปอย่างนั้นเอง แค่เห็นแกจ้องตาไม่กะพริบแบบนี้ฉันก็รู้ 

ค�าตอบอยู่แล้ว หรอืแกจะเถยีงว่าไม่ได้จ้อง”  

คนถูกจับได้อยู่ในอาการนิ่ง ซึ่งเท่ากับยอมรับกลายๆ นับเป็นครั้ง

แรกเลยกว็่าได้ที่คนอย่างเขาใช้สายตาจบัจ้องใครได้นานถงึเพยีงนี้ 

“แปลกนะ แม้ชุดที่ผู้หญิงคนนั้นสวมจะคล้ายกับคนอื่นๆ จนแทบ

แยกไม่ออก แต่ฉันกลับจ�าได้ทันทีที่เห็น ตอนแรกคิดว่าคุณน�้าผึ้งแต่งชุด

ไทยสวยแล้วนะ แต่คนบนเวทสีวยกว่ามาก แกเหน็ด้วยกบัฉนัไหมวะ”

กรวชิญ์พดูพลางลอบมองปฏกิริยิาของเพื่อน ทว่าไม่มคี�าตอบจากอกี

ฝ่ายนอกจากความเงยีบ จงึแกล้งถามต่อ “ว่าแต่เมื่อกี้เธอแนะน�าตวัเองว่า

ชื่ออะไรนะ ฉนัฟังไม่ถนดั”  

“รสกิา”

ภีมวัจน์เอ่ยออกมาโดยไม่รู้ตัว นัยน์ตาคมมองไปยังคนบนเวทีอีก

ครั้ง ตอนแรกเขายอมรับว่าไม่ได้ให้ความสนใจกับผู้หญิงที่จะขึ้นไปเป็น

พธิกีรบนเวทนีกั ทว่าพอได้ยนิเสยีงใสๆ แนะน�าตวัเอง ไม่รู้ว่าอะไรดลใจให้

เขาหนัไปมอง 

ไม่คดิเลยว่าน้องโรสที่เมธาวพีูดถงึจะเป็นผู้หญงิคนนั้น คนที่ถูกเขา

ขบัรถเฉี่ยว ซ�้ายงัมองมายงัเขาราวกบัเหน็ผ ีและเป็นคนที่ตดิอยู่ในดวงตา

ตรงึอยู่ในใจเขาตั้งแต่เหน็ครั้งแรกจนกระทั่งบดันี้
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ต่อให้มีผู้หญิงแต่งกายคล้ายคลึงกับเธอยืนอยู่บนเวทีเป็นสิบ เขาก็

มั่นใจว่าจ�าเธอได้อย่างแน่นอน หลายวนัที่ผ่านมาเขาพยายามขบัรถวนเวยีน

ไปแถวๆ ที่เกดิเหตุแต่กไ็ม่พบแม้เงา ซึ่งเป็นเรื่องที่เขาไม่เคยกระท�ามาก่อน 

แม้จะพยายามบอกตวัเองว่าที่ไปตามหาเพราะเป็นห่วงอาการบาดเจบ็กต็าม 

จากที่คิดว่าไม่รู้จะไปตามหาตัวเธอได้ที่ไหน เธอก็มาให้เห็นจนเขา

แทบจะเตรยีมตวัเตรยีมใจรบัไม่ทนั

อย่างนี้หรอืเปล่าที่เรยีกว่าโชคชะตาหรอืว่าพรหมลขิติ มนัเป็นเรื่องที่

ไม่เคยปรากฏในหัวสมองคนอย่างเขามาก่อน ที่เคยคิดว่าเรื่องดังกล่าวไร้

สาระมแีต่ในนยิายเท่านั้น ไม่คดิว่าจะเจอกบัตวัเอง

แต่ไม่ว่าอะไรกแ็ล้วแต่ที่ท�าให้เธอมายนือยู่ตรงนี้ กข็อขอบคุณไว้ ณ 

ที่นี้ และสญัญาว่าจะไม่ให้เธอคลาดไปจากสายตาอกีเป็นอนัขาด

“ตกลงแกเหน็ด้วยกบัฉนัไหมวะ” กรวชิญ์ยงัเซ้าซี้ถามต่อด้วยค�าถาม

เดมิ

“แกเหน็ยงัไงฉนักเ็หน็อย่างนั้นแหละ”

ภมีวจัน์หนัมาตอบด้วยใบหน้าที่เกลื่อนไปด้วยรอยยิ้มจางๆ อย่างที่

ไม่ค่อยมใีครได้เหน็บ่อยนกั แต่ก่อนที่ทั้งคูจ่ะพดูอะไรกนัต่อ คนเป็นเจ้าบ่าว

กห็นัมาเรยีกเสยีก่อน

“เฮ้ย พวกแกมัวแต่คุยอะไรกันอยู่ พิธีกรเรียกฉันขึ้นเวทีแล้ว แก

สองคนลมืหรอืไงว่าต้องขึ้นไปกบัฉนัด้วย”

“เออ แกเป็นเจ้าบ่าวก็เดินน�าไปก่อนสิ เดี๋ยวพวกฉันเดินตามเอง” 

ภมีวจัน์พูดกบัเพื่อน แต่ดวงตาคมมองไปยงัพธิกีรบนเวที

“แล้วกอ็ย่าลมืเดนิคูไ่ปกบัเพื่อนเจ้าสาวอย่างที่ตกลงกนัไว้นะโว้ย” คน

เป็นเจ้าบ่าวยงัไม่วายหนัมาสั่งก่อนจะเดนิควงแขนเจ้าสาวขึ้นไปบนเวท ีโดย

มกีรวชิญ์ตามไปเป็นคู่ที่สองพร้อมด้วยดารกิาซึ่งเป็นเพื่อนสนทิของเจ้าสาว

“คุณภมีวจัน์คะ เราไปกนัเถอะค่ะ” 

“อ๋อ ครบั” 
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ลัลรินมองเจ้าของใบหน้าหล่อเหลาที่เดินเคียงคู่กับเธอแล้วลอบยิ้ม

ด้วยความสมใจ เพราะอย่างน้อยการเดินคู่กันย่อมต้องถูกถ่ายรูปออกสื่อ

อยู่แล้ว แม้จะรู้สกึไม่สบอารมณ์นกักบัท่าทขีองชายหนุ่ม เพราะเธอลอบจบั

สังเกตอยู่จึงเห็นว่าสายตาของอีกฝ่ายจับจ้องไปที่เวทีตลอดเวลา อีกทั้งค�า

สนทนาระหว่างเขากับกรวิชญ์ที่แม้จะได้ยินไม่ถนัดนัก แต่ก็เดาได้ว่าต้อง

เกี่ยวข้องกบัผู้หญงิที่เป็นพธิกีรบนเวทนีั่นอย่างแน่นอน

หญิงสาวอยากจะรู้นักว่าผู้หญิงที่ท�าหน้าที่พิธีกรบนเวทีมีอะไรดี จึง

ท�าให้คนอย่างภีมวัจน์มองจนตาแทบไม่กะพริบเช่นนี้ ก็แค่ผู้หญิงหน้าตา

พอดูได้คนหนึ่งเท่านั้น

ตัวอย่าง




