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ปฐมบท 
 

 

 

"ความรักของเรา ไมใ่ชรั่กในความฝันครับ แตเ่ป็นฝันท่ีเป็นจริง  

ความรักของเรา ไมใ่ชเ่ป็นไปไมไ่ด้ เพราะเป็นไปแล้ว..." 

รัญญาสบตาชายในฝัน เห็นแววตาหนกัแนน่ของเขาแล้วอบอุน่ใน

หวัใจ 

"ถ้าอนาคตจะทําให้เราเจ็บปวด พ่ีขอเพียงให้เราสองคนมีความสขุ

ด้วยกนัในปัจจบุนั เพียงเทา่นี ้พ่ีก็มีความสขุท่ีสดุในชีวิตแล้วคะ่"  
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1  
 

 

 

หากรัญญาสามารถหยัง่รู้เหตกุารณ์ลว่งหน้า เธอจะทําสิ่งท่ีกําลงัทํา

อยูห่รือไม่ 

รัญญากําลงัเดนิไปตามทางเช่ือมระหวา่งสํานกังานเข้าโรงงานเชน่

ท่ีทําอยูเ่ป็นประจํา 

ร่างสงูของชายหนุม่เพ่ือนร่วมงานรุ่นน้อง กําลงัเดนิมาจากทิศทาง

ตรงกนัข้าม   

รัญญาสง่ยิม้ทกัทาย  

แทนพงศ์เป็นวิศวกรรุ่นกระเตาะประสบการณ์ไมถ่ึงปี และอยูค่นละ

ฝ่ายกบัเธอ  เส้นทางชีวิตการทํางานของเขา จงึไมต่ดัผา่นกบัวิศวกรรุ่นพ่ี

ดาวรุ่งพุง่แรงชัว่โมงบนิสงูเชน่เธอบอ่ยนกั  ร้อยวนัพนัปีรัญญากบัเขาจงึจะ

โคจรมาพบกนัโดยบงัเอิญ และทกัทายกนัสัน้ ๆ ตามมารยาท  

วนันีเ้ป็นครัง้แรก ท่ีชีวิตของรัญญามาบรรจบกบัแทนพงศ์โดยไมมี่

เพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนอยูด้่วย 

วนันีเ้ปล่ียนแปลงทกุสิ่งในชีวิตของเธอ 

"สวสัดีคะ่" 
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รัญญาทกัเม่ือเกือบจะสวนกนั 

แทนพงศ์ไมท่กัตอบ  เขาสดูหายใจลกึ 

"หอมมม... ช่ืนใจจงั" 

เสียงห้าวนา่ฟังกระแทกใจเข้าโครมใหญ่  รัญญาทําตาโตพลางอม

ยิม้ขํา  เธอและเขาเดนิสวนผา่นกนัไปตามทางของตน  ทวา่เธอเห็นเตม็สอง

ตา แทนพงศ์กําลงัมองเธอด้วยสายตาหยอกเย้า  

รัญญาหน้าร้อนซู่ เลือดสบูฉีดแรงขึน้มาไมรู้่เนือ้รู้ตวั   

แทนพงศ์ร่างสงูหุน่ฟิต จดัวา่หน้าตาดีไมถ่ึงกบัหลอ่ ทวา่เสนห์่มา

เตม็เห็นได้ชดัแตไ่กล   

รูปร่างหน้าตาตรงสเป็กของเธอเป็นอยา่งยิ่ง  

รัญญาแอบเหลแ่ทนพงศ์ในใจมาตัง้แตเ่ห็นเขาครัง้แรก เป็นนิสยั

ของเธอมาแตไ่หนแตไ่ร ท่ีจะกร๊ีดหนุม่หลอ่ทัง้หลายท่ีผา่นมาเป็นอาหารตา 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเวลาอยูก่บัเพ่ือนพ้องคอเดียวกนั  

รัญญายิม้กร่ิม เขาหวา่นเสนห์่กบัเธอเชน่นี  ้ก็เข้าทางพอดี 

รัญญาเดนิเข้าโรงงานด้วยหวัใจกระชุม่กระชวย มีหนุม่ละออ่น

หน้าตาตรงสเป็กมาทําหมาหยอกไก่ใสเ่ชน่นี ้ทําให้วนัทํางานของวิศวกรสาว

แกร่งมาดเทส่ดุมัน่เชน่เธอ มีสีสนัขึน้อกัโข 

ตัง้แตว่นันัน้ รัญญาลุ้นอยากพบแทนพงศ์ทกุครัง้ท่ีเธอเดนิจาก

สํานกังานไปโรงงานหรือขากลบั อยากรู้นกัวา่วิศวกรหนุม่น้อยจะมีลกูเลน่

อะไรอีก 
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วนัแล้ววนัเลา่ผา่นไป รัญญาเสียดายแกมผิดหวงั ไร้ว่ีแววของหนุม่

คิว้เข้มตาซึง้สีดําสนิท จมกูเป็นสนัแตพ่องาม ริมฝีปากได้รูปหยกัยิม้แฝงแวว

ขีเ้ลน่ หนวดโกนเรียบจนมองไมเ่ห็นไรเขียว ผมรองทรงยาวรับกบัใบหน้า

เข้มแข็งสมชายชาตรี 

วนันีรั้ญญาเดนิเข้าโรงงานตามเวลาประจํา ทวา่ทางเดนิวา่งโลง่

จนรัญญานกึเซ็ง  เธอจะต้องทําบญุด้วยอะไรหนอ จงึจะได้ประสบพบพาน

หนุม่รุ่นน้องตรงสเป็ก  พรุ่งนีเ้ห็นทีจะต้องตื่นแตไ่ก่โหแ่ล้วใสบ่าตรเสริมดวง

เสียหนอ่ย 

รัญญาภาวนาในใจ  

เพีย้ง ๆ  ขอให้วนันีไ้ด้กร๊ีดหนุม่หลอ่ตรงสเป็กของลกูช้างหนอ่ยเถิด 

เจ้าประคู้ณณณ แล้วลกูช้างจะใสบ่าตรตามไปให้ทีหลงัเจ้าคะ่  

รัญญากําลงับนบาน เธอเกือบสะดุ้งเม่ือได้ยินเสียงทกัจากด้านหลงั  

"สวสัดีครับ พ่ีรัญ" 

รัญญาหนัขวบัไปยิม้หวาน นกึดีใจท่ีคําอธิษฐานแรงสดุสมกบัยคุ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสงู   

"สวสัดีคะ่ แทน" 

แทนพงศ์เร่งฝีเท้าขึน้มาเดนิเคียง ตาซึง้มองเธอยิม้ ๆ 

"ผู้หญิงบางคนเซอร์ ๆ  หน้าไมแ่ตง่มาก แตง่ตวัไมจ่ดั แตก่ลบัมีกลิ่น

หอม ๆ ออ่น ๆ  ผมวา่เซอร์ไพรส์และมีเสนห์่ดีครับ" 

รัญญาดีใจตวัลอยจนจะทะลชุัน้บรรยากาศออกไปนอกโลก สดุจะ
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ปลืม้ท่ีเขาสงัเกตการแตง่ตวัของเธอ  โดยตําแหนง่แล้วทัง้เธอและเขาไมต้่อง

ใสเ่คร่ืองแบบ บริษัทมีเพียงระเบียบวา่ด้วยการแตง่กายให้เป็นแนวทาง  มี

เพียงบางวนัท่ีเธอใสเ่คร่ืองแบบ เป็นกางเกงยีนและเสือ้เชิต้ขาวแขนสัน้ปัก

ตราบริษัทบนขอบแขนเสือ้เชน่เดียวกบัท่ีเขาใสอ่ยู ่  

รัญญาเป็นผู้หญิงร่างสงูแข็งแรง แตแ่ทนพงศ์ยงัสงูกวา่เธอ  ยาม

ต้องช้อนตาขึน้มองเขา รัญญารู้สกึวา่เธอเป็นหญิงสาวบอบบางนา่ทะนุ

ถนอมเป็นครัง้แรก  เธอแอบกระดี๊กระด๊าในใจ เธอเดนิเคียงคูก่บัเขาเชน่นี ้

สมกนัเป็นท่ีสดุ   

ราวกบัก่ิงทองใบหยก 

รัญญาสง่สายตาพลางตอ่ปากตอ่คําอยา่งสนกุสนาน   

"อืมม์... ก็นา่คดินะคะ" 

แทนพงศ์ยิม้กว้างกวา่เดมิเม่ือเห็นสายตาเธอ   

"ผมเดนิผา่นพ่ีรัญทีไร เซอร์ไพรส์ทกุทีครับ กลิ่นไมซํ่า้กนัด้วย ชวน

ให้ค้นหาวา่ความหอมนี  ้มาแตห่นใด" 

รัญญาหวัเราะคกิ ชอบใจกบัการเปิดเกมบกุของวิศวกรหนุม่รุ่นน้อง

ยิ่งนกั 

"พ่ีใช้นํา้หอมส่ีตวัสลบักนัคะ่ วนันีก้ลิ่นมิราเคลิคะ่" 

รัญญานกึดีใจ เพราะใช้กลิ่นนีล้ะมงัจงึเกิดปาฏิหาริย์ ได้พบหนุม่

น้อยเสนห์่แรงสมดัง่ใจ 

แทนพงศ์สดูหายใจลกึ ตาดําสนิทเป็นประกายวาววบัจบัจ้อง
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จนรัญญาใจเต้นผิดจงัหวะ 

"ช่ืนใจ... กลิ่นหอมหวานมากครับ  ผมวา่เพราะคนใสซ่อ่นหวาน

ด้วย กลิ่นถึงได้หวานช่ืนใจขนาดนี ้เลน่เอาผมนอนไมห่ลบั อยากรู้วา่หวาน

สกัแคไ่หน" 

รัญญาแทบออ่นระทวยลงไปกองอยูก่บัพืน้  เธอค้อนใสจ่ริตเตม็ท่ี

แล้วทิง้ระเบดิ 

"วนัก่อนโน้นพ่ีใช้คโลเอ้โบว์ขาวคะ่ กลิ่นจะหอมสดช่ืน  ความจริงพี่

อยากได้รุ่นโบว์ครีมนะคะ แตแ่ฟนซือ้มาให้ผิดคะ่" 

แทนพงศ์หน้าถอดสี ชะงกัเท้ากึก 

"พ่ีรัญมีแฟนแล้วหรือครับ" 

รัญญาอึง้ไปและหยดุเดนิ  ทัง้ใบหน้าและนํา้เสียงแทนพงศ์ผิดหวงั

อยา่งไมเ่สแสร้ง  เธอคดิวา่เขาเพียงหวา่นเสนห์่เลน่สนกุ ๆ ตามประสา ไม่

คาดคดิวา่เขาจะมีทีทา่เสียใจจริงจงัถึงเพียงนี  ้

"คะ่ ภาคไงคะ อยูก่นัคนละกลุม่งานกบัพ่ี  แทนนา่จะรู้จกั ใชไ่หม

คะ" 

รัญญาพดูพลางยกมือซ้ายขึน้ชตูรงหน้า เหยียดนิว้เรียวอวดแหวน

หมัน้ทบัทิมสยามสลบัเพชรให้เขาเห็น 

รัญญาเปิดตวั 'แฟน' ของเธอกบัเพ่ือนร่วมงานทกุครัง้เม่ือโอกาส

อํานวย และสวมแหวนหมัน้วงสวยถกูใจตดินิว้  ด้วยความท่ีเป็นบริษัท

ใหญ่มีโรงงานหลายโรงในพืน้ท่ีกว้างขวาง มีพนกังานใช้แรงงานกวา่คร่ึง
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หม่ืน พนกังานในสํานกังานอีกหลายร้อย  เธอกบัภาคภมูิทํางานกนัคนละ

กลุม่งานและคนละโครงการ จงึแทบไมไ่ด้พบกนัเลยระหวา่งวนั  หรือถึงจะ

พบกนั ทวา่ภาคภมูิไมใ่ชผู่้ชายประเภทท่ีจะหวานใสเ่ธอให้เพ่ือนร่วมงาน

เห็น จนคนทัง้บางรู้สถานะอยา่งโจง่แจ้ง 

แทนพงศ์มองแหวนนิ่งอยูค่รู่หนึง่ ก่อนจะเมินแล้วออกเดนิตอ่ช้า ๆ  

รัญญาเดนิไปพร้อมกนักบัเขา 

"ครับ ผมรู้จกั" 

มีใครในบริษัทบ้างท่ีไมรู้่จกัพนกังานดีเดน่เชน่ภาคภมูิ  บริษัท

ประกาศให้รับทราบโดยทัว่กนัทกุชอ่งทางการส่ือสารในองค์กร  รูปของ

ภาคภมูิตดิหราอยูบ่นบอร์ด โชว์เดน่อยูใ่นอีเมล  ผลงานของภาคภมูิได้รับ

รางวลัชนะเลิศระดบัภมูิภาค และมีการนําไปใช้เป็นต้นแบบปรับปรุงของ

โรงงานในเครือในประเทศอ่ืน  

แทนพงศ์ไมเ่พียงทราบขา่วและเห็นรูปภาพ ทวา่ยงัเคยพดูคยุกบัตวั

เป็น ๆ ของวิศวกรนกับริหารรุ่นพ่ีอีกด้วย  

แทนพงศ์หนัมาสบตาเธอ แววยัว่เย้ากระเซ้าแหยป่ลาสนาการไป

หมดสิน้  รัญญาเห็นความผิดหวงัอยา่งเปิดเผยจนเธอใจหาย  

"ผมเกิดช้าไปครับ เลยถกูคนอ่ืนตดัหน้าไปก่อน"  

คําพดูของแทนพงศ์ ตรงไปตรงมาไมต่า่งจากแววตา  รัญญาถึงกบั

อึง้อีกครัง้ ความสงสารวบูขึน้มาจนใจออ่นยวบ  

"แทนอายเุทา่ไรคะ" 
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นํา้เสียงและสายตาแทนพงศ์แฝงความเสียใจแจม่ชดั 

"เกือบย่ีสิบห้าแล้วครับ" 

เพิ่งย่ีสิบส่ี... รัญญายิม้เศร้า รู้สกึเหงาขึน้มาในใจอยา่งบอกไมถ่กู

เม่ือเห็นสีหน้าเศร้าสร้อยของเขา 

"แทนช้าไปแปดปีคะ่" 

แทนพงศ์ถอนใจยาว   

"ช้ากวา่ แตก็่ใชว่า่จะไลไ่มท่นันะครับ" 

เพ่ือนร่วมงานรุ่นน้องพดูทิง้ท้ายชวนคดิ เขาก้มศีรษะให้เธอขรึม ๆ 

เป็นการบอกลา แล้วหนัเดนิแยกทางไปอีกโรงงานหนึง่  

รัญญาถึงกบัชะงกัเท้ามองตามหลงัร่างสงูไป  ตลอดวนันัน้ วิศวกร

หนุม่น้องใหมแ่ละคําพดูประโยคสดุท้ายของเขาวนเวียนอยูใ่นหวั  รัญญา

สลดัภาพใบหน้าเศร้าแววตาหมน่หมองออกไปจากความคดิคํานงึไมไ่ด้แม้

จะกลบัมาบ้านแล้ว 

ภาคภมูิทกัขณะคดข้าวใสส่องจาน  รัญญากําลงัเตรียมสลดัผกัจาน

เล็กสําหรับกินเรียกนํา้ยอ่ย ใช้ผกัสลดัรวมซือ้เป็นถงุสําเร็จ เพิ่มคณุคา่ทาง

อาหารและสีสนัด้วยมะเขือเทศเชอร์ร่ีเพิ่งปลิดสด ๆ มาจากต้น  ภาคภมูิชว่ย

เก็บมาจากในสวนครัวพร้อมผกัสดอีกหลายอยา่ง  

"เครียดเร่ืองงานอีกแล้วหรือ" 

ความจริงรัญญาเครียดเร่ืองวิศวกรหนุม่เจ้าเสนห์่นามแทนพงศ์  

"ลกูน้องไมไ่ด้ดัง่ใจจริง ๆ  ทางสิงคโปร์อีเมลมาถามเร่ืองงาน แทนท่ี
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จะรีบตอบ กลบัดองไว้จนได้เร่ือง ทําทา่จะโดนตกัเตือนด้วย  รัญต้องชว่ย

เคลียร์จนเหน่ือย เลยดไุปยกใหญ่จนทําตาแดง ๆ " 

รัญญาใสด่อกสลิดเพิ่งเดด็มาจากรัว้กินได้เป็นอยา่งสดุท้าย พรมนํา้

สลดัแบบใสใสส่ลดัทัง้สองจานเป็นอนัเสร็จพิธี  เธอถือเดนิออกจากครัวไป

วางลงบนโต๊ะกินข้าวจดัไว้สําหรับสองคน มีกบัข้าวสําเร็จสองอยา่งวางรอ

อยูแ่ล้ว   

ภาคภมูิหวัเราะห ึๆ เดนิตามมานัง่ลงตรงกนัข้าม วางจานข้าวร้อน

กรุ่นให้รัญญาและตนเอง  ใบหน้าเขาเรียบง่ายดสูบายตา ไมห่ลอ่แตก็่ไมขี่ริ้ว้ 

ผมรองทรงแสกข้างปัดไปทางหนึง่ทะมดัทะแมง ยามยิม้ดจูริงใจมีเสนห์่ไป

อีกแบบ  

"ก็เวลาของสิงคโปร์เร็วกวา่เราชัว่โมงหนึง่ไง ทําอะไรก็เลยนําหน้า

เราไปหมด  เดก็เราทําตามเวลาแบบไทย ๆ  เลยตามคนซิงไมท่นั  ประเทศ

เขาพฒันาไปไกลแล้ว ไทยเรากําลงัพฒันาฮาเฮแบบสบาย ๆ " 

ภาคภมูิอายมุากกวา่รัญญาไมถ่ึงปี  เธอและเขารู้จกัและรักกนั

ตัง้แตส่มยัเรียนวิศวกรรมศาสตร์ด้วยกนัท่ีมหาวิทยาลยัช่ือดงัทางภาคเหนือ 

และโชคดีได้งานท่ีบริษัทข้ามชาตยิกัษ์ใหญ่ท่ีเดียวกนัทัง้สองคน   

ภาคภมูิมาจากครอบครัวชนชัน้กลางฐานะดี  เม่ือเขาเรียนจบ พอ่

แมม่อบรถปา้ยแดงให้เป็นรางวลั ทําให้ไมต้่องสิน้เปลืองกบัคา่ผอ่นรถ  พอ่

ของรัญญาเสียชีวิตจากอบุตัเิหตรุถยนต์ตัง้แตเ่ธอยงัเล็ก  แมรั่บราชการ เป็น

แมเ่ลีย้งเดี่ยวเพิ่งเกษียณเม่ือไมน่านนีแ้ตไ่มข่ดัสน  เธอและภาคภมูิจงึเก็บ
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หอมรอมริบได้เตม็เม็ดเตม็หนว่ยเพราะไมมี่ภาระทางบ้าน   

ภาคภมูิขอเธอแตง่งานหลงัทํางานได้สามปี  ตอนนัน้รัญญาอายุ

ย่ีสิบหก เธอยงัไมพ่ร้อม เพราะคดิวา่ต้องมีเงินทองบ้านชอ่งให้มัน่คง จงึ

ตกลงหมัน้หมายกนัไว้ก่อน   

พิธีหมัน้จดัเล็ก ๆ เรียบง่ายในหมูญ่าตสินิทมิตรสหายของทัง้สอง

ฝ่าย  รัญญาและภาคภมูิเบกิเงินเก็บจากนํา้พกันํา้แรงของสองเรามาวางลง

บนพาน  พอ่แมข่องภาคภมูิออกจะเกรงใจท่ีแมข่องเธอไมข่อสินสอด จงึให้

ของหมัน้เป็นทองรูปพรรณท่ีสะสมไว้อยา่งสมนํา้สมเนือ้  เธอและภาคภมูิ

เก็บงําไว้อยา่งดี ตัง้ใจให้ตกทอดเป็นสมบตัขิองลกูเม่ือถึงคราวแยกเรือน  

เม่ือเจอท่ีดนิแบง่ขายแปลงสวยในหมูบ้่านแหง่หนึง่นอกเมือง อยูบ่น

เส้นทางเดียวกนักบัทางไปโรงงานพอดี  รัญญาและภาคภมูิคดิการใหญ่ 

ควกัเงินออมของแตล่ะคนบวกกบักู้ เงินจํานวนหนึง่ ซือ้ท่ีตดิกนัคนละแปลง

สําหรับใช้เป็นท่ีปลกูเรือนหอ เนือ้ท่ีรวมแล้วเกือบสามร้อยตารางวา  

ตอนแรกรัญญาและภาคภมูิตัง้ใจวา่จะแตง่งานกนัเม่ือเรือนหอ

สร้างเสร็จ ทวา่หน้าท่ีการงานกําลงัไปได้สวย จงึอยากทุม่เทเพ่ืออนาคตทาง

อาชีพเสียก่อน แล้วคอ่ยเสียเงินจดัพิธีแตง่งานเป็นเร่ืองเป็นราวในภายหลงั 

เม่ือถึงตอนนัน้ก็จะมีลกูกนัทนัที   

คูห่มัน้หมายตกลงปลงใจ ย้ายเข้ามาอยูกิ่นกนัท่ีเรือนหอโดยผู้ใหญ่

ทัง้สองฝ่ายรับรู้   

ในวนัแรกท่ีย้ายจากห้องท่ีเชา่อยูด้่วยกนัเข้ามาท่ีเรือนหอ เธอและ
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ภาคภมูินัง่เคียงกนัอยูห่น้าบ้าน มองความสําเร็จด้วยสองมือของตนเอง   

บ้านในฝันของคูห่มัน้หนุม่สาววิศวกร เป็นแบบพอเพียงทนัสมยั 

ขนาดส่ีห้องนอนสามห้องนํา้ เตรียมพร้อมสําหรับลกูสองคน เผ่ือไว้หนึง่ห้อง

ไว้ใช้รับรองแขกและเก็บสมัภารก   

บ้านสองชัน้โปร่งสบายระบายอากาศได้ดี สวา่งสดใสด้วยแสง

ธรรมชาตจิากหน้าตา่งกระจกบานยาวจรดพืน้แทบรอบบ้านทัง้ชัน้บนและ

ลา่ง ชัน้บนมีราวลกูกรงไม้สงูแคเ่อวกัน้กนัตก ทกุบานเปิดกว้างรับลมโกรก

ผา่นหน้าตา่งมุ้งลวด  หลงัคาตดิตัง้แผงพลงังานแสงอาทิตย์  บ้านทัง้หลงั

และรัว้ไมท่าสี ใช้สีตามธรรมชาตขิองวสัด ุเทาปนู ส้มอิฐ นํา้ตาลไม้ และดํา

เหล็ก รายล้อมด้วยสีเขียวใบไม้ออ่นแก่ เหลืองดอกบวบ มว่งเสาวรส แดง

พริกสด แดงเร่ือมะเขือเทศ ส้มมะละกอ หลากสีสดใสจากดอกผลของสวน

กินได้ท่ีชว่ยกนัออกแบบและลงแรงปลกูเอง  

รัญญาทอดสายตามองกล้ามะยมต้นเล็กในสนามหน้าบ้านด้วย

ความภมูิใจ  พืน้ท่ีเกือบสามร้อยตารางวาปลกูไม้ผล และขึน้แปลงปลกู

พืชผกักินได้อยา่งสวยงาม  หลงับ้านมีกล้วยหอมและกล้วยนํา้ว้า แตกเป็น

กอใหญ่ใบเขียวระบดัหลายกอแนน่ขนดัตลอดแนวรัว้ ได้นํา้หลอ่เลีย้งอดุม

สมบรูณ์จากการซกัล้างท่ีทําทางระบายลงตลอดแนวโคนต้น หลายต้นออก

เครือใหญ่หนกัจนเอียงต้องเอาไม้คํา้  

"เราสองคนเก่งจงัเลยนะภาค อายเุทา่นีก็้มีบ้านในฝัน มีรถ แถมมี

ทองคําสํารองยงักบัธนาคารแหง่ประเทศไทย" 
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ตอนนัน้รัญญาเพิ่งอายย่ีุสิบเจ็ด ภาคภมูิย่ีสิบแปด  ถึงจะต้องผอ่น

หนีธ้นาคารท่ีกู้มาซือ้ท่ีดนิและปลกูบ้านก็ตาม ทกุอยา่งเป็นไปตามแผนซึง่

คํานวณกนัมาอยา่งรอบคอบ  แถมภาคภมูิยงัโตวนัโตคืน ก้าวหน้าทาง

หน้าท่ีการงานอยา่งรวดเร็ว เงินเดือนพุง่เป็นเลขหกหลกั เลขตวัแรกเฉียดเลข

สอง  รัญญาเองก็ใชย่อ่ย  สองแรงแข็งขนัชว่ยกนัผอ่นรายเดือน โบนสั

ประจําปีก้อนโตเอามาโปะ  ผา่นมาจนถึงตอนนี ้บ้านเป็นสมบตัขิองเธอและ

เขาอยา่งเตม็ภาคภมูิสมช่ือจริง ๆ  

ชีวิตคูข่องเธอและภาคภมูิ พร่ังพร้อมตัง้แตย่งัหนุม่สาวด้วยสมอง

และสองมือ มีบ้านในฝันท่ีชว่ยกนัออกแบบหลงัใหญ่นา่อยู ่มีรถยนต์คนละ

คนั มีเงินเก็บสําหรับอนาคตครอบครัวและยามคบัขนั หน้าท่ีการงานมัน่คง

เจริญก้าวหน้าในบริษัทข้ามชาตช่ืิอดงั   

ตดิอยูแ่ตว่า่ ชีวิตบนเตียงออกจะนา่เบื่อสําหรับรัญญา  

ไมใ่ชเ่พราะภาคภมูิไมข่ยนัทําการบ้าน  รัญญามีความสขุยิ่งนกัท่ี

เขาต้องการเธออยา่งสมํ่าเสมอ  

ทวา่ไมแ่ซบ่ถึงใจ   

เธอเองก็ไมรู้่วา่อยา่งไรจงึจะเรียกวา่แซบ่ รู้แตว่า่ไมเ่ร้าอารมณ์จน

ทําให้เธอนกึอยากหรือโหยหา มีหรือไมมี่เลยก็ไมรู้่สกึวา่ขาดก็เทา่นัน้เอง  

วนัรุ่งขึน้ รัญญาเดนิเข้าโรงงานตามเวลาประจํา  เธอสอดสา่ย

สายตามองหาแทนพงศ์ ทวา่ต้องผิดหวงัท่ีไมเ่ห็นเขาแม้แตเ่งา  ตามปกติ

เธอก็ไมไ่ด้ดวงสมพงศ์จนเดนิสวนกบัเขาราวสวนสนาม แตภ่าพใบหน้า
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ผิดหวงัสายตาเศร้าสร้อยของเขา ทําให้เธอหว่งหาอาทรอยูใ่นใจจนต้อง

มองหา รู้สกึผิดท่ีเธอเป็นต้นเหตคุวามทกุข์ระทมของหนุม่น้อยเสนห์่แรง  

ตลอดสปัดาห์นัน้ รัญญาไมมี่โอกาสประสบพบหน้าแทนพงศ์  เธอ

อดหว่งใยสวสัดภิาพหวัใจของเขาไมไ่ด้ ตามประสาผู้หญิงท่ีมีภมูิต้านทาน

ผู้ชายหน้าตาดีต่ํา 

ลว่งเข้าสปัดาห์ใหม ่เธอกบัแทนพงศ์ก็ยงัไมโ่คจรมาพบกนั  รัญญา

ลงทนุภาวนาโอมเพีย้ง ๆ ทกุวนั ทวา่ไมป่ระสบผล  เธอสนันิษฐานวา่คงเป็น

เพราะไมไ่ด้ใช้นํา้หอมกลิ่นปาฏิหาริย์   

รัญญาใช้ในวนัถดัมา แตก็่ไมเ่กิดปาฏิหาริย์แตอ่ยา่งใด  

ยา่งเข้าวนัศกุร์ รัญญาแคล้วคลาดกบัแทนพงศ์อีกตามเคยจนบน่

พมึอยูใ่นใจ  หลงัเสร็จงานในโรงงาน เธอเหง่ือซมึเดนิดุม่จะตรงกลบัเข้า

สํานกังาน  

"หอมอะไรน้า... พ่ีรัญทําให้ผมรู้สกึเหมือนกําลงัเดนิอยูใ่นสวน

ดอกไม้" 

เสียงแทนพงศ์ทกัขึน้ เขามาจากอีกโรงหนึง่ กําลงัจะเดนิกลบัเข้า

สํานกังานทางเดียวกบัเธอ   

รัญญายิม้หวาน ในท่ีสดุก็จ๊ะเอก๋บัหนุม่หลอ่ท่ีเฝา้รอ  เธอกร๊ีดอยูใ่น

ใจจนสดุเสียง ผอ่นฝีเท้าเดนิช้าลงเคียงคูเ่ขา 

"กลิ่นร่ืนรมย์คะ่" 

แทนพงศ์สดูหายใจลกึ ตาจบัจ้องมองเธอขณะเดนิเคียงไปด้วยกนั  
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"หอมจงั ได้กลิ่นแล้วหายเหน่ือยเลยครับ  ทํายงัไงนะ ผมถึงจะได้

ร่ืนรมย์ในสวนดอกไม้นีน้าน ๆ " 

รัญญาเห็นสายตาเจ้าชู้ของเขาแล้วเสียววบูในท้องน้อยขึน้มาอยา่ง

รุนแรง  เธอตกใจกบัความต้องการทางเพศของตนเอง  ท่ีบกุเข้าจูโ่จมอยา่ง

ไมรู้่เนือ้รู้ตวั  ไมเ่คยมีผู้ชายคนใดทําให้เธอรู้สกึเชน่นีม้าก่อนเลย  

...แม้แตภ่าคภมูิ 

รัญญาค้อนแล้วมองตรงไปข้างหน้า 

"แทนก็ไปซือ้มาใช้สกัขวดสิคะ" 

แทนพงศ์ยิม้ ยิ่งเห็นรัญญาเปิดทา่ทอดสะพานให้ เขาย่ิงรุกไล ่  

ใครดีใครได้  ผู้ชายคนใดมีดีกวา่ ผู้ชายคนนัน้ก็ได้ ในเม่ือฝ่ายหญิงมี

ใจให้ 

"ผมอยากดมกลิ่นจากตวัพ่ีรัญมากกวา่ครับ หอมกวา่"  

เพ่ือนร่วมงานรุ่นน้องเกีย้วแบบถึงเนือ้ถึงตวัไมอ้่อมค้อม เลน่เอา

วิศวกรสาวห้าวอยา่งเธอไปไมเ่ป็นเอาดือ้ ๆ  

แทนพงศ์จบัจ้องมองวิศวกรสาวรุ่นพ่ี  เขาได้ใจเพราะแม้เธอจะ

เงียบไป ทวา่เห็นได้ชดัวา่กําลงักลัน้ยิม้นยัน์ตาพริบพราว  เขาสดูหายใจลกึ

ตดิกนัหลายครัง้ 

"ช่ืนใจ..." 

รัญญาใจเต้นแรง รู้สกึราวกําลงัถกูแทนพงศ์ซุกไซ้จมกูบนซอกคอ  

แทนพงศ์เปิดตวัเป็นผู้ ท้าชิงของภาคภมูิอยา่งไมเ่ป็นทางการ เพราะ
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ภาคภมูิไมรู้่ตวัวา่มีชายอ่ืนหมายมาล้มแชมป์ 

"พ่ีรัญชอบอาหารญ่ีปุ่ นไหมครับ  ผมอยากชวนไปทานด้วยกนัเย็นนี ้ 

ผมจะได้หอมกลิ่นพ่ีรัญไปนาน ๆ  คืนนีจ้ะได้นอนหลบัฝันดีครับ"  

รัญญาตวดัสายตาชม้ายค้อน ริมฝีปากยิม้พริม้พราย  

"แน้... พ่ีมีแฟนแล้วนะคะ อยา่ลืม" 

ใบหน้าร่ืนรมย์ของแทนพงศ์สลดลงทนัควนั  รัญญาสงสารเขาเป็น

กําลงั  แตแ่ล้วเธอเห็นดวงตาของเขาฉายแววทระนง เห็นแล้วทําให้หวัใจ

สาวรุ่นพ่ีหวัน่ไหว ประทบัใจในความห้าวหาญของรุ่นน้องแปดปีเป็นยิ่งนกั  

"คนมีแฟนแล้วทานอาหารญ่ีปุ่ นไมไ่ด้หรือครับ" 

รัญญาหวัเราะคกิออกมา ตาสบตาดําสนิทได้รูปสวยรับกบัคิว้เข้ม

ของเขาอยา่งชัง่ใจ  เธอเงียบไปอดึใจหนึง่ก่อนจะพดูขึน้  

"เย็นนีพ่ี้ไมว่า่งคะ่" 

เธอกบัภาคภมูิจะออกไปกินข้าวนอกบ้านกนั  

แทนพงศ์รุกประชิดตามท่ีรัญญาชีช้อ่งให้ในทนัที  

"ถ้าอยา่งนัน้ พรุ่งนีเ้ราไปทานข้าวกลางวนัแล้วดหูนงักนัตอ่ ดีไหม

ครับ" 

พรุ่งนีเ้ป็นวนัเสาร์ ภาคภมูิมกันดัก๊วนไปตีกอล์ฟหรือข่ีจกัรยาน  เขา

บอกเธอแล้ววา่เสาร์นีจ้ะไปออกรอบ  เธอไมต้่องทําอะไรมาก เพียงดอด

ออกมาพบแทนพงศ์หลงัจากภาคภมูิออกไปแล้ว และรีบกลบัมานอนอา่น

หนงัสือทําหน้าสวย รอรับหน้าก่อนเขากลบับ้านตอนเย็นก็เทา่นัน้   
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หรือไมก็่บอกวา่ไปดหูนงักบัเพ่ือน  

ไมดี่ ๆ ... มกุนีอ้าจจะไมร่อด เพราะภาคภมูิอาจอยากไปดดู้วยเชน่

ท่ีเคยทําในบางครัง้ 

รัญญาคดิแผนอยูใ่นหวัจ้าละหวัน่ รูปร่างหน้าตาแทนพงศ์ชา่ง

ตรงสเป็กเสียน่ีกระไร แถมยงัเจ้าเสนห์่ ปากหวานมีลกูเลน่แพรวพราว อยู่

ใกล้เขาแล้วมีชีวิตชีวา เลือดสาวสบูฉีดพลุง่พลา่นดีนกัแล  

ยามเขาหน้าเศร้าเม่ือรู้วา่เธอมีเจ้าของแล้วก็ชวนสงสาร  

และไมว่า่อยา่งไร เธอรักภาคภมูิเพียงคนเดียว ไมมี่ชายใดมาแทนท่ี

เขาในหวัใจเธอได้เดด็ขาด 

รัญญาเสทําเป็นสะบดัผมให้พ้นใบหน้าด้วยทา่เซ็กซ่ี  

แทนพงศ์ยิม้กระจา่ง เม่ือรัญญาเป็นใจเปิดประตใูห้เขาบกุเข้าตี

ท้ายครัว 

"ท่ีไหนคะ"  
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รัญญาตื่นเต้นตัง้ตารอการนดัพบในวนัรุ่งขึน้  เธอนอนไมห่ลบั

กระสบักระสา่ยจนเกรงวา่ภาคภมูิจะสงสยั 

หลงัจากภาคภมูิไปออกรอบ รัญญาพิถีพิถนัแตง่ตวัอยา่งครึม้อก

ครึม้ใจ หยิบ ๆ จบั ๆ นํา้หอมหลายขวด เลือกขึน้มาขวดหนึง่ทําทา่จะฉีด แต่

แล้วกลบัวางลง เปล่ียนใจหยิบอีกขวดขึน้มาแทน   

ขวดนีแ้ทนพงศ์ยงัไมเ่คยได้กลิ่น รัญญายิม้น้อยยิม้ใหญ่ขณะฉีด

นํา้หอม อยากรู้วา่เขาจะชอบไหม   

รัญญาสดุปลืม้ท่ีได้ควงหนุม่รุ่นน้องหน้าตาดีไปกินข้าวดหูนงั  เธอ

อายมุากกวา่เขาเกือบสิบปี ทวา่เขายงัหลงเสนห์่เธอขนาดนี ้ มนันา่ภมูิใจ

หยอกอยูเ่สียเม่ือไร  เพราะฉะนัน้ เธอจะทําให้เขาประทบัใจกบันดัครัง้แรก

ไมรู้่ลืม 

ตัง้แตแ่ตกเนือ้สาวยา่งเข้าวยัรุ่น ไมเ่คยมีผู้ชายมาจีบเธอเลยแม้แต่

คนเดียว ตา่งจากผองเพ่ือนในวยัเดียวกนั  รัญญารู้สกึมีปมด้อยวา่ตวัเองไม่

สวย ขาดเสนห์่ดงึดดูใจในสายตาของผู้ชายทัง้โลก   

เม่ือเข้ามหาวิทยาลยั รัญญาปรับเสือ้ผ้าหน้าผม เปล่ียนจากรวบ

หางม้าสดุเชยเป็นทรงฟาร่ายาวเลยบา่ ลอนออ่นเป็นธรรมชาตเิคลียข้าง
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แก้ม เพียงเธอสะบดัผมเล็กน้อยก็พนักนัยุง่เย้ายวน ไมว่า่จะรวบเกล้าให้

ทะมดัทะแมง หรือปลอ่ยเคลียบา่ก็ดเูซอร์แบบเซ็กซ่ี   

ตัง้แตน่ัน้คงเป็นเชน่ท่ีโบราณวา่ไว้ ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะ

แตง่ มีหนุม่มาจีบเธอไมข่าดสาย แม้แตเ่ม่ือมาทํางานแล้วก็ไมว่าย ทวา่

หนุม่เหลา่นัน้ไมต่รงสเป็ก 

ตา่งจากแทนพงศ์ 

ไมใ่ชเ่พียงรูปร่างหน้าตาเทา่นัน้ท่ีตรงสเป็ก  ระหวา่งกินอาหาร เธอ

คยุกบัเขาอยา่งถกูคอ  เธอรักธรรมชาตแิละสตัว์โดยเฉพาะแมว  แทนพงศ์

รักอิสระชอบทอ่งเท่ียวและถ่ายรูป  เขาคลัง่ไคล้เธออยา่งเปิดเผย เอาอกเอา

ใจตลอดเวลา ใสใ่จคอยคีบอาหารให้ ตาสบกบัเธอแสดงความในใจไม่

ปิดบงั   

สายตาหลงใหลท่ีแทนพงศ์มองเธอ เม่ือเธอปรากฏกายตรงหน้าเขา

ตามเวลานดั ทําให้รัญญานกึดีใจท่ีอตุสา่ห์แตง่สวยเซอร์ตามสไตล์มาอยา่ง

สดุฝีมือ 

รัญญาเพง่พิศใบหน้าเป่ียมเสนห์่เพศชายของแทนพงศ์ แม้จะรู้สกึดี

ท่ีมีหนุม่รุ่นน้องสดุเริดเชน่เขามาหลงรัก แตล่กึ ๆ แล้วรัญญาคดิอยู่

ตลอดเวลา  

เธอไมมี่ทางคบกบัเขาหรอก  

ตําแหนง่หน้าท่ีการงาน และฐานะทางครอบครัวของภาคภมูิ

เหนือกวา่แทนพงศ์ขาดลอย 
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ขณะนัง่อยูใ่นโรงหนงั แทนพงศ์เอียงหน้าเข้ามากระซิบริมหู 

"พ่ีรัญตวัหอมจงัครับ..." 

ลมหายใจอุน่ของเขาสมัผสัแก้มเนียนของเธอ 

รัญญานัง่หน้าแดงอยูใ่นความมืด  ตลอดเวลาท่ีนัง่อยูต่ดิกบัเขา 

เธอวาบหวิวใจเต้นแรง และนกึดีใจท่ีเลือกใช้นํา้หอมกลิ่นนีเ้พิ่มมนต์ขลงัของ

นดัครัง้แรก 

เม่ือดหูนงัเสร็จ ขณะเดนิออกจากโรงหนงัจะไปสง่เธอท่ีรถ แทนพงศ์

เอย่ชวน 

"อาทิตย์หน้าพ่ีรัญวา่งวนัไหนครับ เลิกงานแล้วเราไปหาอะไรอร่อย 

ๆ ทานกนัอีกนะครับ" 

ขณะขบัรถกลบับ้าน รัญญาโทรศพัท์ผา่นระบบไร้สายบนรถไปหา

เพ่ือนซี ้

"กร๊ีดดด... เนย แกทายสิวา่ฉนัเพิ่งทําอะไรมา" 

เพ่ือนสนิทตัง้แตเ่รียนอนบุาลเดาสุม่ 

"ไปทํานมมาหรือไง" 

รัญญาหวัเราะคกิ  

"ยิ่งกวา่ทํานมคปัจีอีกแก  ฉนัอยากจะกร๊ีดสลบคาพวงมาลยั  ฉนั

เพิ่งไปออกเดตกบัผู้มา  มีหนุม่หลอ่ตรงสเป็กมาจีบฉนัจร้า หวานนนซะ"  

เพ่ือนสนิทคร่ึงนัง่คร่ึงนอน มีผ้าหม่คลมุร่างลอ่นจ้อนอยูบ่นเตียง

นอนกลางวนัแสก ๆ  ห้องนอนสวา่งนุม่นวล  มา่นหน้าตา่งสีขาวบางเบา



แอรีสญา                                                                                   รกัในความฝัน  |  26 
  

กรองแสงจ้าจากภายนอก  เพ่ือนทําตาโตเม่ือได้ยินคําวา่หนุม่หลอ่ แล้วรีบ

ถามอยา่งข้องใจทัง้ท่ีพดูได้ไมเ่ตม็ปากเตม็คํา เพราะมีหนุม่ใหญ่วยัส่ีสิบเศษ

งีบหลบัหลงัเสร็จศกึไฟต์คาดเชือกอยูข้่าง ๆ  

"แกเตียงหกักบัภาคแล้วเหรอ  ไมเ่ห็นได้ขา่วเลย  เทตัง้แตเ่ม่ือไร  

ใครเทใคร" 

รัญญาทําตาเคลิบเคลิม้  รถรามากมายบนท้องถนนซึง่เธอเบื่อหนา่ย

เป็นท่ีสดุ กลบัไมทํ่าให้เสียอารมณ์แตอ่ยา่งใดในตอนนี  ้

"เทเทออะไร คนนีแ้คก๊ิ่ก" 

เพ่ือนโวยลัน่  

"เฮ้ย... เดี๋ยวผวัแกรู้จะโดนแหกอกเอานะ..."  

แตแ่ล้วเพ่ือนรีบลดเสียงลงกระซิบกระซาบ ตาเหลือบมองวา่เสียง

ดงัจนคูน่อนตกใจต่ืนหรือเปลา่ 

"มีผวัเป็นตวัเป็นตนแล้ว แกยงัไมเ่ลิกนิสยันีอี้กหรือ ยกให้ฉนัก็แล้ว

กนั" 

รัญญายิม้อารมณ์ดี 

"แฟน... ไมช่า่ยยยผวั  แกร๊... ก็แคดี่ตอ่ใจเทา่นัน้  ฉนัไมค่บเดก็สร้าง

บ้านหรอกยะ่  ชิ... อยา่มาทําเป็นเตือนหนอ่ยเลย ฉนัเจริญรอยตามแกไง"  

เพ่ือนหวัเราะพรืด แตแ่ล้วต้องหยดุกึก เพ่ือไมใ่ห้กระทบโสตหนุม่

ใหญ่ข้างตวั 

"เฮ้ย... คดิจะวดัรอยเท้าฉนัเหรอ แล้วท่ีวา่เดก็เน่ีย แกจะกินเดก็หรือ
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งาย อายเุทา่ไร ใครนะ่ แกไปคาบมาจากไหน" 

รัญญานยัน์หนูยัน์ตาแพรวพราวเม่ือพดูถึงแทนพงศ์ 

"เพ่ือนร่วมงานรุ่นน้อง อายนุ้อยกวา่ฉนัแปดปีเอ๊ง... วิศวกรท่ีบริษัท 

เพิ่งจบใหม ่มาทํางานได้ไมถ่ึงปีเลยแก ไมรู้่ไปให้ใครเสกกระหมอ่มพน่

นํา้มนต์มา ถึงได้อยูดี่ ๆ หาญกล้ามาขายขนมจีบฉนั  หน้าตางี.้.. โอ๊ย... เห็น

แล้วฉนัหวัใจจะวาย  ไมถ่ึงกบัหลอ่นะแก แตมี่เสนห์่เร้าใจ  ย่ิงตานะ มอง

แล้วใจเต้นเป็นเจ้าเข้า  สงู... ไมล่ํ่า แตแ่มน ดดีูไปหมดทกุทว่งทา่ พดูจา

นา่รักมุ้งมิง้ สเป็กฉนัเลยแก" 

เพ่ือนตาลกุ นกึเสียดายท่ีมีหนุม่ใหญ่นอนหมดแรงข้าวต้มอยูข้่าง

กาย ไมเ่ชน่นัน้จะก๊ิวก๊าวได้ถนดัปากกวา่นี  ้

"โหย... อยา่งนีน่ี้ศษิย์ล้างครูน่ีหวา่  ฉนัเคยเจออายนุ้อยกวา่ก็แค่

เจ็ดขวบ  แกเฉือนเอาชนะฉนัไปได้แคป่ลายจมกู  แล้วท่ีวา่ไปเดตน่ี เด้ากนั

แล้วยงั" 

คําถามของเพื่อนสนิทเข้าเปา้เผง  รัญญาใจกระตกุ เสียววบูใน

ท้องน้อยวาบขึน้มาทนัที  ทําไมเธอจะไมค่ดิ คดิอยูต่ลอดเวลา  แทนพงศ์

เซ็กซ่ีออกอยา่งนัน้ คารมคมคาย ลวดลายการจีบขัน้เทพ กลิ่นเพศผู้หอม

เตะจมกูกระตุ้นอารมณ์เพศอยา่งรุนแรง 

รัญญาถามตวัเองอยูใ่นใจตลอดเวลาท่ีอยูก่บัเขา   

ลีลาบนเตียงของเขาจะถึงลกูถึงคนสกัเพียงไหน  

รัญญารีบปฏิเสธ 
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"อุ๊ย... พดูไมส่ภุาพเลยนะยะ เด้าเดิว้อะไร  ฉนัก็แคอ่อ่ยพอหอมปาก

หอมคอเทา่นัน้แหละ  ยงัไง ๆ ภาคก็เป็นนมัเบอร์วนัอยูแ่ล้ว  แล้วน่ีก็เพิ่งเดต

แรกเอง" 

เพ่ือนไลบ่ี ้ หนุม่ใหญ่เร่ิมขยบัตวั 

"โอ้โฮ !  ถึงกบัจดัอนัดบัให้ผวัแล้วเหรอ  เดตแรกยงัไมเ่ด้า แตเ่ดต

ตอ่ไป ...เด้าไมห่ยดุ งัน้ป่าว  ยงัไงเพ่ือนก็เตือนมือใหมห่ดัแรดอยา่งแกด้วย

ความหวงัดีนะจ๊ะ  เม่ือก่อนแกยงัไมมี่แฟน มนัก็แรดได้  ตอนนีม้นัไม่

เหมือนกนั แถมทํางานท่ีเดียวกนัด้วย  โป๊ะแตกเม่ือไร มนัจะไมแ่คโ่ป๊ะ บ้าน

สวนผกัพลงังานแสงอาทิตย์ของแก ก็แตกด้วยนะจร๊า..." 

รัญญาสะอกึ รีบเปล่ียนเข้าโหมดเป็นงานเป็นการ รู้ดีแก่ใจวา่คํา

เตือนของเพ่ือนสนิทได้มาจากประสบการณ์โชกโชน 

"แกก็คดิมากไปได้  ฉนัไมม่ากดัก้อนเกลือกินกบัเดก็จบใหมห่รอก  

แกก็รู้ อีกไมน่านก็ต้องจรลี แตต่อนนีข้อฟินก่อน"  

คูข่าต่ืนแล้วกําลงันอนมอง  เพ่ือนหอ่ปากสง่จบูให้   

"ระวงัให้ดีก็แล้วกนั แล้วอยา่มาร้องไห้ขีม้กูโป่งหาวา่เพ่ือนไมเ่ตือน 

มีผวัคาอยูท่ัง้คน" 

รัญญาเถียงคอเป็นเอ็นพดูเน้นเสียง 

"แกไมไ่ด้ยินหรือไง  ย ัง ไ ม ่ใ ช ่ผ ัว  แคแ่ฟนจร้าาา  แล้วเดก็น่ีก็แค่

ก๊ิก" 

เพ่ือนหวัเราะคกิฟังเร่ืองสนกุ  หนุม่ใหญ่วยัส่ีสิบเศษตลบผ้าหม่ออก 
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ตะกายขึน้ซุกหน้าลงบนสองเต้า หิวนมขึน้มาทนัทีท่ีลืมตาต่ืน  

"อืมม์... จร้าาา... เพ่ือนรู้กนัหมดจร้าาาวา่แคแ่ฟน ตอ่ให้มีลกูเป็น

พรวนก็แคแ่ฟนจร้าาา  ฟินจนถกูเดก็ฟันเม่ือไรก็เลา่ให้ฟังด้วยเน้อ ของชอบ"  

รัญญาหวัเราะ  การจราจรเร่ิมคบัคัง่เม่ือใกล้ถึงส่ีแยก 

"ฉนัหนงัเหนียว แทงฟันไมเ่ข้า  แกก็รู้ ฉนัก็จิ๊จ๊ะไปงัน้หนกุ ๆ  ไม่

เหมือนแก  เออ... แคนี่ก้่อนนะ รถเยอะ ต้องใช้สมาธิ"  

เพ่ือนแอน่อกให้คูน่อนจ้วงจบูถนดัถน่ี มือท่ีวา่งเสยขยุ้มผมสัน้ กด

ศีรษะของหนุม่ใหญ่ลงกบัเต้า พร้อมสู้นดัล้างตายิบตา  

"ตอ่ให้หนงัเหนียวยงัไง ถ้าแกยอมให้ฟัน ฟันก่ีทีมนัก็เข้า  อิอิ... ก๊ิก

ของแก แถวบ้านฉนัเรียกวา่ชู้นะจ๊ะ  อุ๊ย... พดูไปก็แสลงปากตวัเอง  แกจะ

เลน่กบัไฟ ก็คดิทางหนีทีไลไ่ว้ให้ดีก็แล้วกนั" 

หนุม่ใหญ่เมียหนึง่ลกูสามจ้วงดดูนมพลางหวัเราะห ึๆ 

รัญญาหวัเราะ เท้าแตะคนัเร่งเม่ือรถข้างหน้าเคล่ือนตวั  

เธอพดูอยา่งมัน่มาก 

"แกไมต้่องหว่ง  ฉนัแยกแยะได้ระหวา่งความรักกบัเซ็กส์"  

••• 
รัญญากบัเพ่ือนสนิทคบกนัมาตัง้แตอ่นบุาล แม้จะแยกย้ายกนัตอน

เรียนมหาวิทยาลยั แตย่งัรักใคร่สนิทสนมและตดิตอ่กนัอยูอ่ยา่งสมํ่าเสมอ   

เพ่ือนหน้าตาดี จริตจะก้านเป่ียมเสนห์่ของหญิงสาว เนือ้นมไขส่ม

กบัท่ีพอ่แมต่ัง้ช่ือเลน่วา่เนย เป็นท่ีต้องตาต้องใจของหนุม่ ๆ ร่วมโรงเรียน
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และตา่งสถาบนั เรียกวา่มาจีบกนัไมข่าดสายหวับนัไดไมเ่คยแห้ง  

รัญญามองทรวดทรงองค์เอวของเพ่ือนสนิท แล้วหยอกเลน่ปน

อิจฉาอยา่งตรงไปตรงมาอยูเ่สมอ 

"แกแบง่ความสวยของแกมาให้ฉนับ้างสิ นมด้วย จะตู้มไปถึงไหน 

แล้วก็โยนหนุม่ ๆ มาให้ฉนัด้วยสกัคนสองคน  ทางนีป้ระสบภยัแล้งขัน้

วิกฤต ิต้องการได้รับความชว่ยเหลือโดยเร่งดว่น แตเ่อาเฉพาะท่ีหลอ่ ๆ 

นะ"  

เพ่ือนยิม้ขํา แกล้งมองรัญญาหวัจรดเท้าขึน้ ๆ ลง ๆ  

"นมแกก็เยอะอยูแ่ล้ว ขืนเอาของฉนัไปอีก เดี๋ยวแกก็หน้าทิ่มหรอก"  

รัญญาเป็นผู้หญิงสงูแข็งแรงมีสว่นโค้งสว่นเว้า ไมเ่อวบางร่างน้อย

เหมือนเพ่ือนสนิท ผมดําสนิทยาวตรงดงึรวบมดัเป็นหางม้า บางวนัถกัเปีย

เปิดหน้าผากโหนกเฉพาะตอนท่ีเธอนกึขยนัขึน้มา  ผู้หญิงรูปร่างขนาดเธอ 

เม่ือเทียบกบัชายไทยมาตรฐานแล้วดเูป็นผู้หญิงร่างใหญ่ ทําให้ผู้ชาย

เหลา่นัน้ตวัเล็กไปถนดัใจ  หน้าตาเธอเกลีย้งเกลาสดฉ่ําแตไ่มส่วยหวาน 

โครงหน้าเข้มแข็ง เคร่ืองหน้าสมสว่น คิว้เข้มคม ตาสวยดําขลบั ทวา่ยามไม่

ยิม้แล้วเพ่ือนบอกวา่ดเูหีย้มหาญ แถมบทจะเอาเร่ืองขึน้มา เธอยงัเป็นคน

พดูจาไมส่นหน้าอินทร์หน้าพรหม 

เพ่ือนได้รับของกํานลัไมข่าดสาย ขนมหวานไมเ่คยขาดปาก ดอก

กหุลาบแดงไมเ่คยขาดมือ ย่ิงวนัวาเลนไทน์ไมต้่องพดูถึง รัญญาต้องคอยเป็น

ลกูมือชว่ยถือของให้เป็นประจํา ราวเดก็วดัคอยถือถงัถือป่ินโต ตดิสอยห้อย
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ตามเกจิอาจารย์ไปรับบาตรในวนัพระใหญ่ 

แม้จะมีหนุม่มารุมตอม แตเ่พ่ือนก็ไมเ่คยออกนอกลูน่อกทาง แค่

โปรยเสนห์่สนกุ ๆ ตามประสาเดก็สาววยัคะนอง คยุกบัหนุม่มากมายหลาย

คนพร้อมกนั คบคนนี ้หกัอกคนโน้น เอามาเม้าให้ฟังสนกุสนานหวัเราะคกิ

คกักนัในกลุม่ ให้บรรดาเพ่ือนอิจฉาตาร้อนเลน่ ๆ พอหอมปากหอมคอ  

เม่ือเข้ามหาวิทยาลยั เพ่ือนจงึมีแฟนเป็นตวัเป็นตน รักใคร่กนัจน

เรียนจบมีงานทํามัน่คง วางแผนจะแตง่งานกนัเป็นเร่ืองเป็นราวแซง

หน้ารัญญาเพื่อนซี ้  

แตแ่ล้วโลกก็ถลม่ รัญญาจําได้ดี เพ่ือนเสียใจแทบไมเ่ป็นผู้ เป็นคน  

แฟนหนุม่นอกใจไปมีชู้ เป็นเดก็ฝึกงาน  

ท่ีเชือดเฉือนจิตใจเจ็บปวดท่ีสดุก็คือ นกัศกึษาฝึกงานคนนัน้  เป็น

สาวประเภทสองท่ียงัไมไ่ด้ผา่ตดัแปลงเพศ 

แฟนหนุม่หลงสาวมีงหูน้ามืดตามวัราวกบัโดนเสนห์่ยาแฝด  

เพ่ือนไปเผชิญหน้ากบัชู้  คดิทวงถามความรู้สกึผิดชอบชัว่ดี   

"น้องรู้หรือเปลา่วา่พ่ีสองคนอยูกิ่นกนัแล้ว กําลงัจะแตง่งานกนัเร็ว ๆ 

นี"้ 

สาวสวยราวนางฟ้าแปลงร่างลงมาจตุ ิพดูเสียงดดัด้วยใบหน้าใสซ่ือ  

เพ่ือนถึงกบัจกุเม่ือได้ฟังคําตอบจากนรกอเวจี  

"รู้หรือไมรู้่ มนัก็ไมไ่ด้ขึน้อยูก่บัหนคูะ่ ขึน้อยูก่บัพ่ีเขาวา่จะเลือกสาว

แท้หรือสาวสอง" 
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'พ่ี' ได้หลงัแล้วลืมหน้า เลือกเดก็ฝึกงานวยัเอ๊าะ ถึงจะยงัไมไ่ด้เฉาะ

เอางอูอก ทวา่แปลกใหม ่แถมยงัสวยและลีลาปรนเปรอเหนือชัน้จนหญิงแท้

ต้องชิดซ้าย  

นบัแตบ่ดันัน้ เพ่ือนสนิทเปล่ียนเป็นคนละคนในการคบผู้ชาย ราวกบั

บางสิ่งในตวัตนของเธอพงัทลายลงไมเ่หลือชิน้ดี 

เพ่ือนไมเ่พียงหวา่นเสนห์่กบัผู้ชายทกุคน ทวา่เลน่กบัผู้ชายทกุคนท่ี

อยากเลน่กบัเธอ ไมเ่ก่ียงวา่จะโสดหรือมีลกูมีเมียก่ีคนแล้วก็ตาม   

เม่ือสมยัท่ีเพ่ือนยงัรักนวลสงวนตวั มีผู้ชายมากหน้าหลายตาอยาก

เลน่กบัเธอ แตเ่ธอไมเ่ลน่ด้วย 

มาบดันี ้หญิงสาวพราวเสนห์่ ชาตติระกลูดีมีฐานะ การศกึษาสงู 

หน้าสวยอกอึม๋ สงูยาวเขา่ดีอ้อนแอ้นอรชร เพียบพร้อมด้วยสว่นโค้งสว่นเว้า 

ปลอ่ยตวัพร้อมเลน่กบัผู้ชายทกุคนท่ีขวางหน้า  บรรดาหนุม่น้อยหนุม่ใหญ่  

ตา่งดาหน้ากนัเข้ามารุมตอมขอสว่นบญุจากทัว่ทกุสารทิศ  

หรือแม้นหนุม่คนใดไมเ่ลน่ด้วย เพ่ือนยิ่งรู้สกึท้าทาย ย่ิงไลล่า่

ไขวค่ว้าแยง่ชิงเอามาขยีเ้ลน่ 

"ช.ิ.. ทําเป็นอ้างวา่รักลกูรักเมีย สดุท้ายก็แพ้เนยนมไขจ่นโงหวัไม่

ขึน้ พนัแข้งพนัขาประจบ ครางหงิง ๆ จะเอาอีก  วนัแรกก็ลอ่ไปห้ารอบ 

ขนาดจะห้าสิบอยูแ่ล้วนะแก  ลกูต้องโทรมาตาม ทําไมพอ่ไมม่ารับสกัที 

เรียนพิเศษเสร็จตัง้นานแล้ว  พอ่มวัมาตวิเข้มอยูก่บัฉนั ลืมไปเลยวา่มีลกู"  

เพ่ือนป่ันหวัผู้ชายเหลา่นัน้เลน่จนกวา่จะเบื่อ  ผู้ชายบางคนถึงกบั
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ทิง้ครอบครัวไมไ่ยดี รักจริงหวงัแตง่อยากยกยอ่งเป็นภรรยาออกหน้าออกตา  

ทวา่เพ่ือนกลบัชิ่ง ทิง้สามีใจแตกเหลา่นัน้ไว้กบัครอบครัวแหลกสลาย  

เพ่ือนร่วมงานผู้ชายหลายคนกินท่ีลบัไขท่ีแจ้ง พากนับอกตอ่วา่เธอ

กินดะตัง้แตผู่้บริหารสงูสดุยนัพนกังานตําแหนง่ตํ่าสดุในบริษัท เลน่เอา

คนขบัรถผู้บริหารหนุม่น้อยวยัใกล้เกษียณนายหนึง่ท่ีได้กลิ่นคาว มาบนิโฉบ

วนเวียน เมียงมองสง่สายตาแถวโต๊ะทํางานของเพ่ือนไมไ่ด้ขาด แถมยิง

ข้อความเจาะใจรัว ๆ  ระดมสง่สารพดัสตกิเกอร์ แอบเมียโทรหาเพ่ือน

ร่วมงานสาวคราวลกูวนัหนึง่ย่ีสิบสามสิบสาย ยิ่งสาวเจ้าเมินไมรั่บสายหรือ

ตอบข้อความ ย่ิงตะเกียกตะกายเพียรพยายาม จะปีนต้นงิว้ต้นเดียวกบั

ผู้บริหารท่ีตนขบัรถให้ ไมใ่ห้น้อยหน้าเพ่ือนร่วมงานคนอ่ืนให้จงได้  

เพ่ือนเลยสงเคราะห์ให้เอาบญุเป็นการตดัรําคาญ  

รัญญารู้ชีวิตบนเตียงของเพื่อนสนิทเป็นอยา่งดี เพ่ือนก็กินท่ีลบัไขท่ี

แจ้งไมต่า่งจากบรรดาผู้ชายท่ีเธอไปนอนด้วย 

"ตอนแรกฉนัลุ้นแทบตาย กลวัลงุแกจะหวัใจวายตายคาอกฉนั  ท่ี

ไหนได้ ฉนัแทบตายจริง ๆ  แกโกหกเมียวา่ขบัรถพาบอสไปสมัมนาค้างคืน

ตา่งจงัหวดั ท่ีแท้หิว้ฉนัไปอบรมหลกัสตูรเร่งรัดในมา่นรูด  ลงุแกแอบไปตดิ

เทอร์โบเพิ่มแรงม้า เคร่ืองแรงรอบจดั  พอเข้าห้องปิดประตเูทา่นัน้แหละ ฉนั

ถกูลงุเหยียบคนัเร่งมิด พาห้อตะบงึทัว่ราชอาณาจกัร ไปทกุท่ีท่ีมีทาง แรงดี

ไมมี่ตก  ตอนกินข้าวด้วยกนั คนท่ีรีสอร์ตนกึวา่ฉนักบัลงุเป็นพอ่ลกูกนั  ลงุ

แกเลยสวีตใสฉ่นั อวดวา่ได้เมียเดก็ ดอกฟ้ากบัหมาแก่ คริ... คริ... ตาค้างไป
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ตาม ๆ กนั  คนอ่ืนตาค้าง แตฉ่นัสวา่งคาตาเลยแกเอย๋  พอลงุหยดุพกัเตมิ

พลงัตอนเช้าเรียบร้อย ฉนัโดนลงุจบัตะลยุแขง่วิบาก ถกูลงุจกึ ๆ ตอ่จนเท่ียง 

ไมรู้่ตายอดตายอยากมาจากไหน  เห็นบอกวา่ชาตหินึง่จะมีอะไรกบัเมียได้

แตล่ะที ต้องจดุธูปกราบไหว้อ้อนวอน  น่ีแหละน้า เลยมาระบายกบัฉนัแทน 

ยงักบัหลงทางกลางทะเลทรายแล้วเจอบอ่นํา้  ลงุนํา้มนัหมดถงัแล้วถึงได้ซม

ซานกลบัไปตายรัง  ฉนัเองก็คลานกลบัคอนโด คริ ๆ "  

ผู้ชายหลายคนตดิใจผกูป่ินโตสง่เสียเลีย้งด ู เพ่ือนรับไมตรีจิตของ

เพ่ือนชายคูข่าทกุคนเป็นอยา่งดี  แตล่ะคนหารู้ไม ่เพ่ือนไมไ่ด้ให้ผู้ชายเพียง

คนเดียวอปุการะ  อบุตัเิหตรุถไฟชนกนัท่ีคอนโดของเพ่ือนถือเป็นเร่ืองปกต ิ

จงึไมเ่คยขึน้หน้าหนึง่หนงัสือพิมพ์ฉบบัใด  

เพ่ือนเสร็จกิจ รีบไลห่นุม่คูน่อนรอบเย็นกลบับ้านไปหาลกูเมีย  ขอ

โทษขอโพยอีกหนุม่ ท่ีต้องปลอ่ยให้นัง่รอเหงือกแห้งอยูท่ี่ล็อบบีเ้ป็นนานสอง

นาน พานต้องกลบับ้านดกึจดัเดี๋ยวเมียนกึสงสยั  

ทัง้หมดนี ้เพ่ือนซีเ้ลา่ให้รัญญาฟังพร้อมกบัหวัเราะอยา่งสนกุสนาน 

นยัน์ตาเป็นประกายเบกิบาน ใบหน้าแจม่ใส ออร่ากระฉดู 

รัญญาฉงนสนเทห์่  มนัชา่งประหลาดลํา้ เหตใุดเพ่ือนสนิทถึงได้ดมีู

ความสขุอยา่งไมน่า่เช่ือกบัชีวิตแมพ่วงมาลยัแสนลอ่แหลม  

ชีวิตรักของเธอกบัภาคภมูิราบร่ืน ทวา่ใบหน้าเธอกลบัไมมี่นํา้มีนวล 

ไมเ่ปลง่ปลัง่เหมือนเพ่ือนสนิทแม้แตน้่อย ออกจะหมองคลํา้เสียด้วยซํา้เม่ือ

ถกูรัศมีของเพ่ือนบดบงั 
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รัญญาถามเพื่อนอยา่งเปิดอก 

"ก๊ิกพวกนี ้ไมโ่กรธท่ีแกคบซ้อน แล้วเทแกเหรอ" 

เพ่ือนหวัเราะคกิ 

"ชว่ยไมไ่ด้ ก็อยากโง่มารักเองน่ี" 

รัญญายงัไมห่ายข้องใจ 

"แล้วแกไมต่ดิใจก๊ิกคนไหนบ้างเหรอ" 

เพ่ือนสนิททําหน้าไมย่ี่หระ และหวัเราะขํายิ่งกวา่เดมิเม่ือเห็นสีหน้า

ไมป่ระสีประสาของรัญญา  เพ่ือนพาดแขนรอบคอโน้มดงึเธอเข้าไปใกล้  

"น่ี... ฉนัจะบอกเคล็ดลบัความสําเร็จให้ ฟังให้ดีนะจ๊ะ..."  

รัญญาเอียงหตูัง้ใจฟังเตม็ท่ี   

เพ่ือนสนิทพดูอยา่งมัน่หน้า 

"ฉนัแยกแยะได้ระหวา่งความรักกบัเซ็กส์" 

 •••  
รัญญาสดุแสนจะช่ืนม่ืน เปิดเพลงรักฟังทนัทีหลงัจบการสนทนากบั

เพ่ือนสนิท ร้องคลอตามหงงุหงิงไปจนถึงบ้าน 

เม่ือภาคภมูิกลบัมาถึง พิษเสนห์่ของวิศวกรหนุม่รุ่นน้องยงัไมห่มด

ฤทธ์ิ รัญญาทําหน้าตายชวนภาคภมูิคยุอยา่งสนกุปาก  

"ได้โฮลอินวนัหรือเปลา่" 

รัญญาคยุเนียนและวางตวัเหมือนไมมี่อะไรเกิดขึน้ ราวกบัวนันีเ้ป็น

เชน่วนัอ่ืนก่อนหน้า   
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ทัง้ท่ีไมเ่คยมีวนัใดเป็นเฉกเชน่วนันี ้ 

วนันีเ้ป็นวนัท่ีเตม็ไปด้วยความสขุ และสนกุต่ืนเต้นโลดโผนผจญภยั

อยา่งไมเ่คยเป็นมาก่อน 

เป็นวนัซึง่จะตราตรึงในความทรงจําของรัญญาไปจวบจนชัว่ชีวิต   
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3  
 

 

 

ตลอดหลายวนัหลงัจากนัน้ รัญญาคกึคกักระปรีก้ระเปร่า สนกุสนาน

กบัการคดิแตง่เร่ืองหลอกภาคภมูิให้แนบเนียน คอยจ้องหาจงัหวะเหมาะท่ีจะ

ปลอ่ยทีเดด็   

เม่ือถึงเช้าวนันดั ขณะกําลงัแตง่ตวัเตรียมไปทํางาน เธอใจเต้น

ตกึตกัด้วยความต่ืนเต้น  

รัญญาซกัซ้อมคําพดูอยูใ่นใจเตรียมพร้อมอยู ่ ภาคภมูิแตง่ตวัเสร็จ

แล้ว กําลงัจะเดนิออกจากห้องไปทํางานก่อนเหมือนเชน่เคย  แยกย้ายไปรถ

คนละคนัจะได้คลอ่งตวั สะดวกกบัตารางเวลาของแตล่ะคน  

รัญญามองคูห่มัน้ กล้า ๆ กลวั ๆ จะพดูดีหรือไมพ่ดูดี  ทัง้ท่ีคดิวา่ทํา

การบ้านมาดีแล้ว ทวา่เธอเห็นหน้าภาคภมูิแล้วใจฝ่อ  แม้เขาจะไมไ่ด้ทําทา่

ระแคะระคายแม้แตน่ิดเดียววา่ เธอแอบควงหนุม่เพ่ือนร่วมงานรุ่นน้องไปกิน

ข้าว และตดิใจจะไปอีก  

รัญญาหงดุหงิดตวัเอง สู้อตุสา่ห์ฝึกซ้อมมาขนาดนี ้พอถึงเวลาลง

สนามจริง กลบัไปไมเ่ป็นเสียอยา่งนัน้  

รัญญาเปล่ียนวิธีใหม ่  
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จะตดัชอ่งน้อยแตพ่อตวั สง่ข้อความไปบอกรึก็จะผิดสงัเกตเกินไป 

เพราะไมใ่ชว่ิถีของเธอและภาคภมูิ  

รัญญาโทรหาภาคภมูิบา่ยวนันัน้จากโต๊ะทํางาน ใจเธอเต้นโครม

ครามเม่ือได้ยินเสียงรับสาย 

"ภาคภมูิครับ" 

รัญญาพดูคลอ่งปร๋ือ มือหมนุปากกาบนโต๊ะอยา่งลุ้นระทกึ  

"ภาค เย็นนีรั้ญไปกินข้าวกบัเนยนะ เพิ่งโทรมาชวนเม่ือกีเ้อง" 

ภาคภมูิรู้จกัเพ่ือนสนิทสมยัเดก็ของเธอ  รัญญาไปสงัสรรค์กบัเพ่ือน

กลุม่นีเ้ป็นระยะ  เธอเตรียมพร้อมเตม็ท่ีหากคูห่มัน้มีคําถาม  คําตอบท่ี

ซกัซ้อมไว้ในใจรออยูท่ี่ริมฝีปาก  

ภาคภมูิไมเ่อะใจและตอบสัน้ ๆ  

"รับทราบ" 

รัญญาแทบจะชสูองแขนขึน้สงูแล้วป่าวร้องให้ก้องโลก  

เยส !   

ตดิตรงท่ีวา่กําลงันัง่อยูใ่นห้องทํางาน ทา่มกลางสายตาเพ่ือนร่วมงาน

มากมายในฝ่ายเดียวกนั 

เธอเพียงยิม้โลง่เม่ือทกุอยา่งผา่นไปโดยไมต่ดิขดัและคดิในใจ  

ไมเ่ห็นจะยากอยา่งท่ีคดิ   

ความรู้สกึประมาณวา่ เพิ่งโกหกแม ่โดดเรียนไปดหูนงักบัหนุม่หลอ่

ท่ีเธอป๊ิงได้สําเร็จ 
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ท่ีร้านอาหารเย็นวนันัน้ แทนพงศ์ย่ืนกลอ่งนํา้หอมให้เธอ   

"หวงัวา่ผมคงซือ้ได้ถกูใจตามท่ีพ่ีรัญอยากได้นะครับ" 

รัญญาตาเป็นประกายวาววบั รับกลอ่งมามองเล็กน้อยแล้วรีบแกะ

อยา่งสดุปลืม้ ดงึขวดนํา้หอมคโลเอ้โบว์ครีมออกมา  

"ขอบคณุมากคะ่แทน  ถกูใจพ่ีท่ีสดุเลยคะ่" 

เช้าวนัรุ่งขึน้ รัญญาเหอ่ใช้นํา้หอมขวดใหมท่นัที  เธอเฉียดเข้าไปใกล้

ภาคภมูิ หมนุซ้ายหมนุขวาตรงหน้าเขาให้กลิ่นรําเพยเตะจมกู 

"ภาค รู้สกึไหมวา่วนันีรั้ญมีอะไรแปลกไป" 

ภาคภมูิกําลงัจะออกจากห้อง เขาหนัมามองเธออยา่งพินิจพิจารณา  

"ไปทําผมมาหรือเปลา่" 

รัญญายน่จมกูใสทํ่าหน้าเซ็ง 

"ภาคไมรู้่สกึเหรอ วนันีก้ลิ่นนํา้หอมของรัญแปลกไป" 

นัน่แหละ ภาคภมูิจงึทําจมกูฟดุฟิด 

"หอมดี  ทําไม... กลิ่นใหมห่รือ" 

รัญญาหยิบขวดนํา้หอมจากโต๊ะเคร่ืองแปง้ขึน้มาอวด  

"น่ีไง โบว์ครีมท่ีรัญเคยขอให้ซือ้มาฝากตอนภาคไปจีนไง แตภ่าคซือ้

มาผิด" 

ภาคภมูิมองงง ๆ  เคร่ืองประทิ่นกลิ่นหอมไมใ่ชแ่นวถนดั  รัญญาคง

กินข้าวแล้วไปช็อปปิง้ตอ่กบัเพ่ือนเม่ือวานนี ้ ครัง้แรกท่ีรู้วา่รัญญาชอบ



แอรีสญา                                                                                   รกัในความฝัน  |  40 
  

นํา้หอม เขาประหลาดใจ เพราะดไูมใ่ชแ่นวของสาวมัน่ ๆ เซอร์ ๆ แบบรัญญา 

แถมเธอชอบมากถึงขนาดพกขวดเล็กตดิตวัไว้เตมิกลิ่นระหวา่งวนั  

"อ้อ..." 

รัญญาสบชอ่งท่ีเขาพดูเปิดทางไว้  เธอสะบดัผมเล็กน้อย หนัมอง

กระจกแล้วยกมือแตะ ตาเป็นประกายต่ืนเต้น ใจเต้นระทกึกบัการผจญภยัทํา

เร่ืองต้องห้ามครัง้ใหม่ 

"เลิกงานแล้วคงต้องหาเวลาไปทําผมสกัวนัเหมือนกนั เด๋ียวต้องโทร

นดัชา่ง เย็นวนัศกุร์นีมี้ควิหรือเปลา่" 

แทนพงศ์ชวนเธอไปกินข้าวดหูนงัด้วยกนัอีกตอนเย็นวนัศกุร์   

รัญญาตอบรับไปแล้ว และกําลงัครุ่นคดิอยูว่า่จะใช้มกุอะไรมา

โกหกภาคภมูิ  โชคดีท่ีเขาชีช้อ่งขึน้มาเอง  เธออดยิม้ไมไ่ด้และรู้สกึมัน่อก

มัน่ใจเพิ่มขึน้ 

การแตง่เร่ืองหลอกแฟนตอ่หน้าตอ่ตาเพ่ือแอบไปควงก๊ิกหนุม่ ไม่

เห็นจะยากเย็นอะไรเลย และไมทํ่าให้ใครเดือดร้อน  

ก็แคค่ยุ แคค่วงกนัให้ดีตอ่ใจเพียงเทา่นัน้  

การท่ีแทนพงศ์มาจีบ ทําให้รัญญารู้สกึวา่ได้กลบัคืนสูส่งัเวียนรัก

ของคนหนุม่สาวอีกครัง้  เธอรู้สกึต่ืนเต้นมีชีวิตชีวา ลืมตาต่ืนอยา่ง

กระปรีก้ระเปร่าทกุเช้า และเข้านอนด้วยความรู้สกึอยากให้ถึงเช้าวนัใหมเ่ร็ว 

ๆ 

คนแรกท่ีรัญญาคดิถึงเม่ือลืมตาต่ืนในแตล่ะวนัคือ  แทนพงศ์  
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และแทนพงศ์ คือคนสดุท้ายท่ีเธอคดิถึงเม่ือหลบัตาลงในแตล่ะคืน  

เย็นวนัศกุร์ เธอและแทนพงศ์ไปทนัดหูนงัรอบเย็น  เขาเลือกท่ีนัง่

ไกลจากคนอ่ืน รัญญาเห็นดีด้วย  ขณะอยูใ่นโรงหนงั แทนพงศ์โน้มใบหน้า

มากระซิบริมหเูธออีกเชน่เคย 

"พ่ีรัญหอมอีกแล้ว..." 

ทวา่คราวนีแ้ทนพงศ์อ้อยอ่ิงนานกวา่เดมิ เขาสดูหายใจลกึตดิกนั

หลายครัง้ ปลายจมกูเขาเกือบแตะแก้มนวลแตง่แต้มเคร่ืองสําอางบางเบา

ของเธอ เขากระซิบ 

"หอมจนผมจะอดใจไมไ่หวอยูแ่ล้วครับ" 

รัญญาวบูวาบซาบซา่นไปทัง้ตวั ทวา่แสร้งมารยาเบี่ยงหลบ ใสจ่ริต

หยิกต้นแขนเขาเบา ๆ เป็นเชิงปราม ทัง้ท่ีดีตอ่ใจเป็นท่ีสดุ  

เธอเปิดโอกาสให้เขาเตม็ท่ี จงใจวางมือลงบนเท้าแขนพลางลุ้น

ระทกึอยูใ่นใจ   

เธอไมผ่ิดหวงัเม่ือปลากินเบด็ แทนพงศ์เอือ้มมากมุมือเธอไว้  

รัญญาวาบหวิวตวัร้อนซู ่ มือของแทนพงศ์แกร่ง สากเล็กน้อย นิว้

แข็งแรงได้รูปและอบอุน่ ให้ความรู้สกึหนกัแนน่มัน่คง   

รัญญารู้สกึดีและปลอ่ยให้แทนพงศ์กมุไว้เชน่นัน้ สนกุสนานย่ิงนกัท่ี

ได้ยัว่เขาให้หลงใหลคลัง่ไคล้ยิ่งกวา่เดมิ เป็นความภาคภมูิใจอยา่งยิ่งยวด

สําหรับสาวรุ่นพ่ีเชน่เธอ ท่ีในท่ีสดุก็มีหนุม่ตรงสเป็กมาสยบแทบเท้า  

แถมอายนุ้อยกวา่ตัง้แปดปี 
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แทนพงศ์ไมไ่ด้กมุเฉย ๆ  เขาลบูไล้มือเธอแล้วสอดประสานนิว้กํา

ไว้ บีบแล้วคลาย ๆ  เลน่กบัมือเธออยูอ่ยา่งนัน้  รัญญาปลอ่ยตวัปลอ่ยใจ

ตามสบายไมโ่ต้ตอบ แตห่วัน่ไหวใจเต้นไมเ่ป็นส่ําจนดหูนงัไมรู้่เร่ือง  

เม่ือหนงัจบ แทนพงศ์สบตาเธออยา่งมีความหมาย  รัญญามอง

เขากลบัหวานเยิม้ เข้าใจความนยัของดวงตาราวมีมนต์สะกดของเขาเป็น

อยา่งดี  เธอและเขาก้าวข้ามเส้นแบง่ของคําวา่เพ่ือนร่วมงานออกมาไกล

ยิ่งขึน้ทกุที และไมมี่ว่ีแวววา่จะกลบัหลงัหนั 

แทนพงศ์จงูมือเธอเดนิไปร้านอาหารราวคูรั่ก  รัญญาเลือก

ร้านอาหารฟิวชัน่บรรยากาศดีและไมวุ่น่วาย  

แทนพงศ์มองเธอตาวาววามจากตรงข้ามโต๊ะ 

"วนันีพ่ี้รัญใสนํ่า้หอมกลิ่นท่ีผมให้ ใชไ่หมครับ" 

รัญญามองกลบัด้วยสายตาแพรวพราว ยงัไมห่ายหวัน่ไหวกบั

สมัผสัเร่ียแก้มและการเล้าโลมมือเธอในโรงหนงั   

เพียงนดัครัง้ท่ีสาม เพื่อนร่วมงานรุ่นน้องก็อาจหาญบกุจูโ่จมประชิด

ตวั ชา่งใจกล้าตรงสเป็กไปเสียทกุอยา่งอะไรเชน่นี  ้

"ใชค่ะ่ กลิ่นหอมหวานเหมือนยกกหุลาบมาทัง้สวน ถกูใจท่ีสดุเลย

คะ่" 

แทนพงศ์ทําตากรุ้มกร่ิม 

"ถกูใจผมท่ีสดุเหมือนกนัครับ" 

รัญญาประสานสายตาเขานิ่งอยูค่รู่หนึง่ ปลืม้ปร่ิมก็จริงทวา่หนกัใจ
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เป็นท่ีสดุ   

เธอสดูหายใจลกึก่อนจะหกัใจพดูแผว่เบา  

"แทนอยา่ลืมนะคะวา่พ่ีมีแฟนแล้ว  แทนก็รู้วา่เร่ืองของเราเป็นไป

ไมไ่ด้คะ่" 

แทนพงศ์ถอนใจยาว ใบหน้าแชม่ช่ืนเปล่ียนเป็นเคร่งขรึม  

"ผมอยากลืมครับ เพราะจําแล้วเจ็บปวดใจ  พ่ีรัญไมอ่ยากให้เร่ือง

ของเราเป็นไปได้หรือครับ" 

รัญญาสะท้อนใจ  ใบหน้าเข้มชวนมองไมรู้่เบื่อมีแววเครียดขึน้มา

อยา่งเห็นได้ชดัวา่ เขาเจ็บปวดเสียใจเพียงใด  เธอมองสบตาหมน่หมองของ

เขา หกัใจอยา่งยากเย็นบอกความจริงออกไป  

"อีกเพียงอาทิตย์เดียว พ่ีจะต้องไปสิงคโปร์แล้วคะ่ บริษัทสง่พี่ไป

ทําโปรเจกต์สามปี  พ่ีต้องไปประจําสิงคโปร์ก่อน แล้วไปญ่ีปุ่ นกบัไต้หวนั

คะ่  อยูแ่ตล่ะแหง่ประมาณปีหนึง่ พอกลบัมาเมืองไทย..." 

แทนพงศ์ตกตะลงึ  รัญญาไมอ่ยากทําร้ายจิตใจเขามากไปกวา่นี ้

ด้วยคําพดูซึง่กําลงัจะเอย่ออกมา  

"...พ่ีกบัภาคก็จะแตง่งานกนัคะ่" 

เธอและภาคภมูิวางแผนจะมีลกูสองคน เม่ือเธอกลบัมา อายอุานาม

ก็ปาเข้าไปสามสิบห้า ต้องรีบแตง่งานจะได้มีลกูทนัทีก่อนจะแก่เกินแกง  

เพราะเหตนีุรั้ญญาถึงได้กล้ายัว่แทนพงศ์ ทอดสะพานเปิดโอกาส

ให้เขาก้าวข้าม นอกจากจะชว่ยเพิ่มรสชาตใิห้ชีวิตคูจื่ดชืดของเธอแล้ว เธอ
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รู้สกึวา่อยา่งน้อยก็ได้ชว่ยเขาให้สมหวงัในตวัเธอสกัเล็กน้อยก็ยงัดี ไมใ่ช่

ถกูปฏิเสธอยา่งไร้เย่ือใย อกหกัรักคดุเสียตัง้แตย่งัไมท่นัได้เร่ิม   

แทนพงศ์หมดแรง ทิง้ตวัเอนหลงัพิงพนกัเก้าอี ้สายตาเตม็ไปด้วย

ความเจ็บปวดของคนสิน้หวงั เขาพมึพํา 

"พ่ีรัญจะหนีผมไปตา่งประเทศสามปี พ่ีรัญจะแตง่งาน จะหนีผมไป

ตลอดชีวิต" 

รัญญาพลอยเศร้าไปด้วย เห็นใจเขาเป็นท่ีสดุ 

เธอกบัแทนพงศ์ สดุท้ายก็จะต้องตดัขาดกนัอยูแ่ล้ว เพราะเธอกําลงั

จะจากไปไกล 

และ...เธอไมค่ดิจะเอาหนุม่รุ่นน้องเพิ่งตัง้ตวัเป็นแฟน  

รัญญาปลอบใจ 

"เรายงัมีปัจจบุนัคะ่  แทนอยา่เพิ่งไปคดิเร่ืองอนาคตเลยนะคะ  แทน

กบัพ่ียงัมีเวลาด้วยกนัอีกอาทิตย์หนึง่  ยงัมีหนงัสนกุ ๆ อีกหลายเร่ืองท่ีพ่ียงั

ไมไ่ด้ดนูะคะ" 

รัญญาเก็บซอ่นความเศร้าหมองไว้ในใจ 

เธอและแทนพงศ์มีอนาคตร่วมกนัได้เพียงในความฝัน 

แม้แตปั่จจบุนัก็ไมจี่รัง ไมว่า่ผู้ใด ก็ไมอ่าจเหน่ียวรัง้ไว้ได้  

เพราะฉะนัน้ ผิดด้วยหรือท่ีเธอจะตกัตวงจากปัจจบุนัให้มากท่ีสดุ

เทา่ท่ีจะมากได้ 

เพียงครัง้หนึง่ในชีวิตนีเ้ทา่นัน้ 
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ไมมี่อะไรเกินเลย ไมมี่ใครเสียหาย 

เพราะตอ่ให้ฟ้าถลม่แผน่ดนิทลาย เธอรักภาคภมูิมาก ไมมี่ทางท่ี

ผู้ชายคนใด จะเข้ามาแทนท่ีเขาในหวัใจของเธอได้  


