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ผลงานเรื่องอื่น   ๆ   ของทักษิณา

ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อรุณ

กลรักลิขิตใจ

เรือนล้อมรัก

ลางเสน่หา

เคียงขวัญ

เพียงตะวัน...หวานใจ

ม่านมนต์รัก

บ่วงอธิฏฐาน

เล่ห์เชลย

โอบรักใต้เงาจันทร์
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พลิกร้ายมาพบรัก

ทักษิณา
เขียน

สํ า นั ก พิ ม พ์ อ รุ ณ   ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  
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พลิกร้ายมาพบรัก
ผู้เขียน ทักษิณา

สำนักพิมพ์อรุณ

ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 
๓๗๘ ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๒-๙๙๙๙ ต่อ ๔๙๖๔, ๔๙๖๙
โทรสาร ๐-๒๔๓๔-๓๕๕๕, ๐-๒๔๓๔-๓๗๗๗, ๐-๒๔๓๕-๕๑๑๑ 
E-mail: info@amarin.co.th 

สงวนลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนี้ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ห้ามคัดลอกเนื้อหา ภาพประกอบ รวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง ตลับวีดิทัศน์ 
หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต

สื่อดิจิตอลนี้ให้บริการดาวน์โหลดสำหรับผู้รับบริการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น  การทำซ้ำ  
ดัดแปลง เผยแพร่ ไม่ว่าวิธีใดๆ นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนด ถือเป็นความผิดอาญา ตาม พรบ. 
ลิขสิทธิ์ และ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 978-974-247-975-6

เจ้าของ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์
บรรณาธิการอำนวยการ อุษณีย์ วิรัตกพันธ์
บรรณาธิการ ดวงกมล บุญรอด
ผู้ตรวจทานต้นฉบับ รวิพรรณ จารุทวี
ศิลปกรรมผู้ออกแบบปก ดวงหทัย มิตตอุทิศชัยกุล
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“Love  Square  ชวนคุณหยุดพัก  มาเติมรักให้เต็มใจ”

มนุษย์ส่วนใหญ่มียีนชอบเอาชนะอยู่ในตัว  เพราะฉะนั้นการอยู่กับคนดี 
นานเข้า  บางครั้งจึงน่าเบื่อ  ไม่มีอะไรท้าทาย  ทั้งยังทำให้เราอึดอัด  รู้สึกเหมือน 
ตัวเองดีไม่พอหรือไม่คู่ควรอยู่เสมอ  การมีมุมร้าย   ๆ บ้างแบบท่ีไม่สร้างความเดือดร้อน 
ให้ใคร  จึงอาจจะดีกว่าการเป็นคน   ‘ดีดี๊ดี’   ก็เป็นได้

เพราะในวันที ่  มัตติกา   แสนดีได้โล่  ทั้งผู ้หลักผู ้ใหญ่และเพื ่อนฝูงล้วน 
แล้วแต่รักและเอ็นดูกันถ้วนหน้า  แต่คนเดียวที่ควรจะรักเธอกลับไม่แยแส  แถม 
ยังบอกใส่หน้าอีกด้วยว่า  “รักคนอื่น”  ตามมาด้วยเหตุผลสารพัดสารเพที่  คริษฐ์ 
หยิบยกขึ้นมาอ้าง  ซึ่งจะกี่ร้อยล้านคำ  ความหมายสุดท้ายก็แปลได้อย่างเดียวว่า  
“เขาไม่รักเธอ”

ขณะเดียวกัน  ในทุก   ๆ   สิ่งที่มัตติกาทำไปก็มีที่มาจากเหตุผลเพียงประการ 
เดียวเช่นกัน  นั่นคือความเจ็บปวดจากการไม่ได้เป็นที่รัก 

เรื่องราวเหมือนจะเต็มไปด้วยแรงแค้นและแผนการ  แต่ปฏิบัติการร้าย   ๆ 
จะกลายมาเป็นความรักไปไม่ได้เลย  ถ้าไม่ใช่เพราะคริษฐ์และมัตติกาต่างก็เรียนรู ้
ที่จะ   ‘กล้า’   เป็นตัวของตัวเอง  เพื่อเสี่ยงเดิมพันหัวใจไปกับใครอีกคน  ก็ถ้าเรายัง 
ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนให้อีกฝ่ายรับรู้ได้  อย่างนั้นจะเรียกว่าความรักหรือ

                                                           
สำนักพิมพ์อรุณ

มกราคม  ๒๕๕๖

 

แฟน   ๆ   สำนักพิมพ์อรุณสามารถเข้ามาพูดคุยได้ที่  www.facebook.com/baanarunclub  

หรือคุยกับ   บ.ก.ที่  www.facebook.com/baanarun

ใครที่มีไฟฝันสามารถส่งผลงานมาได้ที่  baanarun@amarin.co.th 

ท่านที่สนใจจะนำนวนิยายของสำนักพิมพ์ไปทำละครหรือภาพยนตร์  สามารถติดต่อได้ที ่

โทร.   ๐-๒๔๒๒-๙๙๙๙ ต่อ  ๔๙๒๗

คำนำสำนักพิมพ์
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ข้ออ้างยอดฮิต  วลีเด็ดในการขอเลิกกันของคนรักที ่ว่า  “คุณดีเกินไป”  

เป็นสิ ่งที ่สะกิดใจผู้เขียนมานานแล้วค่ะ  ดังนั ้นวันหนึ่งจึงคิดจะเขียนเรื ่องราว 

ที่เกี่ยวกับวลีนี้  ซึ่งคนใช้คำนี้ก็คือพระเอกของเราเสียด้วย

	พลิกร้ายมาพบรัก  มิใช่มีความหมายแค่ที่มัตติกานางเอกของเรา  จากที่เคย 

ทำตัวเรียบร้อย  ว่านอนสอนง่าย  แล้วกลับมาสำแดงเดชร้ายใส่คริษฐ์แต่เพียง 

อย่างเดียว  ทว่าหมายรวมถึงชีวิตที่ผิดพลาดก่อนจะมาพบว่า  รักแท้ซึ่งความจริง 

แล้วอยู่ใกล้แค่เอื้อมของคริษฐ์ด้วยเช่นกัน

 แต่กว่าที ่คริษฐ์กับมัตติกาจะเดินไปจนสุดปลายทางก็ต้องพบเจอกับ 

อุปสรรคอีกหลายหลากที่มีเข้ามาเพื่อพิสูจน์ความรัก...ฝากให้ผู้อ่านทุกท่านร่วม 

ลุ้นเอาใจช่วยเชียร์ไปพร้อม   ๆ   กันด้วยนะคะ

 ขอบคุณสำนักพิมพ์อรุณและผู้อ่านทุกท่านที่สนับสนุนและให้โอกาส  หวังว่า 

ทุกท่านจะมีความสุขกับ  พลิกร้ายมาพบรัก  นะคะ

       ขอบคุณมาก   ๆ   เลยค่ะ

                       ทักษิณา

                 มกราคม  ๒๕๕๖

คำนำผู้เขียน
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มันก็แค่เหตุผลของคนที่ไม่รักเท่านั้นแหละ 

ถ้ารักแล้ว  ต่อให้ดีหรือร้ายยังไงก็รัก 

มันเปลี่ยนกันไม่ได้ง่าย   ๆ   หรอก
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ณ  ภัตตาคารสุดหรูแบบเปิดเพดานรับอากาศบนชั้น 

สูงสุดของตึกสูงระฟ้าใจกลางกรุงเทพฯ  ซึ่งสามารถมองออกไปเห็นวิวทิวทัศน์ยาม 

ราตรีที่มีลำน้ำเจ้าพระยาคดเคี้ยวลดเลี้ยวและแสงไฟหลากสีสันของตึกรามบ้านช่อง 

ในยามค่ำคืน  มุมมองที่แลเห็นจากจุดนี้ช่างงดงามราวกับภาพฝันก็ไม่ปาน 

ที่นี ่มีชื ่อเสียงเพราะไม่เพียงอาหารจะมีรสชาติอร่อยเป็นอันดับต้น  ๆ  ของ 

ประเทศ  สถานที่ก็ยังโดดเด่นด้วยการตกแต่งให้หรูหรา  เน้นความเป็นส่วนตัว 

แต่ไม่อึดอัด  โต๊ะแต่ละตัวตั้งเว้นระยะอยู่ห่างกันพอควร  ทั้งยังกั้นด้วยซุ้มกระถาง 

เล็ก  ๆ  ปลูกดอกเดซี่เป็นทิวแถวช่วยให้ดูสดชื่น 

บนผ้าปูโต๊ะเนื้อมันเงาสีครีมอ่อนหวานนั้น  นอกจากกล่องทิชชูแล้วก็ยังม ี

แจกันปักดอกกุหลาบแรกแย้มกลีบหนาสีชมพูหวานหลายดอกลดหลั่นกันไป  แซม 

ด้วยยิปโซและเฟิร์นสีเขียวอ่อนเป็นจุดดึงดูดสายตา  เพิ่มความหวานเพื่อให้ดินเนอร์ 

มื้อหรูติดตรึงในความทรงจำของผู้มาใช้บริการยิ่งขึ้น

ด้านในริมสุดยกพื ้นเป็นเวทีขนาดย่อมสำหรับวงดนตรีแจ๊สที ่บรรเลง 

เครื่องสายช่วยขับกล่อมเสียงเพลงเคล้าคลอไปกับสายลมเย็นฉ่ำชื่นใจและอากาศ 

ที่แสนบริสุทธิ์สดชื่น

โต๊ะตรงมุมหนึ่งของร้านซึ่งค่อนข้างเงียบและเป็นส่วนตัวถูกจับจองไว้ด้วย 
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ทักษิณา

หญิงสาวในชุดเดรสสวยหรูสีโอลด์โรส  มีระบายลูกไม้ที่ช่วงแขนและรอบคอเสื้อ 

ดูเรียบร้อยเข้ากับดวงหน้ารูปไข่หวานละมุน  เจ้าตัวมีเครื่องหน้าที่รับกันเหมาะเจาะ 

ตั้งแต่คิ ้วเรียวเข้มเรียงตัวสวย  ดวงตากลมโตดำขลับซึ ่งล้อมกรอบด้วยขนตา 

ยาวงอนเป็นแผงโดยไม่ต้องใส่ของปลอมทับ  จมูกโด่งเล็ก ๆ ได้รูปสวยกำลังดี  และ 

ริมฝีปากบางแต้มสีหวาน  ยิ่งเมื่อทั้งหมดนั้นถูกล้อมด้วยเส้นผมตรงยาวสีดำสนิท 

มันเงา  ความงามละมุนตาของเจ้าหล่อนก็ยิ่งฉายชัดเป็นที่ชวนชื่นชม 

มัตติกาไม่เพียงเป็นคนสวย  แต่ต้นตระกูลของเธอยังเป็นผู้ดีเก่ามีเชื้อสาย 

เจ้าพระยาสืบมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวด  ความมั่นคงของครอบครัวจึงเป็นที่น่าอิจฉา 

เพราะทางบ้านมีที่ทางให้เช่าทำอาคารสำนักงานและตลาดสดมากมาย  เรียกได้ว่า 

เธอคือผู้หญิงที่เพียบพร้อมทุกประการ  ชนิดที่ไม่มีผู้ชายดี ๆ ที่ไหนมองข้ามไปได้แน่

มัตติกามั่นใจเช่นนั้น...แม้ว่าขณะนี้เจ้าตัวจะต้องพลิกนาฬิกาข้อมือขึ้นด ู

เวลาซ้ำด้วยความร้อนใจแล้วก็ตาม

นี่มันเลยเวลาที่นัดเอาไว้มาตั้งสิบห้านาทีแล้วนะ

หญิงสาวอดกังวลไม่ได้  ทั้งที่หมั้นหมายกันมาสองปีแล้ว  แต่นาน  ๆ  ครั้ง 

คู่หมั้นจึงจะนัดเธอออกมารับประทานอาหารค่ำกันตามลำพังในสถานที่ที ่หรูหรา 

และน่าประทับใจเช่นนี้  ที่ผ่านมาคริษฐ์มักหยิบยกเรื่องโปรเจ็กต์งานของเขาที่ยุ่ง 

วุ่นวายมากขึ้นมาอ้างจนแทบไม่มีเวลาให้เธอเลย 

มัตติกาพยายามเข้าใจคู่หมั้น  เธอไม่เคยมีปากเสียง  ไม่เคยเรียกร้อง  และ 

ยิ่งไม่เข้าไปวุ่นวายกับการงานของเขา  แม้จะมีหลายเรื่องราวที่สร้างความหงุดหงิดใจ 

ให้เธอเหลือเกินก็ตาม  โดยเฉพาะเรื่องที่พัวพันกับผู้หญิงอื่นในทางชู้สาว  เธอรู้ว่า 

เขาเนื้อหอม  จึงยิ่งต้องหนักแน่นมั่นคงและไม่หวั่นไหว  โดยย้ำกับตัวเองเสมอว่า 

หากคริษฐ์ไม่มีใจให้กัน  เขาก็คงไม่หมั้นกับเธอหรอก 

มัตติกายังจำได้ว่าดีใจจนตัวลอยเมื่อได้รับโทรศัพท์จากเขาเมื่อวาน

‘คุณมัต  พรุ่งนี้ตอนเย็นว่างไหม  ผมอยากชวนไปดินเนอร์  พอดี...มีเรื่อง 

อยากจะคุยกับคุณมัตด้วย’

เสียงทุ้มของเขาเจนใจเธอเสมอ  มัตติการู้จักกับคริษฐ์ตั้งแต่ก่อนที่เธอจะ 

เรียนจบแล้ว  สาเหตุก็เพราะมารดาของเธอกับมารดาของเขาสนิทสนมกัน  พวกท่าน 

Ex
am
pl
e



�

พลิกร้ายมาพบรัก

จึงต้องการจับคู่เธอและเขาเข้าด้วยกัน  คุณแม่ขนใส่ข้อมูลดีเลิศของคริษฐ์มาไว้ใน 

ความทรงจำของเธอมากมาย  ตั้งแต่ที่ฝ่ายนั้นเป็นนักกีฬาว่ายน้ำระดับเหรียญทอง 

ของโรงเรียน  เรียนเก่งขนาดได้เกียรตินิยม  และเม่ือจบปริญญาโทจากต่างประเทศมา 

คริษฐ์ก็ตั้งต้นทำงานที่เขารัก  นั่นคือการกำกับภาพยนตร์

ผลงานเรื่องแรกของเขายังไม่ทันออกจากโรงภาพยนตร์  ชายหนุ่มก็แจ้งเกิด 

ในวงการได้อย่างสง่างาม  ความสามารถทำให้เขากลายเป็นที่จับตามองของผู้คน  

ประกอบกับรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและความเพียบพร้อมในทุกด้าน  คริษฐ์จึงเนื้อหอม 

จนมารดาของเขาขอร้องให้มัตติการับหมั้นจากชายหนุ่ม  ทั้งที่ตอนนั้นเธอยังเรียน 

ไม่จบปริญญาตรีเลยด้วยซ้ำ

ข่าวคราวของคริษฐ์ผ่านมาให้มัตติการับรู้อยู่เนือง ๆ  แต่ที่แรงสุดก็เห็นจะ 

เป็นข่าวที่ว่าอีกฝ่ายกำลัง   ‘คบหา’  อยู่กับเนตรดาว  นางเอกภาพยนตร์เรื่องที่คริษฐ์ 

เป็นผู้กำกับ  ซึ่งมีเข้ามาหนาหูขึ้นเรื่อย  ๆ  ร้อนถึงยุวดีที่ต้องโทรศัพท์มาอธิบาย

‘ไม่มีอะไรหรอกจ้ะหนูมัต  ก็แค่ดาราอยากดังที่พยายามสร้างข่าวฉาว ๆ กับ 

ผู้กำกับน่ะ  หนูมัตอย่าคิดมากนะจ๊ะ  ยังไงลูกสะใภ้ของป้าก็ต้องเป็นหนูมัตคนเดียว 

เท่านั้น’

ยุวดี  มารดาของคริษฐ์  ยืนยันเป็นมั่นเหมาะ  และมัตติกาก็เชื่อท่าน  เธอ 

มั่นคง  มั่นใจในตัวคริษฐ์เสมอ  แม้ว่าเขาจะเฉยชากับเธอเหลือเกินยามเจอะเจอกัน 

ในงานเลี้ยงของครอบครัว  หรือตามงานสังสรรค์การกุศลต่าง  ๆ 

เพราะหญิงสาวทั้งชื่นชม  บูชา  และหลงรักในตัวคู่หมั้นที่แสนเพอร์เฟ็กต์ 

จนหัวปักหัวปํา  การรับประทานอาหารค่ำครั้งนี้มัตติกาจึง  ‘พยายาม’  แต่งตัวสวย 

และอ่อนหวาน   ‘เป็นพิเศษ’  หวังให้คริษฐ์ประทับใจเต็มที่

	นอกจากนี้เธอยังเตรียมเน็คไทสวยหรูยี่ห้อดัง  ทำจากผ้าไหมสีน้ำเงินเข้ม 

ลายขาว  ซึ่งทั้งร้านมีเพียงเส้นเดียวไว้ให้คู่หมั้นด้วย  หวังว่าเขาจะชอบของที่เธอ 

เลือกด้วยความตั้งใจเปี่ยมล้น  มัตติกาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่ารอยยิ้มยินดีจาก 

เขาสักนิดก็พอแล้ว

“ขอโทษที่มาช้านะครับ  รถติดมากเลย  คุณมัตมานานแล้วหรือ”

เสียงทุ้มดังขึ้นขัดจังหวะความคิดคำนึงแสนหวาน  มัตติกาเงยหน้าขึ้นสบ 
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ตาคมของผู้มาใหม่  บรรจงแต้มรอยยิ้มส่งให้เขาอย่างกระตือรือร้น 

ทว่าคริษฐ์มิได้ยิ้มตอบกลับมาอย่างที่คาด  เขามองมานิ่ง  ขรึม  ดูเป็นงาน 

เป็นการ  และที่แปลกยิ่งไปกว่านั ้นก็คือเครื ่องแต่งกายของชายหนุ่มซึ ่งเป็นแค่ 

เสื้อยืดกับกางเกงยีน  ดูไม่เข้ากับสถานที่หรูหราที่แวดล้อมอยู่นี่เลย

เหมือนว่าเขาไม่ใส่ใจกับการนัดพบกันครั้งนี้...

มัตติการีบปัดความคิดนั้นออกไปทันที  พร้อมกับหาข้อแก้ตัวให้ชายหนุ่ม 

ทันควัน

ไม่หรอก  เธอคงคิดมากไปเอง  พี่คริษฐ์คงเป็นคนง่าย ๆ  สบาย  ๆ  มากกว่า

ต้องยอมรับว่าต่อให้แต่งตัวแสนธรรมดา  แต่เขาก็ยังคงโดดเด่นเป็นที่จับตา 

และน่าประทับใจเสมอ  เพราะคริษฐ์ดูดีทุกกระเบียดนิ้วราวเทพบุตรนี่เอง  ที่ทำให้ 

มัตติกาพร้อมจะมองข้ามความไม่ดีทั้งหลายของเขา  ทำเป็นมองไม่เห็น  ไม่ใส่ใจ  

ทั้งยังสามารถหาเหตุผลมารองรับกับทุกการกระทำของเขาได้ง่ายดาย  โดยไม่ต้อง 

ใช้ความพยายามเลยสักนิด

“เอ่อ...ไม่นานหรอกค่ะ  เชิญพี่คริษฐ์นั่งก่อนสิคะ”

“สั่งอะไรหรือยัง”  คนตัวโตเลื่อนเก้าอี้นั่ง  ไม่มีรอยยิ้ม  ไม่มีสายตาอบอุ่น 

อย่างที่คู่หมั้นพึงมีให้กันเลยสักนิด

หญิงสาวยิ้มค้าง  เริ่มรู้สึกแปลก  ๆ  ที่เขาหลบตาเธออย่างไรชอบกล 

อย่าคิดมากเลยมัตติกา  พี่คริษฐ์ชวนมาดินเนอร์สวีทหวานออกขนาดนี ้

ถ้าไม่มีใจให้กันบ้างเลยแล้วจะชวนมาที่อย่างนี้ทำไม

“ยังเลยค่ะ  มัตรอพี่คริษฐ์อยู่”

“ขอโทษทีนะ  ผมประชุมกับทีมงานอยู่  กำลังจะนำเสนอโปรเจ็กต์ใหม่กับ 

ทางค่ายฯน่ะ”

มัตติกาขมวดคิ้วนิด  ๆ  รู้สึกแย่เล็กน้อยเมื่อเขาพูดราวกับว่าการประชุมนั้น 

สำคัญกว่าการมาพบเธออย่างนั้นละ  แต่หญิงสาวก็ฝืนส่งยิ้มหวานเอาอกเอาใจให้ 

เขาแทน

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะ  มัตเข้าใจ  พี่คริษฐ์มาเหนื่อย ๆ  จะดื่มอะไรก่อนไหมคะ 

เดี๋ยวจะได้สั่งอาหารกัน” 
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คริษฐ์ไม่เอ่ยอะไร  ทำเพียงหรี่ตาเล็กน้อยขณะสบตากับเธอตรง  ๆ  ดวงตา 

คมปลาบคู่นั้นช่างเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงดึงดูดมหาศาล  จนมัตติกาต้องเสก้มหน้า 

หลบตาทันที  ทั้งขัดเขินทั้งประหม่าแก้มร้อนผ่าวไปหมด

แค่เขามองมาเฉย  ๆ   เธอก็แทบละลายแล้ว...

ระหว่างที่รออาหาร  ชายหนุ่มก็ชวนเธอคุยผ่อนคลายด้วยเรื่องสัพเพเหระ  

แม้ที่ผ่านมาจะเคยพบเจอกันบ้าง  แต่ก็เป็นการอยู่ในงานสังสรรค์ต่าง  ๆ  โอกาส 

จะพูดคุยมีน้อยยิ่งกว่าน้อย  มัตติกาคิดว่า  วันนี้วันเดียวเธอมีโอกาสได้คุยกับเขา 

มากกว่าสองปีที่ผ่านมารวมกันเสียอีก

“เห็นคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคุณมัตวาดรูปสวยมาก”

“ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ  ก็แค่พอดูได้  มัตยังต้องฝึกฝนอีกเยอะ”

“นี่แสดงว่าอีกหน่อยคงจะเปิดแกลเลอรี่เป็นของตัวเองสินะ”

“ค่ะ  มัตก็ฝันเอาไว้อย่างนั้น  ฟังเหมือนไร้สาระนะคะ  แต่คุณพ่อคุณแม ่

ท่านเข้าใจมัต  ไม่ได้ขัดขวาง  มัตโชคดีที่ได้คุณพ่อคุณแม่ที่รักและเข้าใจน่ะค่ะ”  

หญิงสาวชื ่นชมบุพการี  รอยยิ้มทั ้งริมฝีปากและดวงตาสีดำขลับสดใสของเธอ 

ทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องมองนิ่งเขม็ง  สนใจขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

แน่นอนว่ามัตติกาเป็นคนสวย  อ่อนหวาน  เรียบร้อย  น่าเอ็นดู  เจ้าหล่อน 

เพียบพร้อมทุกอย่างจริงดั่งที่มารดาของเขาเคยบอกเอาไว้ไม่มีผิด 

หากเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็คงปลาบปลื้มมีความสุขล้นเหลือที ่มีคู ่หมั ้น 

สมบูรณ์พร้อมไม่มีรอยตำหนิอย่างนี้  แต่สำหรับคริษฐ์แล้วกลับมิใช่เช่นนั้น  เขา 

รู้สึกว่าหญิงสาวเนี้ยบเกินไป  เรียบกริบไปทุกกระเบียดนิ้วจนเข้าขั้นจืดชืด  ไม่น่า 

สนใจ  เขาเคยพยายามแล้วที่จะรักเธอ  แต่ความรู้สึกเป็นเรื่องที่บังคับกันไม่ได้

ยิ ่งมัตติกาดีกับเขามากเพียงไร  เขาก็ยิ ่งรู ้สึกผิด...ผิดที่ไม่อาจตอบแทน 

ความรู้สึกได้เช่นที่เธอมอบให้มา

“ความจริงงานของมัตก็คล้ายกับงานกำกับหนังของพี่คริษฐ์นั่นละค่ะ  มัน 

เป็นงานศิลปะ  ต้องคนที่มีหัวใจศิลปินถึงจะเข้าใจงานที่พวกเรารักนะคะ”

“หมายความว่า...คุณเข้าใจงานที่ผมทำ?”  ชายหนุ่มเลิกคิ้วหนาเป็นปื้นขึ้นสูง 

มองหญิงสาวตรงหน้าอย่างแปลกใจ 
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มัตติกาพยักหน้าหงึก  ๆ  อมยิ ้ม  ขณะดวงตาวิบวับพริบพราวไปหมด 

“เข้าใจสิคะ  งานศิลปะทุกชนิดต่างก็มุ่งเน้นสร้างสรรค์สุนทรียภาพและมอบความสุข 

ให้กับผู ้ชม  มัตดูผลงานของพี่คริษฐ์ทุกชิ ้นเลยนะคะ  งานของพี่คริษฐ์อบอุ ่น 

ดูแล้วรู้สึกได้เลยค่ะว่าผู้กำกับเป็นคนจิตใจดี”

“ชมผมเกินไปแล้ว  ไม่ถึงขนาดนั้นสักหน่อย”  ชายหนุ่มยิ้มหน้าเจื่อนลงไป 

เรื่อย ๆ  ตรงข้ามกับหญิงสาวที่ยิ้มกว้างขึ้นและทำท่าจะจ้อไม่หยุด  หากบริกรไม่นำ 

อาหารที่สั่งไว้มาเสิร์ฟเสียก่อน

หน้าตาอาหารดึงความสนใจของหญิงสาวได้ชั่วขณะ  อาหารเลิศรสที่มารอ 

อยู่ต่อหน้าส่งกลิ่นหอมหวานยั่วน้ำลายจนเกินห้ามใจ  อาจเพราะกำลังหิว  มัตติกา 

จึงไม่รอช้าที่จะจรดปลายมีดหั่นตับห่านเนื้อฉ่ำชุ่มซอสน่ารับประทาน 

ทว่าเสียงทุ้มเข้มจริงจังกลับดังขึ้นก่อน  “คุณมัต  ผมมีเรื่องสำคัญอยาก 

บอกคุณ...”

“คะ”  มัตติกาจำต้องเงยหน้าจากจานอาหาร  ดวงตากลมโตตวัดมองเขา 

อย่างสงสัย  ก่อนจะร้อนผ่าวหน้าแทบไหม้เม่ือเข้าใจว่าอีกฝ่ายอาจกำลังจะสารภาพรัก 

และ   ‘ขอแต่งงาน’

ใช่แน่  ๆ  สถานที ่โรแมนติกเสียขนาดนี ้   จะเป็นอย่างอื ่นไปไม่ได้เลย 

นอกจาก...

“พะ...พี่คริษฐ์มีอะไรก็ว่ามาเถอะค่ะ  มัตรอฟังอยู่แล้ว”  เธออ้อมแอ้มบอก 

เสียงอ่อน  ใบหน้าหวานก้มงุด  ขัดเขินแต่ก็ตื่นเต้นไปในเวลาเดียวกัน

ทว่ารอแล้วรอเล่าคริษฐ์ก็ยังเอาแต่นิ ่งเงียบ  สงสัยเขาอาจกำลังรวบรวม 

ความกล้าหาญอยู่  เรื่องอย่างนี้คงเป็นเรื่องพูดยากสำหรับผู้ชายกระมัง

“พี่คริษฐ์คะ”  เธอช้อนตามองเขา  ส่งยิ้มหวานให้กำลังใจ  แต่ชายหนุ่ม 

ก็ยังคงจ้องมองมานิ่งงัน  มัตติกาแปลกใจกับท่าทีนั้น  แต่ก็เขินเกินกว่าจะกล้าเอ่ย 

ถาม  เธอเสจิ้มส้อมลงไปบนตับห่านกำลังจะส่งอาหารมื้อสุดพิเศษเข้าปาก  เสียงทุ้ม 

ขึงขังของคู่หมั้นหนุ่มรูปงามก็ดังขึ้นเสียก่อน

“เราถอนหมั้นกันเถอะนะคุณมัต”

คนถูกขอร้องชะงักกึก  เบิกตาโพลง  ลืมประณีตทำกิริยาอ่อนหวาน  แถม 
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ยังทำทั้งส้อมและตับห่านในมือร่วงลงกลิ้งกระเด็นกระดอนไปบนพื้น  จนบริกร 

ต้องรีบนำส้อมใหม่มาเปลี่ยนให้  ทว่าหญิงสาวมิได้ละสายตาไปที่ไหนเลย  นอกจาก 

ใบหน้าเรียวเกลี้ยงเกลาของคริษฐ์

“พี่คริษฐ์...ว่าไงนะคะ...” 

แต่ละถ้อยคำของมัตติกาถูกเปล่งออกมาด้วยความยากลำบาก  ก้อนสะอื้น 

แล่นลิ่วขึ้นมาจุกแน่นในลำคอ  เวลากลืนน้ำลายก็เจ็บแปลบรวดร้าว  แต่นั่นยังไม่ 

อาจเทียบได้กับแรงสะเทือนใจที่เอ่อคลอขึ้นมาบนกรอบตาของหญิงสาว

เธอคงหูฝาดไปเอง  ใช่...มันต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอน  สาวสวย  เรียบร้อย 

แสนดี  มีชาติตระกูลอย่างเธอ  จะถูก   ‘บอกเลิก’  ได้อย่างไรกัน

“เราถอนหมั้นกันเถอะคุณมัต  เราไปด้วยกันไม่ได้หรอก  ผมยินดีจะให้คุณ 

เป็นฝ่ายถอนหมั้นผมก่อน  ของหมั้นทุกอย่างผมไม่เอาคืน  ยกให้คุณทั้งหมดเลย 

ถือเป็นการขอโทษที่ผมทำให้คุณต้องผิดหวัง”

“มัตไม่ได้อยากได้ของหมั้นของพี่คริษฐ ์ มัตแค่อยากรู้ว่ามันเรื่องอะไรกันแน ่

ทำไมพี่คริษฐ์จะต้องให้มัตถอนหมั้นด้วย  มัต...มัตไม่ดีตรงไหนหรือคะ”  หญิงสาว 

กลั้นใจถาม  และแล้วคำตอบของเขาก็สั่นสะเทือนใจเธอจนแทบแหลกสลาย

“ไม่ใช่ว่าคุณไม่ด ี ตรงข้าม…คุณดีเกินไปต่างหาก  คุณดีจนผมไม่กล้าหลอก 

คุณอีกต่อไปแล้ว”  คริษฐ์หยุดพูดและสบตาเธอด้วยแววตาคมกล้าจริงจัง  เขารู้ว่า 

หญิงสาวคงเจ็บปวดมาก  เขาดูออกว่าเธอรู้สึกอย่างไรกับเขา  แต่จะทำอย่างไรได้ 

ในเมื่อเขาไม่เคยคิดอะไรกับเธอในเชิงชู้สาวเลย

ตอนที่มารดาขอให้เขาหมั้นกับมัตติกา  ชายหนุ่มยังโสด  ไม่ได้คบหากับใคร 

เป็นพิเศษ  ดังนั ้นเขาจึงตามใจมารดา  โดยมีความหวังว่าสักวันตัวเองจะชอบ 

หญิงสาวได้อย่างที่ผู้ใหญ่ต้องการ  แต่เอาเข้าจริงแล้วมันก็มีแค่ความเอ็นดูเท่านั้น

สองปีแล้ว  แต่ความรู้สึกของเขาก็ยังไม่คืบหน้า  เขาไม่อยากฉุดรั้งมัตติกา 

เอาไว้กับความหวังลม  ๆ  แล้ง  ๆ  อีกต่อไป  สู้ปล่อยเธอไปตอนนี้  น่าจะดีกว่าทำให้ 

เธอต้องมาเสียเวลากับเขาโดยเปล่าประโยชน์

“ผม...มีคนรักแล้ว  เรามีแพลนว่าจะแต่งงานกัน”

เขากล่าวต่อมา  เสียงนั้นเสียดก้องสะท้านสะเทือนเลื่อนลั่นเข้าไปทำร้าย 
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ทุกเซลล์ในหัวสมองของมัตติกา  หญิงสาวตะลึงช็อกตัวแข็งทื่อ  ทุกถ้อยคำของเขา 

ดุจคำสาปของปีศาจร้ายที่เธอไม่สามารถต่อต้านได้

คริษฐ์มีคนรักแล้ว  เขาจะแต่งงานกับคนอื่นที่ไม่ใช่เธอ  คู่หมั้นแสนดีที่สุด 

ในโลกอย่างเธอเป็นฝ่ายถูก   ‘ทิ้ง’ 

มัตติกาสั่นไปทั้งตัว  พร้อมกันนั้นน้ำตาก็พรูลงมาทะลักทลาย 

“ผมเสียใจจริง ๆ  คุณมัต  ผมรู้ว่าผมผิดกับคุณ  ขอโทษจริง ๆ  ผมขอโทษ...”

คริษฐ์เห็นใจและสงสารเธอ  แต่มัตติกาไม่ได้ต้องการความสงสารเห็นใจ 

จากเขานี่!  แม้เขาจะก้มศีรษะ  ท่าทางลำบากใจไม่น้อย  เห็นอกเห็นใจ  แต่เขาก็ 

ไม่มีทางเจ็บปวดเทียบเท่าแม้เศษเสี้ยวของเธอแน่นอน

หญิงสาวเพ่งมองอีกฝ่ายผ่านม่านน้ำตาที่เอ่อท้นขึ้นมาเอง  แรงสั่นสะอื้น 

เพิ่มขึ้นอย่างไม่อาจควบคุม  แค่คำเดียวว่า   ‘จะแต่งงานกับคนอื่น’  ของเขา  เธอก็ 

ใจสลายไปแล้ว

คริษฐ์ไม่ได้รักเธอ  เขารักคนอื่น!

“พ่ีคริษฐ์...ไม่รักมัต  เพราะว่ามัต...‘ดีเกินไป’ หรือคะ”  เสียงเล็ก ๆ  ส่ันสะท้าน 

เจือด้วยรอยสะอื้นเอ่ยถามแผ่วเบา  ขณะใบหน้าหวานเจิ่งนองน้ำตา  น่าสงสารจับใจ 

คริษฐ์จำต้องสั่งตัวเองให้เข้มแข็ง  ไม่หวั่นไหว  เขามีคนรักแล้ว  ซึ่งไม่ใช่ 

หญิงสาวที่อยู่ต่อหน้าในขณะนี้

“คุณมัตเป็นคนดี  เพียบพร้อมทุกอย่าง  เป็นผู้หญิงในฝันของผู้ชายแทบ 

ทุกคน  อย่าเสียใจเลยนะ  มันอาจเพราะเราไม่ได้เกิดมาคู่กัน  ผมเชื่อว่าต่อไปคุณ 

ต้องได้เจอคนที่เหมาะสมกับคุณแน่  ๆ”

ชายหนุ่มพยายามปลอบใจอีกฝ่ายที่เอาแต่สั่นสะอื้นแรงขึ้นเรื่อย  ๆ จนน่ากลัว

มัตติกายกหลังมือป้ายน้ำตาทิ้งลวก  ๆ  เหมือนเด็ก  บอกไม่ถูกว่าความโกรธ 

หรือความสะเทือนใจที่มีมากกว่ากัน  ยังจะมีหน้ามาพูดดีอีก  โอ๊ย!  สุดจะทนแล้ว...

เมื่อไม่ต้องแกล้งวางท่าทำตัวเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแสนด ี เธอก็แทบไม่ต้อง 

รวบรวมพลังใจอะไรเลยในอันที่จะหยิบกล่องเน็คไทขึ้นมากระชับในมือ  จากนั้น 

ก็ปาเปรี้ยงไปที่หน้าของ   ‘อดีตคู่หมั้น’ 

“ไม่ต้องมาปลอบเลย  ไอ้พ่ีคริษฐ์บ้า  ไม่ชอบคนดีแล้วทำไมไม่บอกแต่แรกละ!” 
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“คุณมัต!”  คริษฐ์อุทาน  เบิกตาโต  เจ็บจากกล่องเน็คไทที่เจ้าหล่อนปา 

เข้ากลางหน้าผากยังมึนไม่หาย  แต่ตะลึงกับเสียงห้วนขึ้นจมูกแบบที่ไม่เคยได้ยิน 

มากกว่า

มัตติกาที ่เรียบร้อย  แสนอ่อนหวาน  น่าเอ็นดู  มัตติกาที ่ไม่เคยพูดจา 

หยาบคาย  ทั้งยังอ่อนหวานราวกับผ้าพับไว้  กลายเป็น...

“คนเลว  ไม่รักแล้วมาหลอกกันทำไม  มีคู ่หมั้นเป็นตัวเป็นตนอยู่ทั ้งคน 

ยังมีหน้าไปรักกับคนอื่นอีก  ไอ้พี่คริษฐ์บ้า  ขอให้อกหักรักคุด  โดนทิ้ง  หรือถ้า 

จะขับรถชนปั๊มแก๊สตายไปเลยได้ก็ยิ่งดี!”

มัตติกาใส่เป็นชุดด้วยความโกรธจัด  ร่างบอบบางในชุดราตรีแสนสวย 

ลุกพรวดขึ้นจากเก้าอี้  หยิบแก้วน้ำมาสาดซ้ำไปที่ใบหน้าหล่อ  ๆ  นั้นให้สาแก่ใจ

ที่ไม่ขว้างแก้วใส่หน้าหล่อ ๆ  เย็นชานั่นด้วยก็ถือว่าเธอปรานีมากแล้ว  ใจจริง 

มัตติกาอยากแถมตับห่านให้ด้วย  แต่น้ำตามันไหลไม่หยุด  เธอไม่อยากอวดความ 

อ่อนแอให้ใครเห็น  เลยได้แค่หันหลังวิ่งหนีออกจากภัตตาคารไปไม่เหลียวหลัง

มัตติกาสวมรองเท้าส้นสูงมาทั้ง  ๆ ที่ไม่เคยชอบเลย  และวันนี้ส้นสูงก็ทำพิษ 

ให้เธอสะดุดล้มเกือบหน้าแตกที่หน้าลิฟต์  โชคดีที่ได้สุภาพบุรุษในชุดสูทใกล้  ๆ กัน 

ช่วยพยุงเอาไว้ได้ทัน

หญิงสาวเงยหน้ามองผู้ชายใจดีทั้งน้ำตา  เขาชะงักไปอย่างตกใจ  มัตติกา 

รู้ว่าสภาพของเธอคงมองดูแล้วน่าสมเพชสิ้นดี

ผู้หญิงแสนดี  แต่อกหัก  กินแห้วจนพุงกาง  จุกแอ้กแทบขาดใจตาย!

“เอ่อ...คุณไม่เป็นไรใช่ไหมครับ”  ชายหนุ่มแปลกหน้าเอ่ยถาม 

แวบเดียวความโกรธที่มีต่อผู้ชายคนหนึ่งทำให้พานเกลียดคนที่ช่วยเหลือ 

เธอด้วย  หญิงสาวสะบัดแขนออกจากการเกาะกุม  พลางตวัดตาดุเข้าใส่เหมือน 

คนพาลหาเรื่อง  ใช้มือป้ายน้ำตาทิ้ง  วิ่งหนีเข้าลิฟต์ไปโดยไม่ตอบคำถาม 

เมื ่อลิฟต์เลื ่อนมาถึงชั ้นล่างของโรงแรมหรู  มัตติกาก็แทรกผ่านผู้คนวิ่ง 

ออกไปด้วยอาการทั้งโกรธทั้งแค้นจนหูอื ้อตาลาย  พอกันทีไอ้บทนางเอกแสนดี 

ผู้หญิงเรียบร้อยนั่น  เธอแอ๊บแบ๊วมามากเกินไปแล้ว!

เมื ่อดั ้นด้นมาถึงรถตัวเองได้ก็เปิดประตูเข้าไปด้านใน  และขังตัวเอง 
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กรีดร้องลั่นระบายความผิดหวัง

เจ็บใจตัวเองที่หลงโง่งมกับเขาอยู่ได้ตั ้งนาน  แค้นผู้ชายคนนั้นที่ไม่เคย 

รับรู้เลยว่าเธอรอคอยเขาด้วยความอดทนเพียงใด  จู่  ๆ  กลับมีหน้ามาบอกว่าจะ 

แต่งงานกับ   ‘คนอื่น’

ไอ้พี่คริษฐ์บ้า  อย่าหวังเลยว่าเธอจะอวยพรให้เขากับคู่รักโชคดี  มัตติกา 

คนนี้จะเผาพริกเผาเกลือสาปแช่งทุกวันเลย  คอยดู! 

ขอให้กรรมตามสนองนายคริษฐ์  ให้เขาเจ็บยิ่งกว่าที่เธอเจ็บ  ให้ปางตาย 

ไปเลยยิ่งดี!

สองเดือนผ่านไป...

“หมั่นไส้ไอ้พวกมนุษย์ที่อยู่ในโลกสีชมพูซะจริงจริ๊ง!” 

“เบาหน่อยมัต  จะแหกปากไปทำไม  คนอื่นเขามองมาที่โต๊ะเรากันหมดแล้ว” 

พนิดาปรามเพื่อนรักที่เริ่ม   ‘ของขึ้น’  ทันทีที่เห็นคู่รักหวานแหววโต๊ะข้าง  ๆ 

แต่ก่อนมัตติกาเป็นผู้หญิงธรรมด๊าธรรมดาคนหนึ่ง  มีบ้างที่ต้องแกล้งทำ 

เป็นสาวหวานเรียบร้อยเพื่อให้คริษฐ์ประทับใจ  ทว่าตั้งแต่เจ้าตัวอกหักเพราะคู่หมั้น 

หนุ่มรูปงามขอถอนหมั้นกลางอากาศ  พฤติกรรมของเพื่อนรักก็เปลี่ยนไป  จากคน 

มองโลกในแง่ดี  สดใส  ร่าเริง  กลับกลายมาเป็นคนขวางโลก  เจ้าคิดเจ้าแค้น 

แถมบางครั้งยังพูดจาโผงผางตรงแน่ว  ปากร้ายจนน่ากลัว

“ผู้ชายไว้ใจไม่ได้หรอกนิ  แกก็เหมือนกัน  ต้องระวัง  ห้ามไว้ใจใครง่าย ๆ 

รู้ไหม”

“จ้า  รู้มานานแล้วย่ะ  คุณนายมัตติกาเจ้าขา  เลิกแขวะชาวบ้านแล้วกินข้าว 

กันต่อได้หรือยังจ๊ะ”  พนิดาลากเสียงยานคาง  หวังช่วยให้เพื่อนคลายเครียด  ซึ่ง 

ฝ่ายนั้นตวัดตามองค้อนมา  แต่ก็ยอมลงมือรับประทานอาหารต่อแต่โดยดี

พนิดาลอบสังเกตเพ่ือนรัก  ต้ังแต่อกหัก  มัตติกาผอมไป  ไม่ค่อยดูแลตัวเอง 

เหมือนเมื่อก่อน  แถมยังฉุนเฉียวง่ายขึ้นด้วย  แม้จะไม่ได้ถึงกับเปลี่ยนแปลงรุนแรง 

แต่ก็มีนิสัยหลายอย่างที่ผิดไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด
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นี่กระมังที่ใคร ๆ ว่าความรักทำให้คนเราเปลี่ยนแปลงได้ทั้งทางดีและทางร้าย 

แต่ถึงมัตติกาจะเป็นอย่างไร  เจ้าหล่อนก็เป็นเพื ่อนรักของเธอเสมอไม่ 

เปลี่ยนแปลง

พนิดาชวนเพื่อนคุยเรื่องสัพเพเหระไปเรื่อยเปื่อย  พยายามไม่พาดพิงถึง 

คริษฐ์และเนตรดาวซึ่งมีข่าวให้เห็นถี่ขึ้นในระยะหลัง  เพราะหนังที่กำลังเข้าโรงกวาด 

รายได้เกินคาดหมาย  กระทั่งเป็นที่รู้โดยทั่วแล้วว่าผู้กำกับหนุ่มและดาราสาวเป็น 

คู่รักหวานแห่งปี  ดูเหมือนเนตรดาวจะไม่ยี่หระแม้จะถูกใครหลายคนมองว่าเป็น 

มือท่ีสาม  และท่ีน่าแปลกไปกว่าน้ันก็คือ  จนบัดน้ีฝ่ายชายยังคงไม่ประกาศถอนหม้ัน 

กับมัตติกาอย่างเป็นทางการเสียที 

เป็นไปได้ว่ามารดาของคริษฐ์อาจยังไม่ยอมรับว่าที่สะใภ้คนใหม่  สถานการณ์ 

ก็เลยอิหลักอิเหลื่อ  เพราะมัตติกาก็ไม่ยอมเป็นฝ่ายประกาศถอนหมั้นก่อนเช่นกัน

พนิดามองเพื่อนด้วยความห่วงใย  รู้ว่าสาเหตุที่มัตติกายังไม่ยอมประกาศ 

ถอนหมั้นจากคริษฐ์ตามที่ฝ่ายชายเคยเสนอมานั้น  ก็เพราะ   ‘ยังทำใจไม่ได้’  ล้วน  ๆ 

“กินเยอะ  ๆ  สิมัต  หมู่นี้แกผอมเกินไปแล้วนะ”  พนิดาใช้ช้อนกลางตักกุ้ง 

ตัวโตในหม้อต้มยำใส่จานให้อีกฝ่าย

“ฉันผอมไปเหรอ  ดีสิ  งั้นเดี๋ยวจะได้ไปสมัครเป็นนางแบบซะเลย”  มัตติกา 

ยิงมุกกลบเกลื่อน  ไม่อยากให้พนิดาต้องมาเป็นกังวลเพราะตัวเอง  ตลอดสองเดือน 

ที่ผ่านมามีเพียงพนิดาเท่านั้นที่รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  เพราะเธอไม่กล้าเรียนเรื่องที่ 

คริษฐ์ขอถอนหมั้นให้บิดามารดาทราบ  ขณะที่มารดาของคริษฐ์ก็คงยังไม่รู้เช่นกัน 

พูดง่าย  ๆ  ก็คือผู้ใหญ่ยังไม่ทราบเรื่องการถอนหมั้นของคนทั้งคู่นั่นเอง

มัตติกาทำใจเอาไว้แล้วว่า  หากคริษฐ์ทนรอไม่ไหวก็คงเป็นฝ่ายประกาศ 

ตัดขาดความสัมพันธ์เอง  เห็นกันอยู่ว่าเขาสวีตหวานจี๋กับดาราสาวคนสวยออกสื่อ 

เสียขนาดนั้น

แค่คิดถึงภาพคริษฐ์เดินเคียงคู่กับเนตรดาวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มมีความสุข 

หญิงสาวก็ตาวาวรื ้น  ก้อนสะอื้นจุกแน่นขึ้นมาจนพานจะรับประทานอะไรไม่ลง  

ดีแต่ว่าเรื ่องผ่านมาระยะหนึ่งแล้ว  ก้อนสะอื้นเริ ่มน้อยลง  พอเจอะกุ้งดันลงไป  

เลยยอมสยบ
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