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คำนำบรรณาธิการ 

 

 คุณเชื่อเรื่อง “โชคชะตา” ไหม....การท่ีคนท่ีอยู่ไกลกันแบบ

ข้ามฟ้า ข้ามทะเล จะบังเอิญมาเจอกันได้ ในสถานท่ีท่ีไม่คาดคิด  

 นิยายเรื่องสูตรรักมาการอง เป�นอีกหนึ่งผลงานท่ีเม่ือได้

อ่านแล้ว จะเหมือนราวกับว่าเราได้ย้อนกลับไปวัยเด็ก รอยยิ้ม ภาพ

ฝ�น จินตนาการ ก็พากันกลับมา สร้างความสุขกับเราท่ีได้คิดย้อนถึง

วัยเด็กเหล่านั้น  

 ไม่เพียงแต่จินตนาการท่ีล้ำเลิศ แต่ยังมีรายละเอียดต่างๆ 

ท่ีผู้เขียนได้ทุ่มเทและแฝงเอาไว้ได้อย่างแนบเนียน ดังนั้นแล้ว ทาง

กองบรรณาธิการจึงหวังว่าทุกท่านจะอ่านนิยายเรื่องนี้ด้วยรอยยิ้ม

และเต็มไปด้วยความสุขอีกครั้ง  

    

    ขอให้ชีวิตเต็มไปด้วยรอยยิ้ม 

    วารุณี  วิรุฬห์กร (ครูแนน)  

  บรรณาธิการสำนักพิมพ์ขีดเขียนอะคาเดมี 
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จากใจไข่เจียวฟู 

 

 “สูตรรักมาการอง” เป�นนิยายเรื่องท่ี 2 ของไข่เจียวฟู ซ่ึง

เขียนขณะเรียนเขียนนิยายตัวต่อตัวกับ ครูแนนบรรณาธิการมือ

อาชีพ จากสำนักพิมพ์ขีดเขียน จุดเริ่มต้นของพล็อตนี้เกิดจากการท่ี

ผู้เขียนอยากได้นิยายเรื่องท่ีพระเอกเป�นลูกครึ่งญี่ปุ่นมีรอยยิ้ม และ

ดวงตายิ้มได้จนใครเห็นก็ต้องยิ้มตอบ ท่ีสำคัญต้องเป�นประธาน

บริษัทซ่ึงในท่ีสุดก็ได้พระเอกสุดหล่อ น่ารักจิตใจดีอย่างฮินาตะมา

สมใจ 

เม่ือมีพระเอกท่ีเพอร์เฟก ก็ต้องสร้างนางเอกให้น่าสนใจ 

ราชาวดีหรือมาการอง จึงเป�นหญิงสาวท่ีนอกจากสวย เก่ง ฉลาด 

แล้วยังมีความนับถือตัว และมีปมบางอยากท่ีทำให้ต้องลุ้นว่า พ่อฮิ

นาตะของเราจะสมหวังในความรักหรือเปล่า 

แต่ก็โชคดีท่ีฮินาตะมีคาถาผู้พิทักษ์ จากเรื่องแฮรี่พอตเตอร์ 

“เอกซ์ เปกโต พาโตรนุม เสกคาถาผู้พิทักษ์ของคุณข้ึนมาใช้หัวใจรัก

ท่ีมีแต่แสงสีทองขับไล่ความมืดมน สิ้นหวังออกไปจากใจคุณ” ส่วน

ว่าแฮรี่พอตเตอร์จะเก่ียวอะไร แล้วจะช่วยให้ความรักท้ังคู่สมหวัง

หรือเปล่านั้น ก็เข้าไปอ่านในหนังสือนะคะ 
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ในเรื่องนี้ไม่ใช่มีแค่คาถาผู้พิทักษ์ แต่ยังมีร้านฮันนี่ดุกส์ แม่

มดมาการอง, มาการองสีดำโรยเกล็ดน้ำตาลสีทอง, หรือกลิ่นน้ำมัน

หอมระเหยจากหม้อใหญ่รั่ว แม่มดเล่นสเกตแทนข่ีไม้กวาด การเล่น

สเกตบอร์ด 

นอกจากนั้นยังมี ดอกราชาวดีซ่ึงเป�นจุดเริ่มต้นให้พระเอก

ตามหากลิ่นหอมท่ีทำให้รู้สึกเหมือนมีตัวตน เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์สบู่

เหลว ให้กับบริษัทคาโอะ กรุ๊ป จนเป�นท่ีมาของไทโนะ ซากุระ หรือ

ซากุระเมืองไทย หรือก็คือ ต้นพันธุ์ทิพย์สีชมพู ต้นไม้ท่ีได้ชื่อว่าเป�น

สัญลักษณ์ของความรัก และความปรารถนาดี ซ่ึงเป�นแก่นของเรื่อง

นี้ ดังคำกล่าวของยายซานซ่า 

“สำหรับยายนะท่ีรัก ยายคิดว่ามิตรภาพความรักมันไม่ได้

ข้ึนอยู่กับสถานะหรอก คนรักของหนูอาจจะเป�นใครสักคน ท่ีไม่ใช่ฮิ

นาตะ แต่ความปรารถนาท่ีมีให้ต่อกันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง” ซ่ึง

ผู้เขียนก็เห็นด้วยกับความคิดนี้เช่นกัน 

เรื่องราวท้ังหมดท่ีเล่ามานี้ผู้อ่านสามารถหาคำตอบได้โดยไป

ซ้ือขนมมาการอง หรือกินสปาเกตตีสูตรพิเศษจาก ร้านฮันนี่ดุ๊กส์ 

แม่มดมาการอง ซ่ึงอยู่ในหนังสือนิยาย สูตรรักมาการอง แต่อย่าลืม

เตรียมคำตอบไว้ด้วยนะคะว่า คุณเป�นผู้วิเศษหรือว่ามักเกิล? 
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สุดท้ายขอขอบคุณครูแนน ท่ีเห็นคุณค่างานเขียนชิ้นนี้จน

ได้รับการตีพิมพ์จากสนพ.ขีดเขียน และขอขอบคุณนักอ่านท่ี

ตัดสินใจซ้ือนิยายเรื่องสูตรรักมาการอง หวังใจว่าผู้อ่านจะได้

ความสุข และอ่ิมเอมใจไปกับความรักท่ีเต็มไปด้วยความปรารถนาดี

ของฮินาตะกับมาการองนะคะ 

 

       

  ด้วยรัก และปรารถนาดี 

ไข่เจียวฟู 

ผู้เขียน 
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บทนำ 

เครื่องบินโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศไทย-ฝรั่งเศส

เกิดอาการไหววูบกะทันหัน จนทำให้มากาเร็ต และผู้โดยสารคนอ่ืน 

ๆ สะดุ้งตื่น รีบหันไปมองพ่อท่ีนั่งอยู่ข้าง ๆ ติดกับหน้าต่างเครื่องบิน

ด้วยความเป�นห่วง “น่าจะตกหลุมอากาศ” ดร.กิจจาพึมพำบอกลูก

สาว 

เครื่องบินยังคงสั่นไหวแต่ไม่รุนแรงมากนัก ดร.กิจจาจึง

ตะแคงตัวเพื ่อนอนหลับต่อเช่นเดียวกับผู ้โดยสารคนอื่น ๆ เป�น

ธรรมดาที่เครื่องบินจะตกหลุมอากาศหรือชนกับก้อนเมฆได้ทุกเม่ือ

ในระดับเพดานบินความสูงสากล 35,000 ฟุต นา�ิกาข้อมือบอก

เวลาตี 3 อีกไม่เกิน 5 ชั่วโมงก็จะถึงอัมสเตอร์ดัม และจะแวะพัก

เครื่องที่นั่นประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนจะบินต่อไปปารีส ภายในห้อง

โดยสารมืดสลัว เครื่องบินยังคงวูบไหว เหมือนกับว่ากำลังลอยล่อง

อยู่บนคลื่นเมฆบนท้องฟ้า 

นอกหน้าต่างที่มีแต่ความมืดเวิ้งว้างทำให้มากาเร็ตนอน

ไม่หลับ เสียงเตือนข้อความเข้าจากโทรศัพท์ดังข้ึน เม่ือเป�ดข้อความ

ดู ก็พบว่าเป�นของลูกสาววัย 10 ขวบ ใบหน้าสวยของหล่อนก็ยิ้ม
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น้อย ๆ คิดถึงลูกสาวขึ้นมาจับใจ และยิ่งยิ้มกว้างมากขึ้นเมื่ออ่าน

ข้อความยาวเหยียดนั้น 

“หนูฝ�นร้ายค่ะ ฝ�นว่าลอร์ดวันเดอมอร์ กำลังจะร่ายคาถา

พิฆาต ฆ่าแม่กับคุณตา หนูตื่นมาร้องไห้ใหญ่เลยค่ะ แม่ขาคาถาท่ีลิลี่

แม่ของแฮรี่ร่ายเป�นเกราะทำให้แฮรี่ไม่ตายคือคาถาอะไรคะ หนูจะ

ร่ายคาถานั้นบ้าง… ฮือๆ” 

มากาเร็ตส่ายหน้าขำ กับความคลั่งเรื ่องแฮรี่พ็อตเตอร์

ของลูกสาว จนกระท่ังเก็บเอามาฝ�นเป�นตุเป�นตะ 

“มาการองแสนหวานของแม่ ลิลี่ใช้พลังความรัก สละ

ชีวิตตัวเองป้องกันแฮรี ่จ้ะ… แต่หนูไม่ต้องใช้คาถานั ้นหรอกนะ 

เพราะพลังเหล่านั้นมีอยู่ในตัวหนูกับแม่ตลอดเวลา และตลอดไป

จ้ะ… ลูกรัก” 

มากาเร็ตกดส่งข้อความ แม้ไม่มั่นใจว่าจะมีสัญญาณหรือ

เปล่า และตอนนี้เครื่องบินก็เกิดอาการสั่นไหวรุนแรงอีกครั้ง จน

โทรศัพท์หลุดมือหล่นพ้ืน ขณะท่ีกำลังก้มลงเก็บพ้ืนเครื่องบินก็เอียง

กะทันหันจนต้องคว้าพนักเก้าอี้ไว ้เสียงประกาศให้ทุกคนนั่งประจำ

ท่ี และรัดเข็มขัด เนื่องจากกำลังเจอพายุจนทำให้เครื่องบินตกหลุม

อากาศ  
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มากาเร็ตรัดเข็มขัดให้ตัวเอง ก่อนจะดูความเรียบร้อยให้

พ่อ ไม่เป�นไรลูก พ่อพึมพำเบาๆ ยิ้มปลอบใจเหมือนกับเธอยังเป�น

เด็กน้อยคนเดิมท้ังท่ีตอนนี้เธออายุ 37 ป�มีครอบครัวมีลูกแล้ว 

แต่สถานการณ์กลับยิ่งเลวร้าย ความรู้สึกเหมือนว่ามีมือ

ยักษ์กำลังจับเครื่องบินเขย่าไปมา จนสั่นคลอนทำให้วิงเวียน และ

ปวดหูอย่างรุนแรง เพราะแรงกดอากาศที ่เกิดจากการลดระดับ

เพดานบินอย่างต่อเนื่องจนไม่แน่ใจว่าเกิดจากความตั้งใจของนักบิน 

หรือเครื่องบินดิ่งลงเอง ผู้โดยสายเริ่มส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด 

และตกใจ บ้างก็หลับตานิ ่งข ่มความรู ้ส ึกปวดร้าว และความ

หวาดกลัว ได้แต่ภาวนาขอให้ผ่านเหตุวิกฤตินี้ไปให้ได้ 

แต่ความหวังก็ถูกสั ่นคลอนเมื ่อสัญญาณฉุกเฉินดังข้ึน 

เสียงประกาศให้ทุกคนปฏิบัติตามกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน หน้ากาก

ออกซิเจนห้อยลงมาจากเพดาน มากาเร็ตใส่หน้ากากให้ตัวเองแล้ว 

ก็หันไปดูพ่อท่ีหลับตานิ่งค้ิวขมวด ปากเม้มน้อย ๆ สะกดกลั้นอาการ

ปวดหูจากความดันอากาศที่เปลี่ยนแปลงฉับพลัน เธอเองก็รู้สึกไม่

ต่างไปจากพ่อ ทั้งสองจับมือกันแน่น เจ็บปวดจนศีรษะ รวมท้ัง

ร่างกายแทบจะระเบิด  
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แต่ทว่าความเจ็บปวดทางกาย ยังน้อยไปกว่าความกลัว 

และความเสียใจ เมื่อคิดว่าร่างกายอาจแตกดับ ลาจากทุกสรรพสิ่ง

ในโลกนี้ไปชั่วนิรันดร์ในวินาทีใดวินาทีหนึ่งข้างหน้า  

และแล้วทุกอย่างก็เสียการควบคุม… ก่อนที่ชีวิตจะดับ

สูญไปตลอดกาล แสงสีเขียวเจิดจ้าในหัวที่กำลังจะแตกเป�นเสี่ยง ๆ 

และสำนึกสุดท้ายของมากาเร็ตท่ีร่ำร้องอยู่ภายในใจ… ลาก่อนมากา

รองลูกรัก 
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บทท่ี 1 
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ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ ณ ป�จจุบัน  

ภายในอาคารผู้โดยสารฝ��งขาเข้าจากต่างประเทศ ขณะนี้

คลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มารอรับผู้โดยสารที่ทยอยกันออกมาอย่างใจ

จดใจจ ่อ ต ่างก ็ส ่งเส ียงแสดงความด ีใจเม ื ่อเจอคนที ่ เฝ ้ารอ 

บรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยความชื่นม่ืนเช่นนี้ดูเป�นเรื่องปกติของอาคาร

ผู้โดยสารฝ��งขาเข้า ซึ่งต่างกันลิบลับกับอาคารฝ��งขาออกที่มีแต่การ

ร่ำลา  

ในบรรดาผู้โดยสารที่กำลังเข็นกระเป๋าออกมา ชายหนุ่ม

รูปร่างหน้าตาดี ผิวขาวจัดคนหนึ่ง ดูจะเป�นจุดสนใจของผู้คนบริเวณ

นั้นที่สุด ด้วยพากันสงสัยว่าเขาเป�นพระเอกซีรีส์จากประเทศแถบ

เอเชียหรือเปล่า? 

เพราะนอกจากจะมีหุ่นเพรียวแผงอกกว้าง เอวคอดรับ

กับหน้าท้องแข็งแรงอย่างท่ีผู้ชายด้วยกันยังอิจฉาแล้ว ชายหนุ่มยังมี

ใบหน้าเรียวยาวรูปตัววี ผมสั้นสีดำสนิท ด้านหน้าซอยบางปรก

หน้าผาก จมูกโด่งเป�นสันได้รูปปลายจมูกอวบอิ่ม ปากบางเฉียบสี

แดงจัดมุมปากหยักขึ้นเล็กน้อยเหมือนคนพร้อมยิ้มตลอดเวลา ตา

ชั้นเดียวก็จริงแต่ปลายหางตาแยกเป�น 2 ชั้น ขนตาเป�นแพเพ่ิม
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ความเข้มให้ตาดูสีดำสนิท เขากำลังส่งสายตาสอดส่ายมองหาคน

ท่ีมารอรับ 

“ฮินาตะ ฮินาตะ” เสียงสดใสของผู้หญิงผิวขาวร่างเล็ก

โบกไม้โบกมือตะโกนเรียกชื่อ พร้อมทั้งวิ ่งซอยเท้าเข้ามาหาด้วย

ความดีใจ ชายหนุ่มยิ้มกว้างจนดวงตายิบหยีโบกมือตอบกลับไป

เช่นกัน รอยยิ้มของเขาทำให้คนท่ีอยู่ใกล้ ๆ เผลอยิ้มตามไปด้วย 

ชายหนุ่มเร่งเข็นกระเป๋าเดินทางตรงไปยังเสียงเรียกนั้น 

ยิ้มทั้งปากทั้งตาเมื่อเห็นท่าทางดีใจจนออกนอกหน้าของผู้หญิงร่าง

เล็กที ่อ้าแขนวิ ่งมาหาเหมือนเด็กน้อยดีใจที ่ได้เจอแม่ เพียงแต่

กลับกันคือผู้หญิงที่วิ่งเข้ามานั้นชื่อว่าลออองค์ สินไพบูลย์เกียรติ 

เป�นแม่ของชายหนุ่มท่ีชื่อว่าฮินาตะ คาโอะรุ  

“โอะฮาโย โกะซะอิมัส” เขาทักทายแม่เป�นภาษาญี่ปุ่น 

พร้อมทั้งโค้งคำนับตามธรรมเนียม จากนั้นก็โผเข้ากอดพร้อมทั้งยก

มือกราบที่หัวไหล่ทักทายเป�นภาษาไทยอีกครั้งว่า “สวัสดีนะครับ

แม่” 

“ฮินาตะ พ่ออาทิตย์อุทัยของแม่” ลออองค์ทั้งดีใจทั้งตื้น

ตันใจที่ได้เจอลูกชายคนโตที่เกิดจากสามีชาวญี่ปุ่น เธอเขย่งตัวกอด
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คอลูกชายที ่โน ้มตัวลงมา ให้แม่หอมแก้มซ้ายขวา และกลาง

กระหม่อมเหมือนเช่นทุกครั้งที่กลับมาเยี่ยมแม่ที่เมืองไทยในช่วง

ซัมเมอร์ของทุกป�ตั้งแต่อายุ 10 ขวบจนตอนนี้เขาจะ 27 ป�แล้ว แม่

ก็ยังปฏิบัติกับเขาเหมือนเดิม 

“แม่สบายดีนะครับ รอผมนานหรือเปล่า” ฮินาตะเอ่ย

ถามด้วยสำเนียงญี่ปุ่นปนไทย ถึงแม้จะสามารถพูดภาษาไทยได้ดี

ระดับหนึ่ง แต่ยังต้องพูดช้า ๆ ยิ่งทำให้ฟ�งดูสุภาพอ่อนโยนยิ่งข้ึน 

“ไม่นานเลยจ้ะ รอลูกชายสุดที่รัก นานแค่ไหนแม่ก็รอได้ 

ไหนดูสิไม่ได้เจอเกือบ 2 ป� หล่อกว่าเดิมนะเนี่ย” คนเป�นแม่พูดเสียง

หวานมองลูกชายด้วยความภูมิใจ เมื่อเห็นลูกชายเป�นหนุ่มฉกรรจ์

เต็มตัว เขาเป�นเด็กหนุ่มหน้าตาดีจนคนที่เดินผ่านไปมาต้องเหลียว

มอง 

หลังจากทักทายกันพอประมาณ แม่ดูนา�ิกาข้อมือเรือน

สีทองจากแบรนด์ชั้นนำคำนวณเวลาคร่าว ๆ จึงเอ่ยปากชวนให้เขา

ไปหาอะไรทานด้วยกัน  

“เราไปหาอะไร ๆ อร่อยทานกันท่ีนี่ดีกว่า ตอนเท่ียงแม่มี

นัดกับครูประจำชั้นซิดนีย ์กลับไปบ้านคงไม่ทันแล้ว”  
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“อ่า ท่ีโรงเรียนหรือครับ?” ฮินาตะตื่นเต้นท่ีจะได้เจอน้อง

หลังจากท่ีไม่ได้เจอมา 2 ป�แล้ว  

“เฮ้อ น้องเราน่ะสิไปก่อเรื่องที่โรงเรียนเอาไว้ ครูประจำ

ชั้นเพ่ิงโทรมาบอกเม่ือเช้า ไปเถอะประเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟ�ง” 

จากนั้นท้ังสองคนก็พากันมานั่งทานอาหารท่ีร้านคาเฟ่ชื่อ

ดัง ซ่ึงเป�ดอยู่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ  

“ลูกยังชอบทานสปาเกตตีเหมือนเดิมเลยนะ” ลออองค์

แซวลูกชายด้วยความเอ็นดูจำได้ว่าฮินาตะชอบทานอะไรซ้ำ ๆ 

“อ่า~ ผมว่านอกจากจะอร่อยแล้ว รสชาติยังคล้ายกับ

ราเมงแชมเป�ยนส์ญี่ปุ ่นนะครับ” ฮินาตะบอกเหตุผล คนเป�นแม่

พยักหน้าเห็นด้วย ใบหน้าที่ตกแต่งอย่างสวยงามคลี่ยิ้มตลอดเวลา 

จนทำให้ลูกชายกลายเป�นคนยิ้มง่ายตามไปด้วย 

“จริงด้วยสิ งั้นดีเลยจ้ะ แม่มีร้านสปาเกตตีอยู่ร้านหนึ่ง 

เชฟเป�นคนฝรั่งเศส ซอสคาโบนาร่ารสชาติอร่อยมากไม่เหมือนใคร 

วันหลังแม่จะพาไปทาน” 

ตัว
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ฮินาตะยิ้มรับท้ังปากท้ังตา มองแม่ด้วยความชื่นชมไม่ว่าก่ี

ป�แม่ก็ยังสวยเหมือนเดิม ใคร ๆ ก็บอกว่าเขาหน้าเหมือนแม่ ยิ่ง

ตอนนี้แม่ตัดผมซอยสั้นทำให้ดูหน้าเด็ก จนเหมือนเป�นพี่สาวเขา

มากกว่า 

“อากิจสบายดีหรือครับ” เขาถามถึงสามีใหม่แม่ซึ่งเป�น

นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รุ่นใหม่ไฟแรง แม่แต่งงานใหม่หลังจากท่ี

หย่ากับพ่อซ่ึงเป�นคนญี่ปุ่นได้ 4 ป� ซ่ึงตอนนั้นเขาอาย ุ14 ป�พอดี 

“ก็ดีจ้ะ ช่วงนี้ยุ่งหน่อยเพราะกำลังเป�ดโครงการใหม่ ว่า

แต่เราเถอะเข้ารายงานตัวบริษัทวันไหนจ๊ะ แล้วจะอยู่เมืองไทยก่ี

เดือน” 

“อีก 2 อาทิตย์ครับ หลังจากนั้นอีก 6 เดือนก็ต้องเสนอ

ผลิตภัณฑ์ให้กับสำนักงานใหญ่ แม่ไม่ต้องห่วงนะครับ พ่อเตรียม

คอนโดไว้ให้ผมแล้ว” ท่าทีสุภาพแฝงความเกรงใจของลูกชายทำให้

แม่มีสีหน้างอนจัด 

“โกรธแล้ว! ทำไมต้องไปอยู่คอนโด นี่ถ้าประธานมารุโตะ

มีป�ญหานักแม่จะจัดการเอง… พ่อเราก็แบบนี้แหละคิดอะไรไม่เข้า

เรื่องมีอย่างที่ไหนจะให้ลูกไปอยู่คอนโด กะจะให้ทำงานอย่างเดียว
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น่ะสิ เรื่องแข่งขันอะไรก็เหมือนกันคิดอะไรไม่เข้าท่า… ฮึ” แม่ของ

เขาคงบ่นอีกยืดยาว ถ้าไม่ใช่ว่าพนักงานจะมาเสิร์ฟอาหาร  

“พ่อหวังดีก ับผมนะครับ อยากให้เป�นประธานโดย

ปราศจากคำครหา” เขารีบบอกแม่เมื ่อเห็นว่าแม่เริ ่มอารมณ์เสีย

เรื่องกฎการเป�นประธานของบริษัทคาโอะกรุ๊ปจำกัด 

“พ่อเราบ้าความสมบูรณ์ บ้าเกียรติ แล้วมากดดันกับลูก

กับ…” เธออยากจะพูดต่อว่า กับเมีย แต่เม่ือเห็นสีหน้าอึดอัดของลูก

ชายนึกสงสาร อย่างไรเสียฮินาตะก็อยู่กับพ่อตั้งแต่อายุ 10 ขวบ 

เธอชะงักเมื ่อเห็นใบหน้าเจื ่อนลงของลูกชาย จึงรีบ

เปลี่ยนเรื่องคุย ไม่อยากให้ดวงตายิ้มได้ของลูกชายต้องเศร้าหมอง

อีก ดวงตาพิเศษที ่ให้ความอบอุ ่นใจเหมือนอาทิตย์อุทัย… ดวง

อาทิตย์ญี่ปุ่น 

---------------------- 
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