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 “ไม่เด็ดขาด!” เสียงยืนยันหนักแน่นของ ‘นับหน่ึง’ ดังข้ึนกับ     
คู่สนทนาในหูโทรศัพท์ เขาถอนหายใจเฮือกใหญ่อย่างหนักใจไม่น้อยเมื่อได้รู้

ข่าวร้ายที่ตัวเองกำาลังจะต้องเผชิญ

 “เฮ้ย...แล้วแกจะทำายังไง ? แกจะหนีงานแต่งงานอย่างงั้นน่ะเหรอ

ไอ้นับหนึ่ง นั่นเท่ากับว่าแกเนรคุณพ่อแม่ของแกเลยนะโว้ย การแต่งงานของ

แกน่ะ มันมีค่าเท่ากับธุรกิจพันล้านเลยนะ” ปลายสายเอ่ยเตือนด้วยความ  

หวังดี แม้จะรู้ว่าการมัดมือชกให้เพื่อนรักของเขาแต่งงานกับใครหน้าไหน

ไม่รู้นั้น ไม่ใช่เรื่องที่เข้าท่า แต่เมื่อเล็งเห็นถึงตัวเงินที่จะได้รับจากการร่วม

ธรุกจิอสงัหารมิทรัพยท์ีเ่ปน็เงินนบัพันลา้นบาทแลว้ เขากอ็ดทีจ่ะกลนืน้ ำาลาย    

เอื๊อกใหญ่ด้วยความเสียดายแทนไม่ได้

 “ใครอยากแต่งก็แต่งไปสิ แต่ที่แน่ๆ ฉันไม่ยอมป๊ากับม้าแน่ๆ นี่มัน

ยุคสมัยไหนแล้ววะไอ้ณัฐ เค้าน่าจะเลิกคิดวิธีการคลุมถุงชนได้แล้ว ส่งฉันไป

เรียนถึงเมืองนอกเมืองนา แต่กลับมาใช้วิธีล้าสมัยกับฉัน ฉันรับไม่ได้ว่ะ” 

ชายหนุ่มกล่าวอย่างหัวเสียในขณะที่กำาลังขับรถวนหาที่จอดในลานจอดรถ

ของซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดัง

ตอนที่ 1
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 “มันก็ใช่ เออๆ ตามใจโว้ย เถียงแกไปก็ไม่มีประโยชน์ แล้วนี่จะเอา 

ยงัไงตอ่ ?” เพือ่นรกัเอย่ถามดว้ยความเปน็หว่ง นับหน่ึงขมวดคิว้อยา่งเครยีดๆ 

นั่นสิ...เขาจะจัดการกับชีวิตที่ยุ่งเหยิงของตัวเองตอนนี้ยังไงดี

 “ถ้าฉันจะหนีออกจากบ้านแล้วไปอยู่กับแกได้ไหมวะ ?”

 “เอ่อ...” ณัฐอึกอักเล็กน้อยอย่างลำาบากใจ คอนโดฯ ที่เขาเช่าอยู่ 

มันก็แคบอย่างกับรังหนู ที่สำาคัญงานการของเขาก็ยังไม่มีเป็นหลักเป็นแหล่ง 

ตอนนีก้ท็ำาไดแ้คเ่พยีงรบัออเดอรท์ำาขนมตามสัง่ในอนิเทอรเ์นต็ประทงัชวีติไป

วันๆ เท่านั้น

 “อนัทีจ่รงิมนัก็ไดน้ะ แตแ่กกเ็คยมาคอนโดฯ ฉนันีน่า ทัง้แคบทัง้เลก็ 

มิหนำาซ้ ำามแีตเ่ครือ่งทำาขนมเตม็ไปหมด แคฉ่นัคนเดยีวยงัจะซกุหวันอนแทบ

ไม่ได”้ ปลายสายไมไ่ด้ปฏเิสธเสยีทเีดยีว แตอ่า้งถงึเหตผุลทีเ่ปน็จรงิใหน้บัหนึง่

คิดตาม

 กจ็รงิอย่างท่ีณฐัวา่...หอ้งของณฐัเลก็จนแทบไมม่ทีางเดิน นัน่เพราะ

ชายหนุม่ขนอปุกรณท์ำาขนมกลบัมาจากฝร่ังเศสดว้ยความเสยีดายจนแทบจะ

ลม้ทับตัวตายแหลไ่มต่ายแหล ่มหินำาซ้ ำาไปสมคัรงานที่โรงแรมไหนกถ็กูปฏเิสธ 

นั่นเพราะไม่เชื่อว่าฝีมือคนไทยน่ะหรือ จะไปสู้ฝีมือเชฟฝรั่งเศสตัวจริงได้

  ดูถูกกันไปเถอะ...แล้วสักวันจะให้ไอ้ณัฐโชว์ฝีมือให้ดู!

 “เอาไวฉ้นัไปนอนคดิกอ่นแลว้กนัวา่จะทำายงัไง เออ...แล้วตอนบา่ยที่

แกจะให้ฉันไปช่วยขนขนมไปส่งงานลูกค้า แกยังจะใช้บริการฉันหรือเปล่า ?” 

 “ใช้สิวะ มารับให้ตรงเวลาด้วยล่ะ”

 “โอเค งั้นเดี๋ยวบ่ายสามเจอกัน แค่นี้ก่อนนะไอ้ณัฐ” นับหนึ่งวางสาย 

กำาลังจะเลี้ยวรถเข้าที่จอด แต่แล้วก็มีรถมินิคูเปอร์สีเหลืองแปร๊ด ปาดหน้า

เข้าไปจอดแทนอย่างไม่มีมารยาท ชายหนุ่มหัวเสียทันที...เห็นอยู่ว่าเขาเปิด

ไฟเลี้ยวจะเข้าไปจอด ยังมีหน้าแทรกเข้ามาได้!

 ไม่คิดเปล่า....นับหนึ่งลงมาจากรถทันที

 ‘ขนมถ้วย’ เดินลงจากรถของเธออย่างเร่งรีบ หญิงสาวแต่งตัวด้วย

กระโปรงสั้นจู๋ สวมแว่นกันแดดของชาแนลสีขาวอันใหญ่ปิดใบหน้าเกือบมิด 

เธอดูไม่ได้สนใจนับหนึ่งที่ยืนจ้องเขม็งตรงมายังเธออย่างเอาเรื่องเพราะมัว

แต่คุยโทรศัพท์อย่างออกรสออกชาติกับปลายสาย
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 “ไม่มีทาง ฉันไม่มีทางแต่งงานกับใครหน้าไหนก็ไม่รู้หรอก พ่อน่ะ 

หัวโบราณ!” หญิงสาวเบ้ปาก กำาลังจะเดินเลี่ยงจากนับหนึ่งที่ยืนขวางทางอยู่ 

แต่ชายหนุ่มรีบเดินไปขวางหน้าอีกครั้งพร้อมทั้งเอ่ยเรียก

 “นี่คุณ...คิดจะหนีกันง่ายๆ แบบนี้น่ะเหรอ ?”

 “แปบ๊นงึนะ...” ขนมถว้ยมองหนา้นบัหนึง่แล้วเอามอืล้วงลงในกระเปา๋

ใบหรูของตัวเอง เหมือนกำาลังควานหาอะไรสักอย่างในขณะที่ปากก็กำาลัง

คุยโทรศัพท์ต่อ “ที่สำาคัญ ฉันมีพีทอยู่ทั้งคน อีกแค่เดือนเดียวพีทก็จะกลับมา

เมืองไทยแล้ว แล้วฉันก็จะพาพีทไปแนะนำาให้พ่อรู้จัก เชื่อได้เลยว่าพ่อต้อง

ชอบพีทเหมือนท่ีฉันชอบ อุ๊ย...แป๊บนึงนะยายตาล” ขนมถ้วยบอกกับปลายสาย

เม่ือมือควานไปเจอสิง่ทีเ่ธอตอ้งการแลว้ หญงิสาวล้วงเศษเหรยีญจากกระเปา๋      

แบรนด์เนมขึ้นมายื่นให้กับนับหนึ่งทันที “มีเศษเงินอยู่แค่นี้แหละ”

 นับหน่ึงอ้ึง รู้สึกเหมือนโดนกระโดดถีบหน้าอย่างแรง น่ีสภาพของเขา

ดูเหมอืนขอทานขนาดนัน้เลยหรอื ยายบา้นีถ่งึมายืน่เศษเงนิกน้กระเปา๋ใหเ้ขา!

 “เอา้...รบัไปส ิฉนัรบีนะ” ไมพ่ดูเปลา่ ขนมถว้ยจบัเศษเงนิในมอืของ

ตัวเองยัดลงในมือของนับหนึ่งอย่างเร่งรีบเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ก่อนจะ

พูดโทรศัพท์ต่อไม่ให้ขาดตอน “ฮัลโหล...ยายตาล เรียบร้อยแล้ว...ไม่มีอะไร

หรอก มีขอทานมาขอเงินน่ะ เลยควานหาเศษเงินให้ เมื่อกี้ฉันพูดถึงไหนนะ 

อ้อ...ถงึเรือ่งของพทีใชไ่หม” ขนมถว้ยเดนิไปคยุโทรศัพท์ไป ปล่อยใหน้บัหนึง่

ยืนทำาหน้าเหวอ มองเศษเงนิในมอือยา่งมนึงง จะอา้ปากต่อวา่หญงิสาวก็สาย

ไปเสียแล้วเมื่อเธอเดินหายเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ต 

 “ยายบา้เอ๊ย!” ชายหนุ่มสบถข้ึนมาอยา่งหวัเสยี กอ่นจะเดนิไปขึน้รถ

ของตวัเองแลว้วนหาทีจ่อดรถใหม่ซึง่ตอ้งใช้เวลาร่วมสบิหา้นาท ีเพราะยายนัน่

คนเดียว!

 นับหน่ึงจัดการล็อกรถแล้วเดินตรงมาที่หน้าประตูทางเข้า                  

ซูเปอร์มาร์เก็ต สายตาของชายหนุ่มสังเกตเห็นตู้รับบริจาคช่วยเหลือเด็ก        

ผู้พิการซ้ำาซ้อน เขาจึงเอามือล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกง หยิบเอาเศษเหรียญ

ที่ขนมถ้วยให้เขาขึ้นมาหยอดใส่ลงไปในนั้นพลางนึกถึงหน้าของหญิงสาว

ตัวแสบ เจ้าพระคู้ณ...ขออย่าได้เจอะได้เจอกันอีกเลย เพี้ยง!

 ชายหนุม่กำาลงัจะเดนิเข้าไปในซเูปอร์มารเ์กต็ แตเ่หมอืนมอีะไรดลใจ
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ใหเ้ขาหนักลบัไปมองทีล่านจอดรถอีกคร้ังหน่ึง นับหน่ึงเหน็ชายหนุม่ไมน่า่ไวใ้จ

สองคนกำาลังด้อมๆ มองๆ ท่ีรถมินิคูเปอร์ของขนมถ้วยอยู่อย่างมีพิรุธ พวกเขา

เป็นใครกัน ? ในเมื่อเขาเห็นหญิงสาวเดินทางมาคนเดียว หรือว่า...ขโมย!

 จิตใต้สำานึกของพลเมืองดีกำาเริบทันที ชายหนุ่มเดินตรงดิ่งไปทาง

ชายหนุ่มสองคนน้ันอย่างไม่รอช้า พร้อมท้ังตะโกนถามเสียงดังล่ันจนสองคนน้ัน

สะดุ้งโหยง “เฮ้ย...ทำาอะไรน่ะ ?”

 เมื่อได้ยินเสียงคนตะคอกใส่ ทั้งสองจึงรีบวิ่งหนีออกไปทันทีเพราะ

นึกว่าเจ้าของรถมาเห็นเข้า นับหนึ่งรีบตะโกนเรียกยามให้ตามจับโจรทั้งสอง

คนนั้น แม้จะรู้ว่าคงวิ่งไล่จับไม่ทัน แต่อย่างน้อยการแสดงตัวว่ามีคนรู้เห็นถึง

พฤติกรรมอันไม่สมควร คงขู่ไม่ให้พวกมันกล้ากลับมาทำาแบบนี้อีกนาน

 “โจรงดัรถครบั! ว่ิงไปทางโน้นแลว้ ช่วยจับดว้ยครบั” นบัหนึง่ยิม้กริม่ 

อดที่จะภูมิใจเสียไม่ได้ที่ทำาตัวดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ก่อนจะนึกขึ้นได้

จึงรีบเปิดประตูรถเข้าไปดูความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น อาจมีรอยงัดแงะหรือ

ทรัพย์สินถูกรื้อค้น ซึ่งบางทีอาจต้องเรียกตำารวจมาถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน

 แต่แล้วนับหนึ่งกลับพบว่า...ทุกอย่างเรียบร้อย!

 ไม่มีรอยงัดแงะ ไม่มีการรื้อค้น มีเพียงกุญแจรถที่เสียบคาไว้เท่านั้น

 ให้ตายสิ! ยายบ้านี่จอดรถยังไงไม่ล็อกรถ แถมยังทิ้งกุญแจไว้ให้  

พวกโจรขับออกไปได้ง่ายๆ อีก นึกใจบุญจะมาบริจาครถมินิคูเปอร์คันละเป็นล้าน

ให้พวกขโมยหรือยังไงแม่คุณ!

 อีกทางด้านหนึ่ง ขนมถ้วยกำาลังหอบข้าวของพะรุงพะรังเดินตรงมา

ท่ีรถของตัวเอง พอเหน็วา่นบัหนึง่เปดิประตรูถของเธอแล้วเอาหวัมดุเขา้ไปนัน้

ก็รีบร้องโวยวาย พุ่งตรงเข้าไปตบตีชายหนุ่มอย่างไม่ยั้งมือ ข้าวของที่ซื้อมา

ถูกใช้ระดมฟาดลงที่หลังของเขาอย่างแรงจนนับหนึ่งร้องโอดโอย

 “ช่วยด้วยค่ะ ขโมย! ขโมยมาขโมยรถค่ะ”

 “โอ๊ย! ผมไม่ใช่ขโมยนะ” นับหนึ่งร้องลั่น จะถอยหลังออกมาจาก  

ตัวรถแต่ขนมถ้วยพยายามจะปิดประตู ทำาให้ประตูรถหนีบตัวของชายหนุ่ม

ไว้ไม่ให้หนีไปได้ ปากของหญิงสาวก็ร้องตะโกนให้ช่วยจนคนแถวนั้นกับยาม

สามนายวิ่งหน้าตื่นเข้ามา

 “เกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้หญิง ?” ยามคนหนึ่งเอ่ยถาม  
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 “ขโมยค่ะ มนัมางัดรถของฉนั ดทีีฉ่นัมาทนัเลยจบัมนัไวไ้ด ้โทรเรยีก

ตำารวจเลยคะ่ จบัเข้าคกุเสยีใหเ้ข็ด” ขนมถว้ยรีบยืน่ปากฟอ้งขณะทีย่งัพยายาม

ดันประตูให้หนีบร่างของนับหนึ่งไว้ ยามกำาลังจะวิ่งออกไปตามตำารวจแต่

ชายหนุ่มร้องห้ามไว้เสียก่อน

 “โอ๊ย! บอกว่าไม่ใช่ขโมย ให้ผมพูดบ้างสิคุณ” นับหนึ่งโวยบ้าง

 “อย่าไปฟังมันค่ะ พวกผู้ร้ายปากแข็ง!”

 นับหนึ่งเหลืออด รวบรวมกำาลังจากสะโพกของตัวเองแล้วดันบาน

ประตูรถออกอย่างแรงจนประตูรถกระแทกร่างของขนมถ้วยจนล้มหน้าคว่ ำา 

หญิงสาวร้องกรี๊ดๆ กลัวดั้งที่ไปทำามายุบ โชคดีที่มันยังอยู่ในสภาพเดิม!

 “ไอ้บ้า! ฉันจะแจ้งตำารวจว่านายทำาร้ายร่างกายฉันอีกหนึ่งข้อหา!” 

หญิงสาวร้องโวยวายก่อนจะลุกข้ึนปัดแข้งปัดขาท่ีเลอะฝุ่นออก เม่ือได้เห็นหน้า

ของโจรขโมยรถชัดเจน ขนมถ้วยก็ตาโตจำาได้ทันที “นายนี่เอง! ขอทานที่มา

ขอเงินฉันเมื่อกี้นี่นา ทำาไม ฉันให้เงินเป็นเศษเหรียญแค่นี้นายต้องโกรธเคือง

ถึงขนาดจะมางัดรถฉันเลยเหรอ”

 “นี่คุณ จะพูดจะจาอะไรก็ให้มันดีๆ หน่อย ผมไม่ใช่ขอทาน คุณน่ะ

เข้าใจผิดไปเอง ที่ผมลงไปขวางทางคุณเพราะคุณมาแย่งที่จอดรถผมหน้าตา

เฉย ยังไม่ทันจะได้ต่อว่า คุณก็มายัดเงินให้ผม พอผมจะคืนเงินให้คุณ คุณก็

เดินเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้ว ที่สำาคัญผมไม่ใช่โจรขโมยรถด้วย” พูดจบ

ประโยค นับหนึ่งก็ชูกุญแจรถยนต์ของหญิงสาวขึ้น ขนมถ้วยตาโตด้วยความ

ตกใจ

 “น่ีนายแอบล้วงกระเป๋าฉันแล้วเอากุญแจรถมาด้วยเหรอ ร้ายกาจ

มาก! คุณยามจับมันเลยค่ะ จับมันส่งตำารวจเลย” ขนมถ้วยยิ่งตีความในสิ่งที่

นับหนึ่งพูดไปผิดทิศผิดทางจนเรื่องชักจะเลยเถิดไปกันใหญ่

 “จะบ้าหรือยังไง ใครจะไปล้วงกระเป๋าคุณได้ในเมื่อผมยังไม่ได้เดิน

เข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยด้วยซ้ำา ไม่เชื่อไปเช็คจากกล้องวงจรปิดเลยก็ได้ 

คุณน่ันแหละ ลืมกุญแจไว้ที่รถแถมยังไม่ล็อกประตูรถอีก สะเพร่าแล้วยังมา

ใส่ความคนอ่ืน ไปนึกดูดีๆ สิคุณ” ถึงคราวท่ีนับหน่ึงจะโวยข้ึนมาบ้าง ขนมถ้วย

กำาลงัจะอา้ปากเถยีง แตพ่อมานกึๆ ดอูกีท.ี..จะวา่ไปเธอก็ลืมเอากุญแจออกมา

จากรถจรงิๆ เพราะมวัแตค่ยุโทรศพัทก์บัลกูตาลจนเพลนิ “เงยีบเลย...นกึออก
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แล้วใช่ไหม ?”

 “อะไร ? พูดอะไรของนาย ฉันไม่มีอะไรจะพูดด้วยแล้ว ถอยไป!    

ฉันรีบ” ขนมถ้วยแถไปอย่างหน้าด้านๆ เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิด

เต็มประตู

 “เดี๋ยวสิ ไม่คิดจะขอโทษผมหน่อยเลยเหรอคุณ”

 “ทำาไมฉันต้องขอโทษ ฉันไม่ได้ทำาอะไรผิดนะ ถอยไป เอ๊ะ...บอกให้

ถอย!” หญิงสาวแผดเสียงใส่กลบเกลื่อนความผิดของตัวเอง ขณะที่นับหนึ่ง

ทำาท่ายียวนกวนประสาท เขาหัวเราะหึหึในลำาคอเมื่อเห็นท่าทีของขนมถ้วยที่

ดลูกุลีล้กุลนเหมอืนวา่อยากจะไปจากตรงน้ันเสยีใหไ้ดใ้นตอนนี ้เพราะคนทีม่า

มงุดเูหตกุารณน์ัน้เพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ และทีส่ำาคญัสว่นใหญต่่างพากันซบุซบิวา่

ขนมถ้วยเป็นฝ่ายผิดแล้วไม่ยอมรับผิด “จะถอยไหม ?”

 “ไม่ถอย จนกว่าคุณจะขอโทษผมต่อหน้าทุกคนก่อน”

 “ได้...” น้ ำาเสียงของขนมถ้วยเหี้ยมเกรียมจนน่าสะพรึง หญิงสาว  

จ้องหน้าของนับหน่ึงแล้วยิ้มก่อนจะกล่าวขอโทษด้วยน้ำาเสียงเย็นยะเยือก 

“ขอโทษนะ” พูดเพียงแค่นั้นหญิงสาวก็กระแทกส้นสูงลงไปที่เท้าของนับหนึ่ง

อย่างแรงจนชายหนุม่กระโดดเหยงๆ ดว้ยความเจบ็ปวด ขนมถ้วยอาศัยจงัหวะ

นั้นรีบขึ้นรถแล้วขับออกไปอย่างรวดเร็ว

 นับหน่ึงทำาได้แค่ช้ีไปที่รถของหญิงสาว หน้าของเขาบิดเบี้ยวด้วย

ความเจ็บแสบ แม้แต่จะร้องออกมายังร้องไม่ออก...

 อย่าให้เจออีกนะยายบ้า ไม่อย่างนั้นเธอกับฉันได้เห็นดีกันแน่!

 

 ออเดอร์จากอินเทอร์เน็ตวันนี้ทำาให้ ‘ณัฐ’ ยิ้มหน้าบานเป็นจานเชิง 

จะไม่ให้เขาดีใจได้อย่างไร ตั้งแต่เรียนจบทางด้านทำาขนมมาจากฝรั่งเศส ยัง

ไม่เคยรับออเดอร์ขนมทางอินเทอร์เน็ตเป็นร้อยชิ้นแบบนี้มาก่อน

 แมฐ้านะทางครอบครัวของณฐัจะไม่ไดร้่ ำารวยลน้ฟา้ แตก่็ไมไ่ดย้ากไร้

หรอืขดัสนมากมาย ถงึอยา่งนัน้ณฐักเ็ลอืกทีจ่ะออกมาใช้ชวีติเพยีงลำาพงั เพือ่

พิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าการทำาขนมขายนั้นสามารถทำาเป็นอาชีพเล้ียงตัวเขาและ

ครอบครัวให้อยู่ได้ แม้จะยังไม่ใช่วันนี้ก็เถอะ

 ชายหนุ่มจัดการนำาครีมโยเกิร์ตไปทาบนเน้ือขนมปัง แล้วนำามา
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ประกบกนั กอ่นจะหนัไปหยบิรบิบิน้ผา้สชีมพมูาผกูขนมดาควอส(Dacquoise) 

ใหส้วยงาม แลว้จดัเรียงใสก่ระบะเหลก็ใหเ้รียบร้อย เตรยีมพรอ้มสำาหรบัสง่ให้

ลูกค้าในตอนบ่ายที่หมู่บ้านสุดหรูย่านรามอินทรา เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย ณัฐ

จงึเดนิผวิปากอารมณด์แีลว้คว้าผ้าขนหนูเข้าไปอาบน้ำาเพราะอกีสกัครูเ่ขาตอ้ง

เดินทางไปส่งขนมแล้ว

 เชน่เดียวกบั ‘ลกูตาล’ หญงิสาวทีร่ ่ ำาเรยีนจบมาทางบรหิารฯ แตก่ลับ

ตอ้งมานัง่ทำาขนมไทยขายกบั ‘นมนวล’ ผู้เปน็ยาย แมใ้นใจจะไมไ่ดร้กัไดช้อบ

ในงานด้านน้ี แต่บางครั้งชีวิตก็ไม่มีทางเลือกมากนัก ด้วยความใกล้ชิดและ

สนิทสนมกับยายมาตั้งแต่เด็กเพราะผู้เป็นแม่เสียชีวิตตั้งแต่เธออายุได้เพียง

เจ็ดขวบ ทำาให้ลูกตาลซึมซับกรรมวิธีการทำาขนมไทยจากผู้เป็นยายมาอย่าง

ไม่รู้ตัว แม้ปากจะบอกว่าไม่อยากทำา แต่พอเห็นคนอื่นทำาขนมไม่อร่อยถูกใจ

ก็มักจะต้องลงมือเองเสียทุกครั้ง

 หญิงสาวกับนมนวลรับทำาขนมไทยส่งร้านขนมดังๆ แถวเกาะเกร็ด 

ด้วยเพราะไม่มีเงินทุนมากพอท่ีจะเปิดร้านเป็นของตัวเอง จึงต้องยอมให้รสมือ

ของนมนวลถกูรา้นคา้ใหญ่ๆ  เอาสติก๊เกอรช์ือ่คนอืน่มาแปะแล้วอา้งวา่ผลิตเอง

ขายเอง จะทำาอย่างไรได้...หากมัวแต่หย่ิงทะนงในศักด์ิศรีก็คงไม่มีเงินกินเงินใช้ 

มิหนำาซ้ ำา ‘ตะโก้’ น้องชายของลูกตาลเองก็กำาลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชั้นปี 

ที่สี่แล้ว ยังต้องใช้เงินอีกมากทีเดียวกว่าตะโก้จะเรียนจบ หญิงสาวจึงดิ้นรน

ทุกวิถีทางที่จะหาเงินมาจุนเจือทางบ้าน และไม่รังเกียจที่จะทิ้งใบปริญญา

เกียรตินิยมอันดับหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจมานั่งหน้ามันอยู่ในครัวเพื่อทำา

ขนมไทยขาย 

 วนันีม้อีอเดอรจ์ากลกูคา้เจา้ประจำาทีรู่ว้า่แหลง่ขนมไทยโบราณจรงิๆ 

อยู่ที่ไหน มาสั่งขนมกระเช้าสีดาไว้ร่วมสองร้อยชิ้น แม้กรรมวิธีจะยุ่งยากแต่

เธอก็เต็มใจทำาให้อย่างที่สุด

  หญงิสาวจดัการตกัมะพรา้วทนึทกึขดูฝอยทีค่ลุกกับน้ำาเชือ่มมาตักใส่

ในกระเชา้ขนาดกะทดัรดั ซึง่ทำามาจากแปง้สาลกีบัน้ ำามนัพชืและไขแ่ดง นำามา

นวดรวมกนัจนแหง้ กอ่นจะนำามากดลงพิมพ์แลว้เขา้เตาอบ สสีนัของมะพรา้ว

ทีผ่สมสจีากธรรมชาตชิว่ยทำาใหก้ระเชา้สดีาสวยงาม ยามนำามาเรยีงกันหลายๆ 

สีก็ไม่ต่างจากสวนดอกไม้ขนาดย่อมๆ ที่งดงามเกินกว่าที่จะเป็นเพียงขนม
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 “ตาล...ไปอาบน้ ำาอาบท่าได้แล้วลูก เดี๋ยวต้องไปส่งขนมแล้วนี่     

ทางนี้เดี๋ยวยายกับสาลี่จัดการเอง เหลืออีกไม่กี่กระเช้า” นมนวลหันไปบอก

หลานสาวที่กำาลังหน้ามันบรรจงตักมะพร้าวใส่ลงในกระเช้าอันกระจิริดอย่าง

บรรจง

 “ใช่ค่ะคุณตาล รีบไปเถอะค่ะ เดี๋ยวพี่สาลี่จัดให้ รับรองเลิศค่ะ”     

หญิงสาววัยราวสามสิบบอกพลางยิ้มแป้น เธอคือ ‘พี่สาล่ี’ ลูกจ้างที่อยู่กับ    

นมนวลมาตั้งแต่เธอยังเด็ก ลูกตาลไม่เคยมองว่าพี่สาลี่เป็นลูกจ้าง แต่เธอ

เคารพพี่สาลี่เป็นเหมือนญาติสนิทคนหนึ่ง

 “งั้นตาลฝากด้วยนะคะพี่สาลี่” พูดจบหญิงสาวก็รีบวิ่งปร๋อหายไป    

ในเรอืนไทยสองชัน้ทีต่ัง้อยูข่า้งๆ เรอืนครวัชัน้เดยีวทีอ่ยูต่ดิกนั ผูเ้ปน็ยายมอง

แล้วยิ้ม ก่อนจะก้มหน้าก้มตาทำาขนมต่อไป

 

 ที่สนามหญ้าหน้าคฤหาสน์หลังงามเวลานี้กำาลังมีคนงานหลายคน 

พากันช่วยยกโต๊ะและเก้าอี้มาจัดวางกันอย่างเป็นระเบียบ บนเวทีที่ถูกสร้าง

ขึน้มาอยา่งเรยีบงา่ยเหลา่บรรดานักดนตรีตา่งพากนัตัง้เสยีงเครือ่งดนตรขีอง

ตวัเอง เตรยีมท่ีจะให้ความสขุกบังานวนัเกดิของลกูสาวเจา้ของบา้นทีจ่ะมอีายุ

ครบยี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์ในวันนี้ เธอชื่อ ‘คุณหนูนิหน่า’

 หญงิสาวกำาลงัเดนิวนอยูท่ีห่นา้ตูเ้สือ้ผา้บานโตภายในหอ้งนอนพลาง

คยุโทรศพัทก์บัเพือ่นสาวอยา่งออกรสออกชาต ิในขณะทีม่อืกก็ำาลงัเลอืกเสือ้ผา้

ที่มีจนล้นตู้เพื่อที่จะนำามาสวมใส่ในงานเย็นวันนี้

 “ต้องมาให้ได้นะแก...ถา้ไมม่าฉนัโกรธจรงิๆ ดว้ย โอเคนะแก...เด๋ียว

ฉนัแต่งตัวกอ่น” นิหน่าพดูจบกก็ดวางสายกอ่นจะโยนโทรศัพทม์อืถือทิง้ลงบน

เตยีง หญงิสาวปรายตามองเสือ้ผา้หลากสสีนัแลว้ถอนหายใจเฮอืกใหญ.่..ไมม่ี

ชดุไหนถกูใจเลย วา่แตชุ่ดเดรสสฟีา้ทีเ่พิง่ซือ้มาเมือ่วนักอ่นหายไปไหน ? หรอื

แม่บ้านจะเอาไปซัก ?

 ไม่รอช้า นิหน่ารีบเปิดประตูห้องนอนของตัวเองออกไปแล้วตะโกน

เรียกแม่บ้านเสียงดังลั่น แต่ไม่มีเสียงตอบรับ นั่นเพราะทุกคนกำาลังสาละวน

กับการจัดงานวันเกิดให้เจ้าหล่อนนั่นเอง สุดท้ายนิหน่าจึงต้องเดินลงมาจาก

ชั้นบนของบ้านเพื่อไปตามหาตัวแม่บ้าน  
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 “โอ๊ย...คนใช้บ้านนี้หายหัวไปไหนกันหมด เรียกจนปากจะฉีกก็      

ไม่ขานรับ” หญิงสาวบ่นกระปอดกระแปดอย่างเบื่อหน่ายเต็มทน

 อีกทางด้านหนึ่งของบ้าน รถเบนซ์คันหรูของนับหนึ่งแล่นเข้ามา 

จอดบริเวณภายในคฤหาสน์ของคุณหนูนิหน่า ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองผ่าน

กระจกใสหน้ารถ แล้วหันมาเอ่ยถามณัฐที่กำาลังเตรียมตัวจะลงไปยกขนมที่

หลังรถของเพื่อนออกไปส่งให้ลูกค้า

 “โอ้โห...ลูกค้าของแกนี่ไฮโซจริงๆ ว่ะไอ้ณัฐ”

 “จะไฮโซหรือโลโซ ถ้ามีปัญญาจ่ายเงิน ฉันก็ทำาให้ทั้งนั้นแหละ       

แกอย่าพูดมากเลย เปิดหลังรถสิ จะได้รีบขนขนมไปให้เค้า” ผู้เป็นเพื่อน    

ออกคำาสั่ง นับหนึ่งแยกเขี้ยวใส่...ใครเป็นเจ้าของรถกันแน่วะ!

 “ครับเจ้านาย!”

 ณัฐยกถาดขนมเข้าไปส่งให้ลูกค้าเองภายในงาน ปล่อยให้นับหนึ่ง

ยืนรออยู่ที่รถแต่เพียงลำาพัง ชายหนุ่มกำาลังผิวปากอารมณ์ดี แต่แล้วขณะที่

กำาลงัมองนกชมไมอ้ยูก่ถ็งึกบัตอ้งหยดุชะงกัเมือ่ไดย้นิเสียงรอ้งเรยีก...ไม่ใชสิ่ 

น่าจะเรียกว่าเสียงแผดร้องของใครสักคนดังขึ้น ราวกับพร้อมที่จะฉีกอกคนที่

เธอเรียกได้ทุกเมื่อหากได้พบหน้า

 “นังส้ม! นังดาว! ไปมุดหัวอยู่ไหนกันหมด นี่อย่าให้เจอนะ จะ      

เฉดหัวไล่ออกให้หมดเลยนังพวกข้ีข้าบ้านนี้ มีอย่างที่ไหน ต้องให้เจ้านาย    

วิ่งลงมาตามถึงหน้าบ้าน” หญิงสาวบ่นอย่างหัวเสียพร้อมทำาหน้าเง้า กำาลัง

จะหันหลังเดินไปอีกทาง แต่แล้วก็เหมือนมีอะไรดลใจให้เธอหันมามองทาง

หนา้บา้นตรงทีน่บัหนึง่ยนืเหวออยู ่จากสหีนา้ทีเ่คยบึง้ตงึกลบัคอ่ยๆ คลายตวั

ออกเป็นตาโตราวกับตุ๊กตาบลายธ์ ใบหน้าของเธอรีบแอ๊บสวยใสทันทีอย่าง

อัตโนมัติ ให้ตายสิ...นั่นใครกัน ? หล่อมากๆ เลย!

 ไม่ต้องรอให้ชายหนุ่มเดินเข้ามาหา นิหน่าเป็นฝ่ายเดินตรงมา

ทักทายแขกที่เข้ามาในรั้วคฤหาสน์ของเธอเสียเอง

 “เอ่อ...สวัสดีค่ะ ไม่ทราบมาหาใครเหรอคะ ?” นิหน่าเอ่ยถามพลาง

มองชายหนุ่มตั้งแต่หัวจรดเท้า หล่อทั้งใกล้ทั้งไกลแบบนี้แหละ...ใช่เลย!

 “คือ...ผมมาส่งเพื่อนน่ะครับ” นับหนึ่งตอบด้วยน้ำาเสียงสุภาพ รู้สึก

เก้ๆ กังๆ อย่างบอกไม่ถูก
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 “เพือ่น...ใครเหรอคะ ? บงัเอญินหินา่เปน็ลกูสาวเจา้ของบา้นนีน้ะ่ค่ะ” 

หญงิสาวถอืโอกาสแนะนำาช่ือตวัเองเสยีเลยในประโยคนัน้พลางสง่ตาหวานให้

ชายหนุ่มตรงหน้า

 “อ๋อ...สวัสดีครับ” นับหนึ่งรีบทักทายเมื่อรู้ว่านิหน่าเป็นลูกสาว

เจ้าของบ้าน ก่อนจะพูดต่อทันที “คือเพ่ือนผม...ไอ้ณัฐน่ะครับ เอาขนมท่ีส่ังไว้

มาส่ง ผมเลยมาเป็นเพื่อนน่ะครับ”

 “ขนมเหรอคะ ? สงสัยทางบริษัทออร์แกไนซ์ที่นิหน่าจ้างมาจะ      

เป็นคนสั่ง น่าแปลกจังนะคะ ที่มีผู้ชายรับทำาขนมด้วย” นิหน่าแสร้งหัวเราะ 

ขณะท่ีคนฟังกลับทำาได้แค่ย้ิมแหยๆ “เข้าไปน่ังทานกาแฟรอในบ้านก่อนไหมคะ 

คุณ...”

 “ผม...นับหนึ่งครับ” ชายหนุ่มแนะนำาตัวตามมารยาท อย่างน้อย   

ผู้หญิงคนนี้ก็เป็นเจ้าของเงินที่จะจ่ายให้กับไอ้ณัฐเพื่อนรัก ผูกมิตรไว้ก็           

ไม่เสียหาย

 “ค่ะ เข้าไปทานกาแฟในบ้านก่อนไหมคะคุณนับหนึ่ง เดี๋ยวนิหน่าให้

แมบ้่านจดัการให”้ นหินา่ทำาทา่ทเีอือ้เฟือ้เผือ่แผพ่ลางสง่สายตา เหมอืนอยาก

จะสื่อความนัยให้ชายรูปงามได้รับรู้ว่าเธอกำาลังสนใจในตัวเขาอยู่

 “คงต้องขอตัวล่ะครับ เกรงใจคุณนิหน่าเปล่าๆ เด๋ียวไอ้ณัฐก็คง   

กลบัมาแลว้ละ่ครบั” นบัหน่ึงรีบปฏิเสธอยา่งทนัควัน เพียงแคม่องสายตาของ       

นหินา่ เขากร็ูแ้ลว้วา่หญงิสาวคดิยงัไง...น่ากลวัจริงๆ ผู้หญงิทีเ่ริม่ทอดสะพาน

ให้ผู้ชายก่อนเนี่ย

 พูดไม่ทันขาดคำา ณัฐก็เดินลิ่วตรงมาหาเพ่ือน เมื่อเห็นว่านับหนึ่ง

กำาลังคุยกับสาวแปลกหน้าอยู่จึงจ้องหน้าเพื่อนแทนคำาถาม ซึ่งก็ดูเหมือนกับ

ว่านับหนึ่งจะเข้าใจดี เขารีบแนะนำาให้ณัฐรู้จักกับลูกสาวเจ้าของบ้าน 

 “ไอ้ณัฐ...นี่คุณนิหน่าลูกสาวเจ้าของบ้าน” 

 เมื่อณัฐรู้ว่าหญิงสาววัยใสตรงหน้าน้ันเป็นใครก็เผลอยกมือไหว้    

ทั้งๆ ที่ความจริงแล้วเขาอายุมากกว่านิหน่าร่วม 6 ปี

 “แลว้นีไ่อณ้ฐั...นกัทำาเบเกอรีฝ่มีอืดจีากฝรัง่เศสครับ” นบัหนึง่แนะนำา

เพื่อนให้ดูดีเข้าไว้ เผื่อรสชาติของขนมถูกใจเจ้าของบ้านจะได้ไปช่วยโฆษณา

ต่อ นิหน่ายิ้มหวานรับแล้วยกมือไหว้กลับอย่างรักษามารยาท...ถึงจะเป็นผู้ดี
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แต่มารยาทก็ต้องดีด้วย แม้จะไม่ตลอดเวลาก็เถอะ!

 “เอาไว้คราวหน้าจะใช้บริการใหม่นะคะ คุณณัฐกับคุณนับหนึ่ง 

แหม...น่ารักจัง ช่วยกันทำาขนมขาย นี่ถ้าคนอื่นมาเห็นอาจเข้าใจผิดว่าเป็น

คู่รักกันนะคะ” นิหน่าเอ่ยแซว ณัฐได้ยินดังนั้นก็ตาโต กำาลังจะอ้าปากปฏิเสธ

แต่นับหนึ่งรีบคล้องแขนเพื่อนรักแล้วทำาท่าอี๋อ๋อขึ้นมาทันที

 “แหม...คุณนิหน่านี่ดูคนเก่งนะครับ ผมกับไอ้ณัฐนี่ เราแอบคบกัน

มาได้หลายปีแล้วครับ มาอยู่เมืองไทยได้ไม่กี่เดือน พวกเราต้องแอ๊บแมนกัน

ตลอด อึดอัดมาก ตอนอยู่ฝรั่งเศส ที่นั่นเค้าเห็นเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติน่ะ

ครับ จริงไหมจ๊ะที่รัก ?” นับหนึ่งทำาท่าแต๋วแตกทันที ณัฐทำาท่าจะไม่เล่นด้วย 

แต่เพื่อนรักกลับกระซิบที่ข้างหูเบาๆ ด้วยน้ำาเสียงโหดเหี้ยม “เล่นตามบทไป! 

ถ้าแกยังอยากให้ฉันเป็นสารถีขับรถพาแกส่งขนมอีก”

 ไม่มีทางเลือก ณัฐจึงจำาเป็นต้องพยักหน้ารับพร้อมทั้งยิ้มแหยๆ ให้

กับนิหน่า หญิงสาวหน้าจ๋อยไปเล็กน้อย แต่ก็ยังฝืนยิ้มตอบกลับ

 “น่ารักดีนะคะ ดูเหมาะสมกันมากๆ ค่ะ”

 “ขอบคุณครับ ถ้าอย่างน้ันผมกับไอ้ณัฐขอตัวก่อนนะครับ พอดีวันน้ี

เรามีนัดต้องไปดินเนอร์ด้วยกัน ไว้ถ้ามีโอกาส เชิญคุณนิหน่าใช้บริการของ

เราใหม่นะครับ” นับหนึ่งบอกพลางสะกิดให้ณัฐหยิบนามบัตรออกมา ณัฐรีบ

ลว้งกระเปา๋สตางค ์หยบินามบตัรทีเ่ขาปร้ินทเ์องอยา่งงา่ยๆ สง่ใหก้บัหญงิสาว

เจ้าของบ้าน ก่อนจะกล่าวลาอีกครั้งแล้วพากันไปขึ้นรถของนับหนึ่งที่จอดไว้

ไม่ไกลอย่างรวดเร็ว

 นิหน่ามองตามรถเก๋งคันงามของคนทั้งคู่ที่กำาลังแล่นออกจากรั้ว

คฤหาสน์ของเธอแล้วยิ้มกริ่ม นึกว่าคนอย่างฉันจะเชื่อเหรอว่าหล่อๆ แมนๆ 

แบบคุณนับหน่ึงจะเป็นคู่เกย์กับคุณณัฐ ถึงจะเป็นจริง ฉันก็จะทำาให้ลืมรสไม้ป่า

เดียวกันแล้วหันมาแอ้มดอกไม้แรกแย้มอย่างฉันให้ได้...ไม่เชื่อก็คอยดู!

 

 เสยีงบน่กระปอดกระแปดของลกูตาลดงัตลอดทางต้ังแต่ต้องเปล่ียน

จากรถเก๋งมาขึ้นรถตุ๊กตุ๊กแทน เพราะรถมินิคูเปอร์ของขนมถ้วยเกิดน้ำามัน

หมดลงกลางทางในเวลาที่กำาลังรีบเร่ง

 “แกนะแก...ขับรถภาษาอะไร ปล่อยให้น้ ำามันหมด นี่ไม่ได้ดูเกจวัด
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น้ำามันบา้งเลยหรอืไง ?” ลกูตาลหนัไปจกิตาใสเ่พือ่น ขณะทีม่อืกก็ำาลังประคอง

กระจาดใสข่นมกระเชา้สดีาหลากสอียูอ่ยา่งหวงแหน วันนีพ้เิศษตรงทีน่มนวล

เยบ็ใบตองรองพืน้กระจาดอยา่งสวยงามใหส้มกบัเปน็ลกูคา้เจา้ประจำาทีม่กัสัง่

ขนมไปจัดในงานต่างๆ

 “กฉ็นัวา่จะแวะเตมิ แตด่นัไปมเีรือ่งกบัไอบ้า้ที่ไหนไมรู่ ้หงดุหงดิเลย

ลืมเรื่องเติมน้ ำามันไปซะสนิท เอาน่า...นั่งตุ๊กตุ๊กนี่ก็ดูดีนะแก เหมือนแม่ค้าดี” 

ขนมถ้วยทำาท่าตื่นเต้นไม่น้อย เพราะสำาหรับหญิงสาวแล้วการได้นั่งรถตุ๊กตุ๊ก

ก็ไม่ต่างจากการได้นั่งรถไฟเหาะในสวนสนุกที่ไม่ใช่จะนั่งกันได้ทุกวัน

 “รู้อย่างนี้ฉันมากับไอ้ตะโก้ก็ดี ดูสิเนี่ย...จะได้เวลางานแล้ว ยังเอา

ขนมไปให้ไม่ถึงมือลูกค้าเลย ถ้าเค้าไม่พอใจ เลิกเป็นลูกค้าร้านฉัน ยายฉัน

เฉ่งกบาลแตกแน่!” ลูกตาลยังบ่นไม่เลิกขณะที่คนเป็นเพื่อนหัวเราะชอบใจ  

 อีกทางหนึ่งบนรถของนับหน่ึง ชายหนุ่มกำาลังหัวเราะก๊ากอย่าง   

ชอบอกชอบใจที่เล่นละครว่าเป็นคู่ขากับณัฐได้สำาเร็จ แต่คนที่ถูกมัดมือชก

กลับทำาหน้าง้ ำาอย่างไม่พอใจ ปกติเขาก็ถูกมองว่าเป็นพวกเพศที่สามอยู่แล้ว

ที่เลือกเรียนทางด้านเบเกอรี่ ไม่ได้เรียนสถาปัตย์ฯ แบบที่นับหนึ่งเรียน ยิ่ง 

นับหนึ่งมาทำาแบบนี้ ยิ่งตอกย้ำาภาพนั้นให้ชัดเจนมากขึ้นไปอีก

 “ไม่ต้องมาหัวเราะเลยไอ้นับหนึ่ง นึกบ้าอะไรขึ้นมา ไปโกหกคุณ      

นิหน่าว่าฉันกับแกเป็นคู่ขากัน” ณัฐถามเสียงแข็ง นับหน่ึงหันมามองหน้าเพ่ือน

แล้วปล่อยก๊ากอีกครั้ง ก่อนจะตอบคำาถาม

 “ก็ฉันดูทีท่ายายคุณหนูนิหน่านั่น มีท่าทางจะพยายามทอดสะพาน

ให้ฉันน่ะสิ แกก็รู้ว่าฉันไม่ชอบผู้หญิงแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไร ก็อย่างว่า...

คนมันหน้าตาดีว่ะ ช่วยไม่ได้”

 “เออ...พ่อคนหน้าตาดี พ่อคนมีชาติตระกูล อยากเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วก็

เป็นไปคนเดียวสิวะ มาลากฉันไปเกี่ยวด้วยทำาไม”

 “เอาน่า...เราคงไม่เจอคุณหนูอะไรน่ันอีกแล้วล่ะ สัญญาว่าคราวหน้า 

จะไม่เล่นแบบนี้อีกแล้ว...ถ้าไม่จำาเป็น” นับหนึ่งยังมีทีท่ากวนประสาทไม่เลิก 

ณัฐง้างหมัดทำาท่าจะต่อยเพื่อนจนนับหนึ่งร้องโวยวายลั่น ด้วยความไม่ระวัง

ทำาใหร้ถเซไปทางดา้นรถตุก๊ตุก๊ทีแ่ลน่สวนมาอีกทาง ดทีีน่บัหนึง่หกัพวงมาลยั

กลบัไดท้นั แตร่ถตุก๊ตุก๊ของขนมถว้ยกบัลกูตาลนีส่ ิกลบัเป๋ไปเปม๋าทำาทา่จะตก
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ขา้งทางแหลไ่มต่กแหล ่สองสาวเหน็อยา่งนัน้กร็อ้งวีด้วา้ยดว้ยความตกใจ แต่

สดุทา้ยรถตุก๊ตุก๊กท็รงตวัอยูไ่ดอ้ยา่งสง่างามบนถนนโดยไมม่ีใครไดร้บัอนัตราย

 “ไอ้บ้าเอ๊ย! ขับรถภาษาอะไรเนี่ย ?” ขนมถ้วยโวยวายทันที ก่อนจะ

หันไปมองลูกตาลที่กอดกระจาดใส่ขนมอย่างหวงแหนสุดชีวิต “แกเป็นอะไร

ไหมยายตาล ?”

 “ฉันไม่เป็นอะไรหรอก แต่ถ้าขนมของฉันเป็นอะไร ไอ้บ้าที่ขับรถ  

คันนั้นตายแน่!” ลูกตาลบอกพลางหันไปมองรถคันนั้นอย่างไม่พอใจ

 “ถึงจะไม่มีอะไรเสียหายก็เถอะ ยังไงก็ต้องไปคุยกันสักหน่อย ถือว่า

ขับรถหรูมียี่ห้อจะมาเบียดรถเล็กๆ ได้หรือไง” วิญญาณนักเลงในร่างของ   

ขนมถ้วยพุ่งปรี๊ดข้ึนทันที หญิงสาวกระโดดลงจากรถตุ๊กตุ๊กตรงมาที่รถเก๋ง

คันงามทีเ่ปดิไฟเลีย้วจอดไวท้ีข่า้งทาง นบัหนึง่เองทีรู่ตั้ววา่งานเขา้เสียแล้วจึง

ตัดสินใจจะลงไปขอโทษคนที่อยู่ในรถตุ๊กตุ๊กคันนั้น เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึน้

ครั้งนี้เขาเป็นคนผิดเต็มๆ

 ทันทีที่เปิดประตูรถ ขนมถ้วยก็ยืนเท้าสะเอวรออยู่แล้ว เมื่อเห็น      

คู่กรณีกำาลังจะเดินลงมา ปากของหญิงสาวก็เร่ิมขยับทันทีโดยไม่ทันได้มองว่า

ผู้ชายตรงหน้าคือคนเดียวกับผู้ชายที่ไปมีเรื่องกันเมื่อเที่ยงวันนี้นี่เอง

 “นี่คุณ...ขับรถยังไงไม่ทราบ ถือว่าขับรถใหญ่แล้วจะรังแกรถเล็ก   

เหรอ ซื้อใบขับขี่มาหรือเปล่าเนี่ย หรือพ่อเป็นเจ้ากรมทางหลวง ถึงขับรถได้

น่าเกลียดมากๆ”

 “ขอโทษครับ พอดีเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อย ผมไม่ได้ต้ังใจนะครับ    

คุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับ ?” นับหนึ่งถามด้วยน้ำาเสียงจ๋อยๆ ก่อนจะ

เงยหน้าขึ้นมามองคู่กรณี และเพียงแค่พบสบตากัน ทั้งสองก็สะดุ้งโหยง ต่าง

พากันชี้หน้าฝ่ายตรงข้ามอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตา

 “ยายบ้านี่!”

 “ไอ้หัวขโมย!”  

 จากททีา่ทีส่ภุาพกลบักลายเปน็ททีา่ของศตัรทูีจ่อ้งจะฆา่กนัทนัควนั 

นบัหนึง่มองขนมถว้ยแลว้หวัเราะร่วน ไมค่ดิว่าหญงิสาวสดุเริด่ทีข่บัมนิคิเูปอร์

สุดหรูจะมาโดยสารรถตุ๊กตุ๊กอย่างนี้

 “โธเ่อ๊ย! ผมนกึวา่ใคร วา่ไงครบัคณุผูห้ญิง ไปลมืกญุแจรถแลว้ถกูโจร



20
ขโมยมนิคิเูปอร์ไปแลว้เหรอครบั ถงึไดม้าใชบ้รกิารตุก๊ตุก๊แบบนี”้ นบัหนึง่พดู

แล้วหัวเราะชอบใจ ขนมถ้วยกัดฟันกรอดๆ อย่างโมโหแล้วสวนกลับ

 “ไอ้บ้า! รถฉันยังอยู่ดีย่ะ อย่ามาเปลี่ยนเรื่อง ขับรถอย่างนี้มันน่าจับ

ส่งตำารวจนักนะ”

 “เอาสิครับ โทรไปเรียกมาเลย กลั๊ว...กลัว”

 “อย่ามาท้าฉันนะ ไม่รู้เหรอว่าฉันลูกใคร!” ขนมถ้วยเบ่งขึ้นมา

ทันที เธอเป็นถึงลูกเจ้าของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ช่ือดังของเมืองไทย ลง

หนังสือพิมพ์หน้าซุบซิบไฮโซออกจะบ่อย ที่สำาคัญเคยมีข่าวเป็นมือที่สาม

ระหว่างนักร้องหนุ่มผู้โด่งดังกับดาราสาวสุดเซ็กซี่เสียด้วย

 “ท่าจะไม่ปกตินะคุณเนี่ย ตัวคุณเองยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นลูกใคร แล้ว

มาถามผม ผมจะรู้ไหมเนี่ย”

 “กรี๊ดดดดดดดดดดดด...!!!” ขนมถ้วยกรี๊ดใส่ ก่อนจะเอากระเป๋าถือ

ของตัวเองฟาดใส่นับหนึ่งอย่างไม่ยั้ง ขณะที่ชายหนุ่มเอาแขนเป็นโล่กำาบัง

พลางหัวเราะชอบใจ ลูกตาลเห็นว่าท่าจะไม่ดีเลยวางกระจาดขนมไว้บนรถ   

ตุ๊กตุ๊กแล้วว่ิงลงมาห้ามศึกของคนท้ังคู่ ก่อนท่ีจะเกิดอะไรร้ายแรงมากไปกว่าน้ี

 “พอแล้วยายขนมถ้วย”

 “แตน่ายนีด่า่ฉนันะ ฉนัไมย่อมหรอก” ขนมถว้ยยงัโวยวายไมเ่ลกิ แต่

พอเห็นสายตาเอาจริงของลูกตาลแล้วเธอก็สงบลงทันที ถ้าสายตาของเพื่อน

เป็นแบบนี้ แสดงว่าเธอกำาลังโกรธมาก...มากจนน่ากลัว!

 “ทำาร้ายร่างกายแบบนี้ผมฟ้องคุณได้นะ” นับหนึ่งขู่บ้าง ลูกตาลรีบ

โค้งตัวขอโทษทันทีอย่างรู้สึกผิด

 “ขอโทษด้วยนะคะ เพ่ือนของฉันใจร้อนไปหน่อย อย่าเอาเรื่องเธอ

เลยนะคะ”

 “ยายตาล! แกไปขอโทษหมอนี่ทำาไม เขาขับรถเฉี่ยวเราจนเรา    

เกือบตกลงข้างทางนะ” ขนมถ้วยท้วงเพ่ือนข้ึนมาทันควัน แต่ลูกตาลไม่ตอบโต้

อะไร เธอเพียงจิกตาใส่ขนมถ้วยแล้วหันไปมองหน้าคู่กรณี ก่อนจะก้มตัว

ขอโทษอีกครั้งที่ขนมถ้วยทำากิริยาไม่เหมาะสมกับเขา

 “ขอโทษอีกครั้งนะคะ”

 “ผมก็ต้องขอโทษคุณเหมือนกันนะครับ ที่ขับรถไม่ดีจนเกือบเฉี่ยว 
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รถตุ๊กตุ๊กของคุณ ถ้ามีอะไรให้ผมรับใช้ได้ผมก็ยินดีนะครับ” นับหนึ่งกล่าว

ขอโทษอย่างสุภาพเช่นกัน แต่ไม่วายหันไปทำาหน้ากวนประสาทใส่ขนมถ้วย

ทีย่นืทำาหนา้บึง้อยูข้่างๆ สายตาของหญิงสาวดดูดุนัราวกบัอยากจะพุง่ตรงเขา้

ฉีกเนื้อของนับหนึ่งให้เป็นชิ้นๆ

 ณัฐที่ดูเหตุการณ์อยู่นานถึงกับอดรนทนไม่ไหว เปิดประตูรถมาดูว่า

เกิดอะไรขึ้น ทำาไมถึงได้ช้านัก แต่แค่เพียงชายหนุ่มได้เห็นหน้าของลูกตาล 

ความรู้สึกประหลาดก็แล่นเข้าหัวใจอย่างห้ามไม่ทัน

 “ไม่มีอะไรเสียหายหรอกค่ะ ยังไงต้องขอโทษคุณแทนยายขนมถ้วย

อีกครั้งนะคะ ขอตัวก่อนค่ะ” ว่าแล้วลูกตาลก็ลากขนมถ้วยที่ถลึงตาใส่คู่อริอยู่ 

กลับไปขึ้นรถตุ๊กตุ๊กที่จอดรออยู่ทันที ในขณะที่นับหนึ่งเองก็ทำาหน้าบูดบี้กวน

ประสาทใส่หญิงสาวคู่อริ

 “ขึ้นรถเถอะ ไม่มีอะไรแล้ว” นับหนึ่งหันมาบอกกับณัฐที่กำาลัง        

ยืนตาลอยอยู่ข้างๆ แต่ดูเหมือนณัฐจะใจลอยจนไม่รู้สึกว่าผู้เป็นเพ่ือนเอ่ยเรียก 

นับหนึ่งจึงลองสะกิด ณัฐสะดุ้งตื่นจากภวังค์ทันที “เฮ้ย! เป็นอะไรวะไอ้ณัฐ 

ทำาตาลอยเหมือนคนมีความรัก ไปๆ ขึ้นรถ เดี๋ยวเย็นนี้ฉันต้องรีบกลับไป     

คุยกับป๊ากับม้าให้รู้เรื่อง” พูดจบนับหนึ่งก็เดินขึ้นรถไป ทิ้งให้ณัฐยืนมองควัน

สีดำาที่พวยพุ่งออกมาจากท่อไอเสียของรถตุ๊กตุ๊กจนวิ่งหายไปไกลลับตา 

 ผู้หญิงคนนั้น...เธอเป็นใครกันนะ ?


