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‘เพลิงรุง้ ’ ตีพมิ พ์เป็นตอนๆ ในนิตยสารหญิงไทยได้เพียง ๒ บทเท่านัน้
นิตยสารเล่มนี้ก็มีอันปิดตัวลงในปีพ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้เขียน คือ นุสมล ยังคง
เขียนบทต่อๆ มา โดยหวังว่าแฟนนักอ่านทีต่ ดิ ตามผลงานของเธอคงมีโอกาส
อ่านเรื่องราวทั้งหมดในวันหนึ่ง
ทันทีทเี่ รือ่ งจบลง สำนักพิมพ์เพือ่ นดีจงึ ได้ตดิ ต่อขอรวมเล่มเพือ่ สนอง
ความต้องการของผู้รอคอย และในที่สุดก็สำเร็จสมบูรณ์ดังประสงค์แล้ว
นวนิยายเรื่องนี้ เกี่ยวข้องกับชีวิตของเด็กสาวผู้มีความพร่องในชีวิต
และต่อมากลายเป็นความพร่องทางจิตใจที่ถมไม่เต็ม ขาดศีลธรรมและคุณธรรมยึดเหนี่ยว แม้คนรอบข้างจะทดแทนความขาดของเธอด้วยความ
ปรารถนาดีและความรักมากเท่าใด ใจของหญิงสาวก็ยงั คงรุม่ ร้อนไปด้วยเพลิง
ริษยา ที่สามารถทำร้ายกระทั่งตัวเองได้
หวังว่าผูอ้ า่ นจะชืน่ ชอบและติดตามผลงานของ นุสมล ด้วยความเพลิด
เพลิน…สำหรับเรื่องนี้ และเรื่องอื่นๆ ของเธอต่อไป
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๑
“อะไรนะคะ”
รัชดายืนตัวชา ตกตะลึงกับคำบอกกล่าวของสามี เธอประหลาดใจ
จนพูดไม่ออก โลกทั้งใบดูเหมือนจะหยุดหมุนไปชั่วขณะ
“นั่งลงก่อนคุณดา ใจเย็นๆ ขอให้เราพูดกันด้วยเหตุผลเถอะ”
ภาณุทอดเสียงสุขุม ภรรยาวัยสี่สิบเศษที่ยังดูสาวและสวยอยู่มาก
หย่อนกายลงนั่ง ทั้งที่ยังรู้สึกเบลอๆ เหมือนคนครึ่งหลับครึ่งตื่น
“เหตุผลที่ทำให้คุณเก็บความลับมาตั้งยี่สิบปี คุณทำกับฉันอย่างนี้ได้
ยังไง คุณณุ”
รัชดาขึน้ เสียงกับสามี อกใจร้อนผ่าวราวกับมีเพลิงสุม ทัง้ ทีปกติ
่ แล้ว
เธอไม่ใช่คนเจ้าอารมณ์แต่อย่างใด เพราะความเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมาร่วมยีส่ บิ ปี ทำให้เธอต้องมีเหตุและผลเป็นเครือ่ ง
กำกับใจอยู่แล้ว
ทว่าเรื่องที่ออกจากปากของสามีครั้งนี้ เธอคงทำใจให้ยอมรับด้วย
เหตุผลได้ยาก
“ผมไม่คิดว่ามันจะมีวันนี้”
ภาณุวางหน้าเคร่งขรึม พร้อมรับปฏิกริ ยิ าโต้กลับของภรรยาอย่างใจเย็น
รัชดาหายใจแรง ริมฝีปากสั่นระริกจนต้องเม้มไว้แน่น เธอมองหน้า
ผู้เป็นสามีด้วยแววตาตัดพ้อระคนผิดหวัง นับเป็นครั้งแรกตั้งแต่แต่งงานใช้
ชีวิตคู่อยู่กินกันมา ที่เขาทำให้เธอเกิดความรู้สึกอย่างนี้
“คุณดา ผมขอโทษ”
สามีหนุม่ ใหญ่ยืดอกกล่าวคำนัน้ อย่างลูกผูช้ าย ซึง่ ทำให้อารมณ์คุกรุน่
ของภรรยาที่จวนเจียนจะระเบิดเต็มที ลดอุณหภูมิความโกรธเกรี้ยวลงไปได้
มาก ทว่ามันยังมีความร้อนระอุอยูใน
่ อก เหมือนภูเขาไฟทีรอ
่ วันเวลาจะพ่น
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เถ้าลาวาออกมาทำลายทุกสิ่งให้ราบเป็นหน้ากลอง
“แค่คำขอโทษ มันไม่ทำให้ความรู้สึกของฉันดีขึ้นหรอกค่ะ ความผิด
มันก็ยังเป็นความผิดอยู่วันยังค่ำ”
“คุณดา…” ภาณุลากเสียง รู้สึกหนักใจกับท่าทีของภรรยาอยู่มาก
“ถ้าคุณรู้เรื่องนี้มาก่อน คุณจะไม่แต่งงานกับผมหรือ”
รัชดาถอนหายใจ ทว่าความรู้สึกที่อัดอั้นตันใจกลับไม่ลดน้อยถอยลง
สักเท่าใด
“คุณตั้งคำถามง่าย แต่ฉันตอบยากค่ะ เพราะเวลานี้ไม่ใช่เวลานั้น”
“นั่นสิ คุณดา เมื่อเราย้อนเวลากลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตไม่ได้
ทำไมเราถึงไม่ช่วยกันทำปัจจุบันให้มันดีล่ะ”
รัชดารู้สึกโกรธขึ้นมาอีก เมื่อภาณุพยายามปัดความรับผิดชอบให้พ้น
ไปจากตัว แล้วดึงเธอเข้าไปร่วมแก้ไขเรื่องราวในอดีตที่ผิดพลาดของเขา
“ดีสำหรับใครคะ คุณณุ”
“ก็เราทุกคน”
“ผูช้ ายคิดอะไรง่ายๆ ทำอะไรง่ายๆ เหมือนกันหมด พอเกิดปัญหาขึน้
ก็เที่ยวดึงคนอื่นให้รับผิดชอบเรื่องที่ตัวเองก่อ” รัชดาพูดตัดพ้อแกมโกรธ
“คุณจะตำหนิว่าอย่างไร ผมก็ยอมรับทัง้ หมด คุณดา ขออย่างเดียว
อย่าทำลายครอบครัวของเราด้วยมือของเราเองเลยนะ ผมรักคุณ รักลูก
ไม่ใช่แค่ปาก ตลอดเวลาทีเรา
่ ใช้ชีวติ คูมา
่ ด้วยกันก็พิสจู น์ให้คุณเห็นแล้วว่าผม
รักครอบครัวของเรามากแค่ไหน มีสักครัง้ ไหมทีผม
่ ทำให้คุณผิดหวังหรือออก
นอกลู่นอกทาง แล้วก็มีสักครั้งไหมที่ผมละเลยความสุขของคุณกับลูกๆ”
รัชดาถอนหายใจจนนับครั้งไม่ถ้วน จากประสบการณ์ชีวิตของเพื่อน
อาจารย์ทำให้เธอตระหนักว่าทุกครอบครัวย่อมจะมีมรสุมพัดผ่านเข้ามาในชีวติ
ซึ่งบางครอบครัวก็สามารถฝ่าพ้นมรสุมที่โหมกระหน่ำแล้วประคองนาวาชีวิต
ไปได้ตลอดรอดฝัง่ แต่บางครอบครัวก็ไม่สามารถฝ่าฟันพายุร้ายไปได้ ทำให้
เรือชีวิตต้องอับปางล่มลงกลางคัน
เธอรูส้ กึ สะท้อนใจ สูอุ้ สา่ ห์ประคองชีวติ คูมา
่ ยีส่ บิ กว่าปี แล้วจูๆ่ ท้องฟ้า
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ที่กระจ่างใส ไม่เคยมีวี่แววเมฆหมอกมืดครึ้มเข้าปกคลุมมาก่อน ก็มีอัน
ต้องมรสุมพัดกระหน่ำ ทำให้เรือน้อยโคลงเคลงด้วยแรงกระเพือ่ ม ทัง้ ทียี่ ส่ บิ
กว่าปีทีผ่่ านมานัน้ ครอบครัวของเธอขึน้ ชือ่ ว่า เป็นครอบครัวตัวอย่างก็วา่ ได้
ด้วยผู้เป็นสามีนั้นมีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ กระทั่งเขาได้นั่งเก้าอี้
รองอธิบดีในปัจจุบัน และตำแหน่งอธิบดีก็คงจะอยู่ไม่ไกลในอนาคตอันใกล้
เพราะเขามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานอย่างเต็มความสามารถ
แต่แล้วฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงมากลางวันแสกๆ จะไม่ให้เธอโกรธสามีอย่าง
ไรได้ ยอมรับว่าเธอทั้งโกรธและแค้นใจภาณุเป็นที่สุด
“คุณดา เรื่องในอดีตทั้งหมด ผมขอยอมรับผิดคนเดียว”
ภาณุพยายามอ้อนวอนภรรยาด้วยสีหน้าและน้ำเสียงทีสำนึ
่ กผิด เพราะ
เมื่อความลับถูกเปิดเผยออกมาแล้ว ก็ป่วยการที่เขาจะดึงดันปฏิเสธ
และเมือ่ ฝ่ายภรรยานิง่ เงียบ ภาณุก็กล่าวขึน้ ด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนสืบไป
“ผมขอร้องละ คุณดา ผมเป็นพ่อที่ไม่ได้ดูแลลูกสาวมายี่สิบปีแล้ว
ขอให้ผมได้ทำหน้าที่ของพ่อชดเชยวันคืนที่ผ่านมาของสายรุ้งเถอะนะ”
รัชดาหน้าตึง เมื่อได้ยินสามีพูดถึงลูกสาวนอกสมรสของเขาด้วยน้ำเสียงอาทร
“ทำไมลูกสาวของคุณถึงอยู่มาได้ตั้งสิบยี่สิบปีโดยที่ไม่มีคุณ”
“แต่ตอนนีแ้ ม่เขาตาย สายรุง้ เองไม่มีญาติทีไ่ หน เรียนก็ยังไม่จบ แล้ว
แกจะอยู่คนเดียวได้ยังไง”
รัชดาเม้มปากแน่น หากเธอยืนกรานปฏิเสธแข็งขัน ก็คงไม่แคล้วถูก
สามีตำหนิว่าเธอเป็นแม่เลีย้ งใจร้าย นีเท่
่ ากับว่าเธอถูกมัดมือชกชัดๆ จะขยับ
ไปทางไหนก็เหมือนถูกล้อมกรอบจนน่าอึดอัด
“คุณทำให้ฉันไม่มีทางเลือก ทั้งๆ ที่ฉันไม่ใช่คนก่อปัญหา”
“คุณจะประณามอย่างไร ผมยอมทั้งนั้นคุณดา ขอเพียงคุณอนุญาต
ให้ผมพาสายรุ้งเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ ในเมื่อบ้านเราออกจะใหญ่โตกว้างขวาง
แค่สายรุ้งคนเดียวคงไม่หนักหนาอะไรไม่ใช่หรือ”
ภาณุปิดทางเลือกทุกด้าน แต่คนเป็นภรรยาก็ยังไม่ตกปากรับคำง่ายๆ
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เพราะสายรุง้ จะเข้ามาอยูร่่ วมบ้านในฐานะบุตรสาวคนหนึง่ ของสามี ไม่ใช่อยู่
อย่างผูอาศั
้ ยหรือผูพั้ กพิง ซึง่ นัน่ ก็หมายความว่าสายรุง้ จะมีศักดิและสิ
์ ทธิต่างๆ
เทียบเท่าแพรดาวและภาดา ลูกทัง้ สองทีถื่ อกำเนิดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ของเขาและเธอ
“มันไม่ใช่แค่เรือ่ งทีคุ่ ณจะพาลูกสาวนอกสมรสของคุณเข้ามาอยูใน
่ บ้าน
หรอกค่ะ คุณณุ คุณเคยนึกถึงปัญหาระหว่างแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงบ้างไหม
ต่อให้ต่างฝ่ายต่างดีแค่ไหน มันก็สนิทสนมกลมเกลียวกันไม่ได้ แล้วคนกลาง
อย่างคุณก็จะไม่สบายใจ”
รัชดาไม่คาดคิดเลยว่าผู้เป็นสามีที่รักษาภาพลักษณ์อันดีงาม รักและ
ให้ความอบอุน่ กับลูกเมียเสมอมา จะเป็นคนทีโยน
่ ปัญหาโครมลงมาบนศีรษะ
ทำให้เธอสะเทือนใจอย่างที่สุด
สามีหนุม่ ใหญ่ถอนหายใจยาว ปัญหานัน้ ใช่ว่าเขาจะไม่รับรู้ เพราะมัน
เป็นปัญหาโลกแตก ไม่มีทางแก้ไขใดๆ ที่เป็นสูตรสำเร็จ ครอบครัวใดที่พบ
เจอกับปัญหานั้น คงต้องหาวิธีรับมือและคิดอ่านแก้ไขกันไป
“คุณดา อย่าตีตนไปก่อนไข้เลย บางทีปัญหาทีคุ่ ณคิดว่ามี มันอาจจะ
ไม่มีอะไรก็ได้”
ภาณุพยายามโน้มน้าวให้ภรรยาใจอ่อนยอมตามความประสงค์ของเขา
อย่างน้อยเขาก็อยากจะดูแลลูกสาวและรับผิดชอบชีวิตของแกบ้าง
ภาพครั้งอดีตปรากฏชัดขึ้นในมโนสำนึก…
วันนั้นเขายังเป็นเพียงข้าราชการหนุ่มชั้นผู้น้อย ได้รู้จักกับสายฝน
หญิงสาวผู้ชนะเลิศตำแหน่งธิดาอะไรสักอย่างประจำอำเภอนั้น ทั้งคู่มีความ
สัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกัน กระทั่งสายฝนตั้งท้อง เขาตั้งใจที่จะรับผิดชอบเด็กใน
ท้องอยู่แล้ว แต่เขาไม่อาจจะแต่งงานกับเธอได้ เพราะเขารักรัชดาอยู่ก่อน
แล้ว รัชดานัน้ เป็นหญิงสาวทีเหมาะสม
่
กับเขาทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา
หรือชาติตระกูล
เมือ่ สายฝนทราบว่าเขาจะรับผิดชอบเพียงลูกในท้อง โดยการจดทะเบียน
รับรองบุตรตามกฎหมายเท่านั้น เธอก็หายหน้าไปจากเขา ขาดการติดต่อ
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กันนับแต่นั้น จนวันหนึ่งสายรุ้งพกความเด็ดเดี่ยวไปพบเขาถึงที่ทำงาน
‘สวัสดีค่ะ พ่อ’
สายรุ้งกระพุ่มมือไหว้ พร้อมเรียกเขาอย่างเต็มปากเต็มคำ
‘พ่อ เธอเรียกฉันว่าพ่อหรือ’
เขาย้อนถามน้ำเสียงประหลาดใจ ดีที่ห้องทำงานของเขาเป็นส่วนตัว
จึงไม่ตกเป็นเป้าสายตาของใคร
‘ค่ะ ท่านรองฯ ท่านเป็นพ่อของสายรุ้ง’
สาวน้อยรุ่นลูกกล่าวชัดถ้อยชัดคำ แววตามุ่งมั่นไม่มีความลังเลใดๆ
ทัง้ ทีเป็
่ นการพบหน้ากันครัง้ แรก แววตาคูนั่ น้ ก็ทำให้เขาหวนนึกถึงตนเองเมือ่
ครัง้ ยังหนุม่ แน่น เพราะเต็มไปด้วยความทะนง เด็ดเดีย่ วบอกความเป็นคนสู้
ชีวิต ไม่ยอมแพ้อุปสรรคใดๆ
‘สายรุ้ง…แม่ของเธอ…’
เขารำลึกขึ้นได้ เพราะนอกจากสายฝนแล้ว เขาก็ไม่เคยกระทำผิด
พลาดกับผูห้ ญิงคนไหนอีกเลย เรือ่ งราวระหว่างเขากับสายฝนยังเป็นบาดแผล
ในใจ ที่ไม่อาจจะลืมเลือน
‘สายฝนค่ะ แม่สายฝนเป็นแม่ของรุ้ง’
ภานุถงึ กับนิง่ งันราวต้องมนตร์สะกด สาวน้อยใบหน้าคมคาย นัยน์ตา
แจ่มใส ผิวพรรณเกลี้ยงเกลาหมดจด ดูประพิมพ์ประพายคล้ายทั้งเขาและ
สายฝนคนนี้ เป็นลูกสาวของเขาจริงหรือ
เขาจะแน่ใจได้อย่างไรกัน หากสายรุ้งสวมรอยมาเป็นลูกสาวของเขา
เล่า ถ้าเสียรู้เด็กเมื่อวานซืนละก็รู้ถึงไหนเขาก็อายไปถึงนั่น
‘รุง้ ไม่แปลกใจหรอกค่ะ ทีพ่่ อจะเคลือบแคลงใจ เพราะพ่อไม่เคยรูจ้ กั
รุ้ง รุ้งก็แค่คนแปลกหน้าสำหรับพ่อ’
สาวน้อยพูดจาฉาดฉาน ไม่มีความประหม่าใดๆ ทัง้ ทีเขา
่ เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทรงภูมิและอาวุโสกว่าเธอมาก
ภาณุยิ้มในหน้า หากสายรุ้งเป็นบุตรสาวของเขาจริงตามคำกล่าวอ้าง
ของเธอ ก็ต้องนับว่าเธอได้รับการถ่ายทอดความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวไปจากเขา
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เต็มๆ เพราะเขายังจำได้ดีว่าสายฝนเป็นเพียงเด็กสาวทีมี่ ความอ่อนโยน พูด
น้อยและติดจะขีอาย
้ ด้วยซ้ำ แต่ทว่าสายรุง้ ไม่ได้รับนิสยั อย่างนัน้ มาจากผูเป็
้ น
แม่สักน้อย
‘แล้วฉันไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าสำหรับเธอหรอกหรือ’
สายรุ้งสั่นหน้าพลางยิ้มละไม แล้วตอบคำถามนั้น
‘พ่อไม่ใช่คนแปลกหน้าของรุง้ หรอกค่ะ รุง้ รูจ้ กั พ่อข้างเดียวมาตัง้ นาน
แล้ว’
‘สายฝนคงจะเล่าเรื่องของฉันให้เธอฟัง’
ภาณุพิศมองดวงหน้าคมขำของอีกฝ่ายแน่วแน่ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
เขาต้องซักถามให้ได้ความจริงในเบื้องต้น ก่อนที่จะก้าวไปถึงขั้นการพิสูจน์
สายเลือดด้วยการตรวจดีเอ็นเอ
‘มากค่ะ แม่เล่าเรื่องของพ่อให้รุ้งฟังมากมายเหลือเกิน’ สายรุ้งตอบ
แกมยิ้มเยื้อน
‘เรื่องอะไรบ้าง’ ภาณุซักถามเนิบๆ เขาอายุปูนนี้แล้ว หากถูกเด็ก
หลอกได้ก็คงจะเสียผู้ใหญ่
‘แม่บอกว่าพ่อเป็นคนดี มีน้ำใจ และหน้าตาก็หล่อเหลา รุง้ เห็นด้วย
กับแม่ค่ะ’
ภาณุยิม้ แย้ม ชอบใจน้ำเสียงใสๆ ทีแสดง
่ ความสนิทใจของอีกฝ่าย ทัง้ ที่
เป็นการพบหน้ากันครั้งแรก เธอกลับสนทนาอย่างชัดถ้อยชัดคำ ไม่มีแวว
เคอะเขินแม้แต่น้อย
‘และก็นี่ค่ะ รุ้งเก็บไว้กับตัวตลอดเวลา’
หญิงสาวปลดตะขอสายสร้อยที่คล้องล็อกเกตแทนที่จะเป็นพระเครื่อง
ออก แล้วยืน่ ไปให้ฝ่ายนัน้ ภาณุมองล็อกเกตขนาดเล็กประมาณเหรียญบาท
ในฝ่ามือก็พบว่าเป็นภาพของตนสมัยทียั่ งเป็นข้าราชการหนุม่ แน่น ซึง่ เขาได้
มอบให้สายฝนไว้เป็นที่ระลึกตอนที่คบหาและมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งต่อกัน
ภาณุถอนหายใจเบาๆ ก่อนเอ่ยถามเนิบๆ ว่า
‘สายฝนเป็นอย่างไรบ้าง’
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‘แม่เสียแล้วค่ะ’
ภาณุไม่ได้ยินน้ำเสียงเศร้า มีเพียงแววตาที่วูบไหวเท่านั้น บอกถึง
ความเป็นนักสู้ชีวิตที่มีจิตใจเข้มแข็ง และเด็ดเดี่ยวคนหนึ่ง เขาไม่มีอะไรจะ
กล่าวมากไปกว่าคำว่า
‘ฉันเสียใจด้วย’
‘เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องธรรมดาค่ะ’
ภาณุประหลาดใจทีสาว
่ น้อยวัยเพียงเท่านี้ มีความคิดแยบคายอย่างนัน้
‘แล้วที่รุ้งมาพบพ่อวันนี้ รุ้งก็ไม่ต้องการอะไรจากพ่อเลยค่ะ รุ้งแค่
อยากรู้จักพ่อ อยากเห็นตัวจริง อยากเห็นหน้าพ่อ ก็เท่านั้น’
พูดจบสายรุ้งก็ขยับลุกจากที่นั่ง พลางกระพุ่มมือไหว้และกล่าวลา
‘รุ้งรบกวนเวลาของพ่อเท่านี้ รุ้งไปก่อนนะคะ’
‘เดี๋ยวก่อน’
สายรุ้งชะงักอยู่กับที่ เมื่อได้ยินเสียงทักท้วง
‘พ่อจะติดต่อรุ้งได้ที่ไหน’
สายรุ้งยิ้มพราย นัยน์ตาเป็นประกายระยิบ
นาทีนั้นภาณุไม่ได้คาดคิดเลยว่า ครอบครัวของเขาจะไม่มีวันเหมือน
เดิมอีกต่อไป

๒
รัชดาไปพบมารดาของสามีที่พักอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งในเขตรั้วเดียวกัน
เป็นบ้านชั้นเดียว ทาสีขาว หลังกะทัดรัด เพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิต
ของผูสู้ งวัยทีไม่
่ อำนวยต่อการเดินขึน้ ลงบันไดสูงๆ ภาณุจึงสร้างบ้านหลังนีข้ นึ้
เพื่อให้มารดาของเขาทำอะไรได้คล่องตัวตามประสาผู้สูงอายุ
ทัง้ นีภาณุ
้ ยังว่าจ้างจุไรให้เป็นพีเ่ ลีย้ งคอยดูแลและพักอาศัยอยูร่่ วมบ้าน
หลังเดียวกับมารดาของเขา ถึงแม้วา่ คุณจันทร์ฉายผูเป็
้ นมารดาจะยังมีสุขภาพ
แข็งแรงสมวัย ดูแลช่วยเหลือตนเองได้ทุกอย่าง ทว่าท่านรองอธิบดีผู้เป็น
บุตรชายก็ต้องการให้มีพี่เลี้ยงเฝ้าดูแลและอยู่เป็นเพื่อนมารดา เผื่อเกิดเหตุ
ปัจจุบันทันด่วนอย่างใดขึ้นอย่างน้อยพี่เลี้ยงวัยสาวใหญ่ก็อาจจะให้ความช่วย
เหลือในเบื้องต้นได้บ้าง ก่อนจะขอรับการช่วยเหลือจากผู้อื่นในลำดับต่อไป
รัชดาเดินผ่านกระถางต้นไม้ทีมารดา
่
ของสามีใช้เวลาว่างเพือ่ ปลูกไม้ดอก
ขนาดเล็กอย่างดาวเรือง มะลิ โป๊ยเซียน และคุณนายตืน่ สายทีต่่ างก็ชูดอก
สีสันสดใส ชวนให้ผู้พบเห็นเกิดความสบายตา แม้แต่พืชผักสวนครัว คุณ
จันทร์ฉายก็นำมาปลูกลงกระถางใบใหญ่ ให้แม่บา้ นมาเก็บไปประกอบอาหาร
โดยไม่ต้องไปซือ้ หามาจากตลาด เพราะมีทัง้ พริกขีห้ นูชูเม็ดเขียวเม็ดแดงสด
อยูเต็
่ มต้น แล้วยังตะไคร้ กะเพรา โหระพา แมงลัก อยูกระถาง
่
ถัดไปนัน่ อีก
รัชดาก็ไม่ได้รูส้ กึ สบายตาสบายใจแม้สักนิด เพราะในใจเหมือนมีไฟสุม
หากไม่หันหน้าเข้าหารือกับใครบ้าง เห็นท่าว่าอกจะแตกตายเสียก่อน
“นั่งก่อนสิ แม่ดา”
คุณจันทร์ฉายทอดน้ำเสียงอาทร ขยับกายจากท่านอนเอกเขนกให้
พี่เลี้ยงสาวใหญ่บีบนวดตัวคลายความเมื่อยขบ เป็นท่านั่งพร้อมที่จะสนทนา
กับลูกสะใภ้อย่างเป็นการเป็นงาน โดยคุณจันทร์ฉายได้ออกปากให้จุไรเลี่ยง
ไปจากที่นั่นเสียก่อน เพื่อที่ลูกสะใภ้จะได้พูดจาอย่างเปิดอกกับแม่ของสามี
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โดยไม่มีคนนอกร่วมฟังการสนทนาอยู่ด้วย
รัชดาหย่อนกายลงนั่งตรงกันข้ามกับมารดาของภาณุ มองท่านด้วย
สายตาเคารพรักประหนึ่งว่าอีกฝ่ายเป็นมารดาผู้ล่วงลับไปแล้วของตน ทว่า
ความอัดอั้นตันใจที่สุมแน่นอยู่ในอกนั้น ทำให้เธอไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรดี
“แม่ดาคงจะรู้เรื่องทั้งหมดจากปากของพ่อณุแล้ว”
เมือ่ มารดาของสามีเป็นฝ่ายเอ่ยปากขึน้ ก่อน รัชดาก็คลายความอึดอัด
ใจลงบ้าง และเธอก็พร้อมรับการสนทนาด้วยการตั้งคำถามกับคุณจันทร์ฉาย
อย่างตรงไปตรงมา
“คุณแม่ทราบเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกหรือคะ”
คุณจันทร์ฉายถอนหายใจยาว ก่อนกล่าวตอบเนิบๆ
“ถ้าแม่ดาหมายถึงเรื่องแม่ของสายรุ้งละก็…ใช่ เรื่องครั้งนั้นมันเป็น
ความผิดพลาดของคนหนุม่ แต่พ่อณุเขาก็จะรับผิดชอบสิง่ ทีเกิ
่ ดขึน้ ไม่ใช่ว่า
จะทอดทิง้ ไม่เหลียวแลฝ่ายผูห้ ญิงหรอกนะ ส่วนเรือ่ งสายรุง้ เราทุกคนก็เพิง่
จะรับรู้กันนี่ละ”
รัชดาถอนหายใจแรงๆ เพื่อไล่ความกลัดกลุ้มร้อนใจบรรเทาเบาบางลง
ทว่ามันไม่เป็นดั่งคิด สีหน้าและแววตาของเธอเต็มไปด้วยความเคร่งเครียด
จนปวดร้าวไปทั้งศีรษะ
“ดาไม่สบายใจเลยค่ะ คุณแม่”
“แม่เข้าใจแม่ดานะ เป็นใครก็คงยากจะทำใจ”
คุณจันทร์ฉายรักและยกย่องลูกสะใภ้เสมอมา เพราะรัชดามีทั้งความ
สวยงามเป็นรูปสมบัติ มีการศึกษาและหน้าทีการ
่ งานอันมัน่ คงเป็นคุณสมบัติ
ที่เพียบพร้อมของผู้หญิงที่เป็นคู่ชีวิตของบุตรชายของเธอเป็นอย่างยิ่ง เรื่อง
ราวที่เกิดขึ้นนี้ คุณจันทร์ฉายก็ยังมองว่าปัญหานั้นแก้ไขได้ มันไม่ร้ายแรง
ถึงขัน้ คอขาดบาดตายสักหน่อยใครจะมองว่าเธอคิดอ่านด้วยใจของคนเป็น ‘แม่
ผัว’ ย่อมจะมีความเอนเอียงเข้าข้างลูกชายของตนก็ตามที
“ถ้าคุณแม่เป็นดา คุณแม่จะทำอย่างไรคะ” รัชดาตั้งคำถามเพื่อฟัง
คำตอบจากแม่ของสามี
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“คำตอบของหญิงชราอย่างแม่ก็เห็นจะมีอยูทาง
่ เดียว นัน่ คือการรอมชอม เพื่อครอบครัว เพื่อคนที่เรารักและรักเรา” คุณจันทร์ฉายเลื่อนมือไป
สัมผัสมือของลูกสะใภ้อย่างปลอบโยน พลางทอดเสียงเนิบๆ สืบไปว่า “คน
เราต่างก็มีอดีตที่ผิดพลาดมากบ้างน้อยบ้างเป็นธรรมดา แม่ดาจะไม่ยกโทษ
ให้พ่อณุเชียวหรือ”
รัชดาถอนหายใจหนัก ไม่อาจคลายความกลัดกลุ้มลงได้
…คุณดา ผมขอโทษ…
อาจารย์สาวใหญ่นึกถึงคำกล่าวหนักแน่นด้วยน้ำเสียงสำนึกผิดของสามี
ด้วยความยุง่ ยากใจ…เพียงแค่กล่าวขอโทษ ทุกอย่างก็จบลงแล้วหรือ นี่มัน
เรื่องเด็กๆ เล่นขายของกันหรืออย่างไร ฉันผิด ฉันขอโทษ เราเริม่ เล่นกัน
ใหม่นะ นับหนึง่ กันอีกครัง้ ทีแล้
่ วๆ มาเธออย่าถือโทษโกรธเคืองฉัน ปล่อย
ให้มันแล้วไปเถอะนะ…
รัชดาถอนหายใจอีกเฮือก ซึ่งผู้เป็นแม่สามีได้แต่ทอดสายตามองด้วย
ความเห็นใจ
“เรือ่ งทีจะ
่ ยกโทษให้คุณณุ ไม่ใช่เรือ่ งใหญ่สำหรับดาหรอกค่ะ คุณแม่
เรื่องเด็กคนนั้นต่างหากค่ะ ที่ทำให้ดาคิดไม่ตก หาทางออกไม่ได้”
“แม่ดาเป็นครูบาอาจารย์มาตัง้ สิบยีส่ บิ ปี มีความเมตตาอาทรให้ลูกศิษย์
นับไม่ถ้วน แล้วนับประสาอะไรกับสายรุง้ ลูกสาวของพ่อณุอีกคนหนึง่ แม่ดา
จะให้ความเมตตาไม่ได้”
รัชดาเม้มริมฝีปากแน่น สะดุดใจกับคำกล่าวเต็มปากของแม่สามีที่
ยอมรับอย่างไม่ตะขิดตะขวงใจเลยว่าเด็กสาวรุ่นราวคราวเดียวกับแพรดาว
คนนั้น เป็น ‘ลูกสาวของพ่อณุ’ อีกคนหนึ่ง ทั้งที่ยังไม่มีการพิสูจน์หลักฐาน
ทางพันธุกรรม ซึ่งจะบ่งบอกความสัมพันธ์ทางสายเลือดได้ว่าเป็นบิดากับ
บุตรสาวอย่างแท้จริงหรือไม่
“คนเราจะให้ความเมตตาอาทรกันได้ ก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายให้ความเคารพ
นับถือเราใช่ไหมคะ”
“แม่ดาหวั่นเกรงว่าจะเกิดปัญหาแม่เลี้ยง ลูกเลี้ยงหรือ”
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“แล้วคุณแม่คิดว่าจะไม่เกิดปัญหาอะไรเลยหรือคะ ในเมื่อเด็กคนนั้น
ไม่ใช่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ สี่ห้าขวบ แต่เป็นสาวเต็มตัวรุ่นเดียวกับยายแพร
นะคะ คุณแม่”
ฝ่ายแม่สามีไม่ถือสาที่คนเป็นสะใภ้กล่าวยอกย้อนเช่นนั้น แม้จะรู้สึก
ไม่พอใจอยู่บ้างที่รัชดาเรียกลูกสาวอีกคนของลูกชายว่า ‘เด็กคนนั้น’ ทุกคำ
“แม่ดาอย่าตีตนก่อนไข้เลย บางทีมันอาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ได้”
คุณจันทร์ฉายกล่าวปลอบโยนสะใภ้ ทั้งที่เธอยังใช้คำว่าบางทีอย่าง
ไม่แน่ใจเหมือนกัน เพราะไม่มีใครล่วงรู้ว่าวันข้างหน้าจะเกิดปัญหาอะไร
ขึ้นบ้าง ทางเดียวที่พอจะทำได้ก็เห็นจะเป็นการตั้งสติให้มั่นคง และจิตใจที่
เข้มแข็งพร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาที่จะเข้ามาในชีวิต
“แม่ดา ถึงสายรุง้ จะเป็นแค่ลูกเลีย้ งของแม่ดา แต่แกก็เป็นลูกสาวของ
พ่อณุ เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาอีกคนหนึ่ง แม่อยากจะขอร้องแม่ดาให้
เมตตาสายรุง้ สักหน่อยเถอะ แกเสียแม่ไปแล้ว ญาติพีน่ อ้ งก็ไม่อาจจะพึง่ พา
ได้ เหลือแต่พ่อคนเดียวที่แกหวังว่าจะพึ่งใบบุญได้ คิดเสียว่าเห็นแก่ลูกนก
ลูกกาเถอะนะ แม่ดา”
คำพูดจาหว่านล้อมของแม่สามีที่นุ่มนวลนั้น ทำให้รัชดารู้สึกเหมือน
ถูกต้อนเข้ามุมอับ มองหาทางออกไม่เจอ นอกจากต้องเดินไปตามกรอบที่
กำหนดขึ้น เธอไม่รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจแม้แต่น้อย น้ำเสียงจึงเจือความ
ขมขื่นใจอยู่มาก
“ดารักและเคารพคุณแม่เสมอค่ะ ดาจะทำตามคำแนะนำของคุณแม่
แล้วดาก็หวังว่าลูกนกลูกกาของคุณแม่วันนี้ จะไม่กลายร่างเป็นลูกเสือลูกตะเข้
วันข้างหน้านะคะ ไม่อย่างนัน้ เราจะโยนความผิดไปให้ใครไม่ได้เลย นอกจาก
ตัวของเราทุกคน”
ฟังคำลูกสะใภ้แล้ว คุณจันทร์ฉายพลันรูส้ กึ ใจหายวาบอย่างประหลาด
หากเธอก็ซ่อนความรู้สึกนั้นไว้ได้ภายใต้สีหน้าสุขุม สงบนิ่ง ก่อนออกปาก
ท้วงติง
“พูดอะไรอย่างนั้นเล่า แม่ดา หน้าตา นิสัยใจคอสายรุ้งเป็นอย่างไร
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ก็ยังไม่รู้ไม่เห็น แต่แม่ดากลับตั้งแง่เสียก่อนแล้ว”
“ดาไม่ได้ตั้งแง่กับเด็กคนนั้นนะคะ ดาเพียงแต่พูดเพื่อเตือนใจตัวเอง”
รัชดาค้านคำกล่าวของแม่สามีอย่างใจเย็น โดยไม่เป็นการขึ้นเสียง
ทว่าคุณจันทร์ฉายกลับฉุนโกรธประสาผู้สูงวัยที่ปรารถนาความเคารพยำเกรง
จากผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่า สุ้มเสียงที่เอ่ยโต้ตอบจึงแฝงไปด้วยความหงุดหงิด
เพื่อให้คนฟังรู้สึกถึงความไม่พอใจของตน
“เอาเถอะแม่ดา หากวันข้างหน้ามันเกิดเรื่องที่สายรุ้งทำให้แม่ดาไม่
สบายใจ แม่ก็จะถือเสียว่าเป็นความผิดของแม่คนเดียว”
“คุณแม่กล้ารับรองแข็งขันกับเด็กคนนั้นที่คุณแม่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตา
มาก่อนหรือคะ”
รัชดารู้สึกหนักใจไม่น้อย ขนาดเด็กคนนั้นยังไม่ได้ก้าวเข้ามาในเขต
บ้านแม้แต่ก้าวเดียว ทว่าเธอคนนัน้ ก็มีคุณจันทร์ฉายฝ่ายสนับสนุนอย่างออก
หน้าออกตาเสียแล้ว
“เพราะแม่เชือ่ ว่าสายเลือดของพ่อณุ ต้องเป็นสายเลือดทีดี่ เหมือนๆ
กับยายแพร ตาน้องนั่นละ แม่คิดไม่ผิดหรอก แม่ดา ลูกพ่อเดียวกัน
สายเลือดเดียวกันจะต่างกันไปได้อย่างไร”
รัชดาฟังแม่สามีกล่าวชัดถ้อยชัดคำอย่างนั้นแล้ว เธอจะนิ่งเงียบเสีย
ก็ได้ เพราะการขัดคอผูอื้ น่ ไม่ใช่เรือ่ งทีสมควร
่
จะพูด แต่ทว่าเรือ่ งทีเกี
่ ย่ วข้อง
กับลูกสาวนอกสมรสของภาณุ ทำให้เธอไม่อาจเพิกเฉยได้
“คุณแม่คะ…ไม้ลำเดียวกันยังต่างปล้อง พี่กับน้องยังต่างใจแล้วนับ
ประสาอะไรกับไม้นอกกอ ข้าวนอกหม้ออย่างเด็กคนนี้ล่ะคะ”
คุณจันทร์ฉายหน้าตึง พลางพูดตัดบททันควันว่า
“ถึงอย่างไรแม่ก็จะรับสายรุ้งเป็นหลานสาวอีกคนหนึ่งของแม่ เพราะ
แม่เชื่อว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นหรอก แม่ดา”
“ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะค่ะ คุณแม่”
ก่อนที่การสนทนาระหว่างแม่สามีกับศรีสะใภ้จะ ‘จบไม่สวย’ ก็มีเสียง
ใสๆ ของสาวน้อยเอ่ยแทรกขึ้นว่า
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“คุณแม่มาคุยกับคุณย่าอยูนี่ เ่ อง ว่าแต่คุยเรือ่ งอะไรกันหรือคะ หน้าตา
ดูซีเรียสจัง”
แพรดาวได้ชอื่ ว่าเป็นเด็กเฉลียวฉลาด มีไหวพริบดี รับรูอารมณ์
้
ของ
ผู้อื่นได้ทันควัน เพราะฉะนั้นจึงยากที่ใครจะตบตาเธอได้ง่ายๆ เมื่อสังเกต
เห็นความยุ่งยากลำบากใจในสีหน้าของทั้งสอง เธอจึงพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนน้อมว่า
“ถ้าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ คุณย่ากับคุณแม่ไม่ต้องบอกแพรก็ได้ค่ะ”
“เรื่องของผู้ใหญ่ก็จริง แต่มันก็เกี่ยวกับแพรและตาน้องด้วย”
แพรดาวได้ยินผู้เป็นแม่บอกกล่าวอย่างนั้น จึงหย่อนกายลงนั่งข้างๆ
นัยน์ตาดำขลับเป็นประกายแจ่มใส อยากรู้อยากเห็นขึ้นมาทันทีทันใด
“เรื่องอะไรคะ คุณแม่”
“แม่ดา”
คุณจันทร์ฉายชิงยับยั้งสะใภ้เสียก่อน ทว่ารัชดากลับพูดขึ้นอย่างเป็น
เหตุเป็นผลว่า
“มาถึงขนาดนี้แล้ว บอกความจริงกับยายแพรเถอะค่ะคุณแม่ แกจะ
ได้ทำใจเสียก่อนที่สายรุ้งจะเข้ามาอยู่ร่วมบ้าน”
“สายรุง้ ใครหรือคะ คุณแม่ แล้วทำไมเขาต้องมาอยูบ้่ านเดียวกับเรา”
แพรดาวชักเอะใจ พลันรูส้ กึ สังหรณ์อย่างประหลาดว่าเจ้าของนามนัน้
จะเข้ามามีบทบาทในครอบครัวของเธอนับจากนี้เป็นต้นไป
“สายรุ้งเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งของคุณพ่อเราน่ะ ยายแพร”
คุณจันทร์ฉายเป็นคนตอบคำถามของหลานสาวแทนสะใภ้ ซึง่ วางหน้า
นิ่ง ราวกับไม่อยากจะพูดถึง
“ลูกสาว? จริงหรือคะ คุณย่า”
“เรื่องอย่างนี้ใครเขาจะพูดเล่นกันเล่า ยายแพร”
คุณจันทร์ฉายเน้นเสียงหนัก แล้วเธอจึงได้เห็นปฏิกริ ยิ าตอบสนองของ
หลานสาวในทันทีทันควัน
“แพรไม่เชือ่ หรอกค่ะ คุณพ่อไม่ใช่คนเจ้าชู้ ไม่มีทางทีคุ่ ณพ่อจะนอก
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ใจคุณแม่หรอกค่ะ”
“เราว่าย่าพูดโกหก เชื่อถือไม่ได้หรือ ยายแพร”
คุณจันทร์ฉายหน้านิว่ ฉุนโกรธขึน้ มาทันที เพราะแต่ไหนแต่ไรหลาน
สาวไม่เคยย้อนเธอด้วยน้ำเสียงกระด้างอย่างนั้น
“แพรขอโทษค่ะ คุณย่า แพรไม่ได้หมายความว่าคุณย่าพูดไม่จริง แพร
ขอตัวก่อนนะคะ แพรจะกลับไปรอคุณพ่อทีบ้่ าน แพรต้องได้ยนิ จากปากของ
คุณพ่อเอง”
พูดจบเจ้าตัวก็ผลุนผลันกลับออกไปอย่างร้อนรน รัชดามองตามบุตรสาวไปพร้อมกับเสียงถอนหายใจหนักก่อนเปรยถามแม่ของสามีว่า
“คุณแม่พอจะมองเห็นเค้าลางของความไม่สงบไหมคะ”
“แม่ดาเป็นแม่บา้ น จะให้บ้านของตัวสงบหรือร้อนเป็นไฟ ก็ขึน้ อยูกั่ บ
แม่ดาแล้วละ”
คุณจันทร์ฉายเป็นมารดาของภาณุ อย่างไรเสียเธอก็ต้องเอนเอียงไป
ข้างบุตรชายวันยังค่ำ
“แล้วคนเป็นพ่อบ้านล่ะคะคุณแม่ จะลอยตัวอยู่เหนือปัญหา ไม่ต้อง
ร่วมรับผิดชอบเลยหรือยังไง”
ผู้เป็นสะใภ้กล่าวเนิบๆ คุณจันทร์ฉายจึงนิ่งอึ้งไปได้แต่วางหน้าเจื่อน
ไม่สบสายตาอีกฝ่าย ทัง้ ทีใจ
่ นึกภาวนาให้ครอบครัวอันเปีย่ มด้วยความรักและ
อบอุ่นของบุตรชายยังคงมีความสงบสุขอย่างที่ผ่านมานับยี่สิบปี
แต่ทว่าคุณจันทร์ฉายลืมนึกถึงความสัตย์จริงไปประการหนึง่ ว่า…ความ
เปลี่ยนแปลงย่อมเป็นนิรันดร์

๓
แพรดาวนิง่ ฟังทุกคำพูดทีออก
่ จากปากของผูเป็
้ นพ่อด้วยใจจดจ่อ โดย
ไม่เอ่ยถามแทรกสักคำเดียว เพราะเธอต้องการทราบความจริง ต่อให้เป็น
เรื่องที่ตนเองคาดไม่ถึงเพียงใดก็ตาม
“พ่อทำให้แพรรู้สึกผิดหวังในตัวพ่อใช่ไหมลูก”
รองอธิบดีหนุม่ ใหญ่เอ่ยถามบุตรสาวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน เมือ่ เห็นว่า
เธอยังนั่งนิ่งและเงียบงัน มีเพียงแววตาที่ทอประกายครุ่นคิดและไตร่ตรอง
ซึ่งดวงตาดำขลับคู่นั้นก็ได้แต่ทอดมองผู้เป็นพ่อแน่วแน่
“ถ้าแพรเห็นว่าพ่อทำความผิดเกินกว่าที่ลูกจะยอมรับได้ แพรจะโกรธ
หรือเกลียดพ่อ จะว่าอะไรพ่อ พ่อก็ไม่ถือสาแพรหรอกลูก เพราะพ่อยอม
รับผิดทั้งหมด รวมทั้งพ่อต้องรับผิดชอบในเรื่องที่พ่อได้ก่อไว้กับผู้หญิงคน
หนึ่งเมื่อยี่สิบปีก่อนนั้น”
แพรดาวรู้สึกสับสน ว้าวุ่นใจ ลองถามตัวเองว่าโกรธคุณพ่อไหม ก็
ตอบได้ทันทีว่าทั้งโกรธทั้งผิดหวัง เพราะเธอเห็นคุณพ่อประหนึ่งรูปเคารพที่
ลูกพึงรักและบูชาเสมอมา แต่แล้วจู่ๆ เธอก็พบว่ารูปเคารพนั้นปรากฏรอย
ตำหนิขึ้นมาให้เห็นชัดถนัดตา
แพรดาวถอนหายใจหนัก แววตาหม่น ตัง้ คำถามตนเองต่อไปว่าแล้ว
เกลียดคุณพ่อไหม เธอก็ได้คำตอบโดยไม่ลืมเวลาคิดแม้แต่น้อยว่าตัวเองยัง
คงรักและเคารพคุณพ่อหมดใจ ไม่เหลือทีว่่ างให้ความเกลียดชังเข้ามาแทรก
ได้แม้สักน้อยนิด คุณพ่อยังคงเป็นรูปเคารพทีสง่
่ างามของลูกไม่เปลีย่ นแปลง
“แพร…ว่าอย่างไรลูก” ภาณุทอดเสียงถาม เมือ่ ลูกสาวยังไม่พูดไม่จา
มีเพียงเสียงถอนหายใจเป็นพักๆ
“คุณพ่อเป็นพ่อของแพร เรือ่ งทีเกิ
่ ดขึน้ แพรมองว่าเป็นเรือ่ งของผูใ้ หญ่
และมันก็นานมาแล้ว แพรเป็นลูกจะใช้ความรูส้ กึ ของตัวเองตัดสินการกระทำ
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ในอดีตของคุณพ่อ คงไม่ได้หรอกค่ะ ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงอดีตของตัวเอง
ได้ นอกจากเตรียมรับมือกับปัจจุบันให้ดีที่สุด”
ผูเป็
้ นพ่อยิม้ อ่อนโยน เมือ่ ได้ยนิ บุตรสาวพูดจาอย่างผูที้ มี่ วุฒภาวะ
ิ ของ
ความฉลาดทางอารมณ์อย่างนั้น แต่แรกเขายังนึกหวั่นใจด้วยซ้ำว่าแพรดาว
จะตีโพยตีพาย ต่อต้านและคัดค้านหัวชนฝา เมื่อทราบความจริง ทว่าลูก
กลับไม่ทำให้เขารู้สึกหนักใจเลย
“แพรไม่ต้องกลัวนะลูกว่ามีสายรุ้งแล้วพ่อจะรักแพรน้อยลง เพราะ
ความรักของพ่อแม่ที่มีให้ลูกๆ ก็เปรียบเหมือนน้ำในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่
ไพศาล ไม่มีวันแห้งเหือด พ่อรักแพรกับตาน้องมาก ลูกสองคนเป็นแก้วตา
ดวงใจของพ่อ และมันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง”
แพรดาวยิ้มละไม ยอมรับว่าตื่นเต้นที่จะได้พบหน้าลูกสาวอีกคนหนึ่ง
ของคุณพ่อ เธอจึงเริ่มให้ความสนใจฝ่ายนั้น
“สายรุ้งจะมาเมื่อไหร่คะ”
“วันหยุดที่จะถึงนี่ละ พ่ออยากให้เราทุกคนได้พบกันอย่างพร้อมหน้า
พร้อมตา” ภาณุบอกกล่าวลูกสาวด้วยสีหน้าและน้ำเสียงเปี่ยมยิ้ม
“เสาร์อาทิตย์แพรติดงานทีคณะ
่
แต่ไม่เป็นไรค่ะ แพรจะรีบกลับ ว่า
แต่สายรุ้งเขาเป็นคนยังไงคะ คุณพ่อ”
รองอธิบดีหนุม่ ใหญ่ยิม้ ในหน้า ยากทีจะ
่ ตอบคำถามง่ายๆ ของลูกสาว
ในทันที เพราะเขาก็เพิ่งจะพบหน้าค่าตาของสายรุ้งเพียงครั้งสองครั้งเท่านั้น
นิสยั ใจคอแท้จริงของเธอเป็นอย่างไร เขาก็ยังไม่รูแน่
้ แต่เท่าทีสั่ งเกตได้ ก็
เห็นชัดว่าสายรุ้งเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองอย่างมาก เขายังจำได้ดีว่า
ลูกสาวไม่มีความตืน่ เต้น ไม่มีความประหม่าใดๆ เลย เมือ่ เธอไปพบเขาถึงที่
ทำงานอันโอ่โถง ดูเธอตั้งใจไปพบเขาอย่างเป็นทางการเสียด้วยซ้ำ
“พ่อว่ารุ้งเขาเป็นคนมั่นใจในตัวเองนะ”
ภาณุตอบแกมยิ้ม สำหรับเขาแล้วรู้สึกชื่นชมคนที่มีความมั่นใจใน
ตัวเอง เพราะหมายความว่าคนคนนั้นมีความมั่นคง เด็ดเดี่ยวและเป็นนักสู้
ชีวิต ไม่ยอมแพ้อุปสรรคอะไรง่ายๆ ซึ่งคนอย่างนั้นจะมีความมุ่งมั่นและ

เพลิงรุ้ง
๒๓

พร้อมจะฟันฝ่าปัญหา เพือ่ ก้าวไปให้ถึงจุดหมายอันเป็นความสำเร็จในชีวติ ได้
“แล้วหน้าตาล่ะคะ สายรุ้งหน้าตาเป็นยังไง”
ผู้เป็นพ่อยิ้มแย้มแจ่มใส เอ่ยแกมเย้าว่า
“กลัวว่ารุ้งจะสวยเกินหน้าเกินตาลูกหรือแพร”
“คุณพ่อ แพรไม่ได้สวยสักหน่อย”
ลูกสาวพูดเสียงกระเง้ากระงอด ภาณุยิ้มเอ็นดูพลางว่า
“ใช่แล้ว ลูกสาวพ่อไม่ได้สะสวยอะไรเลย ที่ได้เป็นดาวคณะก็เพราะ
เขาไม่รู้ว่าจะเลือกใครแล้ว ที่ได้เป็นดรัมเมเยอร์ก็เพราะเขาเห็นว่าลูกน่ะตัว
สูง แขนขายาว เหวี่ยงคทาได้ถนัดมือ ไม่เกี่ยวกับหน้าตาเลยจริงๆ”
“คุณพ่ออ้ะ”
แพรดาวแสร้งทำหน้าเง้า รับมุกหยอกล้อของผู้เป็นพ่อ เพราะรู้ดีว่า
ผูเ้ ป็นพ่อรักเธอกับน้องชายปานแก้วตาดวงใจ แม้ท่านจะทำงานหนัก แต่ก็มี
เวลาให้ครอบครัวเสมอ ครอบครัวทีมี่ พ่อ แม่ ลูก และคุณย่า ทีม่ คี วามรัก
ให้กันอย่างอบอุ่น นับเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อม
แต่แพรดาวก็อดหวัน่ ใจไม่ได้ว่า จากนีไป
้ สมาชิกในครอบครัวทีร่ กั ใคร่
กลมเกลียวกันเหนียวแน่นนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือไม่ ในเมื่อจะมี
คนอื่นเข้ามาอยู่ร่วมบ้านเดียวกัน นั่นแพรดาวก็กังวลใจอยู่ไม่น้อย เธอจึง
ต้องขอคำมั่นจากผู้เป็นพ่อ
“คุณพ่อสัญญากับแพรได้ไหมคะว่า คุณพ่อจะเป็นคุณพ่อคนเดิมของ
แพรกับตาน้อง”
“พ่อสัญญาลูก” ภาณุกล่าวหนักแน่น โดยไม่ไตร่ตรอง เพราะคำพูด
ที่ออกจากใจย่อมเป็นคำพูดที่มั่นคง เชื่อถือได้
“แพรรักคุณพ่อที่สุดเลยค่ะ”
ลูกสาวเอนศีรษะเข้ามาอิงต้นแขนผูเป็
้ นพ่อด้วยท่าทีประจบเอาใจ ฝ่าย
รองอธิบดีหนุ่มใหญ่จึงกล่าวแกมยิ้มหัวขึ้นว่า
“แต่น้อยกว่าผู้กองณขวัญนิดนึง”
“คุณพ่อ…”
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“แพรไม่พูดกับคุณพ่อแล้ว”
ภาณุยิม้ ละไม มองตามบุตรสาวทีเดิ
่ นจากไปด้วยท่าทางเขินแกมงอน
เมื่อเขาเอ่ยชื่อนายทหารหนุ่มคนนั้น
ร.อ. ณขวัญ หรือทีแพร
่ ดาวกับภาดาเรียกเขาว่าพีณ
่ ขวัญ ผูกอง
้ หนุม่
หน้าตาคมสัน รูปร่างสูงโปร่ง อัธยาศัยดี มีสัมมาคารวะ สมกับเป็นลูกผู้ชายชาติทหาร ไม่อย่างนั้นเขากับรัชดาคงไม่เต็มใจให้ณขวัญคบหาดูใจกับ
แพรดาวมาเกือบปีเศษแล้ว โดยมีน้าชายเป็นพ่อสื่อ
หากจะว่ากันตามสายงานแล้ว ข้าราชการพลเรือนอย่างเขากับข้าราชการสายทหารอย่างณขวัญไม่น่าจะมีเส้นทางมาพบกันได้ ถ้าไม่เป็นเพราะ
ณขวัญเป็นเพือ่ นนายทหารรุน่ น้องของพันตรีนายแพทย์นพเก้า น้องชายของ
รัชดา
หมอนพเก้าก็มองแล้วว่าณขวัญมีคุณสมบัติที่ ‘สอบผ่าน’ เหมาะสม
ที่จะเป็น ‘หลานเขย’ ของเขาในอนาคต จึงช่วยพูดรับรองในความประพฤติ
ของผู้กองหนุ่มรุ่นน้อง กระทั่งพี่สาวพี่เขยยินยอมให้ณขวัญเข้านอกออกใน
ได้ เหมือนเขาเป็นสมาชิกของบ้านคนหนึ่ง โดยการคบหาของทั้งสองนั้นก็
อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ตลอดเวลา
บ่อยครั้งที่หมอนพเก้าเคยถามนายทหารรุ่นน้องว่า เขารู้สึกอึดอัดใจ
บ้างไหม ทีไม่
่ ได้รับอนุญาตให้พาแพรดาวออกไปเทีย่ วตามลำพังตามประสา
หนุ่มสาว เพราะทุกครั้งจะต้องมีภาดาไปเป็นเพื่อนพี่สาวเสมอ ซึ่งณขวัญก็
ตอบอย่างอารมณ์ดีว่า เขาพอใจที่แพรดาวได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาอย่าง
ผู้หญิงสมัยใหม่ คือยังอยู่ในกรอบประเพณีอันดี ทว่าไม่เคร่งครัด เข้มงวด
เกินไปจนคนในกรอบรู้สึกอึดอัด
อีกทั้งเขาก็รักภาดาเหมือนน้องชายแท้ๆ เพราะตาน้องเป็นเด็กฉลาด
ช่างพูด สมกับเป็นเด็กวัยประถม เขาจึงไม่รูส้ กึ ว่าการทีมี่ ตาน้องติดสอยห้อย
ตามพี่สาวไปไหนมาไหนด้วยนั้น จะเป็นส่วนเกินแต่อย่างใด กลับเป็นเรื่อง
ทีดี่ ด้วยซ้ำ เมือ่ บางครัง้ มีคนเข้าใจผิดว่า เขาเป็นพ่อของตาน้องและแพรดาว
เป็นคุณแม่วัยใส ทำให้แพรดาวทั้งขำทั้งอาย ส่วนเขากับตาน้องก็ได้แต่ยิ้ม
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ปลื้ม

สำหรับภาณุกับรัชดานั้น ก็ชื่นชมในตัวผู้กองอยู่ไม่น้อย ค่าที่ณขวัญ
กล้าพูดจากับผูใ้ หญ่อย่างองอาจ แต่ทว่าเต็มไปด้วยความอ่อนน้อม เมือ่ เขา
ขออนุญาตคบหาแพรดาวอย่างเป็นทางการ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้กองหนุ่มก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นแล้วว่า
เขาเป็นคนอย่างไร หากระหว่างนี้เป็นช่วงการทำข้อสอบเก็บสะสมคะแนน
ณขวัญก็ทำคะแนนนิยมได้ดีขึ้นตามลำดับ แม้แต่คุณย่าจันทร์ฉายก็ยังให้
ความรักและเมตตาผู้กองหนุ่ม ราวกับเขาเป็นหลานแท้ๆ อีกคนหนึ่งทีเดียว
ส่วนทางครอบครัวของณขวัญ คุณพ่อเป็นนายทหารนอกราชการ ตัง้
แต่พันเอกณฤทธิ์กับคุณแม่ขวัญตาเกษียณจากงานประจำแล้ว และใช้เวลา
ว่างช่วยเหลืองานสังคมบ้าง ทำขนมไปฝากขายตามร้านกาแฟบ้าง ถือเป็น
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งที่รายได้จากเงินบำนาญของเธอและสามี
ก็พอใช้จ่ายอย่างไม่เดือดร้อน
จะว่าไปนายพันเอกณฤทธิ์และคุณขวัญตาต่างก็ให้ความรักและเอ็นดู
แพรดาวราวกับเป็นลูกสาวคนหนึ่ง เพราะทั้งคู่มีลูกชายโทนเพียงคนเดียว
เท่านัน้ ทุกครัง้ ทีณ่ ขวัญไปรับแพรดาวกับภาดามาเทีย่ วทีบ้่ านสวนทีอ่ ยูไม่
่ ไกล
จากกรุงเทพฯ ไปเช้าเย็นกลับได้อย่างสะดวกสบายนั้น ทั้งสองจึงมีความ
เบิกบานใจกว่าทุกวัน เพราะความช่างพูดช่างคุยของเด็กๆ ประกอบกับความ
น่ารักน่าเอ็นดู และกิรยิ ามารยาททีดี่ สมวัย ล้วนเป็นเหตุผลทีผู่ กรัดใจผูสู้ งวัย
ได้ไม่ยาก
***
“น้องแพร ช็อกโกแลตละลายจะหมดแล้ว”
ณขวัญหมายถึงไอศกรีมในถ้วยของฝ่ายนั้น เมื่อเขาพาเธอกับภาดา
มานั่งรับประทานที่ร้านโปรด
“คิดมากเรื่องอะไรครับ”
แพรดาวยิ้มละไม รู้สึกอุ่นใจที่อีกฝ่ายอาทรในความเป็นอยู่ของเธอ
“คนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของบ้านน่ะค่ะ”
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ผู้กองหนุ่มขมวดคิ้วเข้ม ใช้สายตาแทนคำถาม แพรดาวจึงบอกเล่า
เรื่องของสายรุ้งให้ชายหนุ่มรับทราบอย่างคร่าวๆ ซึ่งทำให้ณขวัญประหลาด
ใจมาก ส่วนภาดานัน้ แม้จะรูเรื้ อ่ งของพีสาว
่ ต่างมารดามาก่อนแล้ว ก็ไม่รูส้ กึ
กังวลใจแต่อย่างใด เพราะความที่เจ้าตัวยังเป็นเด็กอยู่มาก
“น้องแพรกลัวอะไรหรือ”
“แพรกังวลทุกอย่างค่ะ พี่ณขวัญ ต่อหน้าคุณพ่อแพรก็ทำเข้มแข็ง
เพื่อให้ท่านสบายใจ แต่จริงๆ แล้ว แพรว้าวุ่นมากค่ะ”
“อย่าเพิ่งคิดมากสิ น้องแพร คิ้วผูกโบแล้ว”
ณขวัญเลื่อนปลายนิ้วไปแตะเรียกคิ้วโค้งมนของสาวน้อยอย่างเบามือ
พลางเอ่ยสืบไป
“พีเชื
่ อ่ ว่าน้องแพรต้องรับมือกับเรือ่ งนีได้
้ ก็น้องแพรของพีเป็
่ นคนเก่ง
นี่ครับ”
คนฟังยิม้ ละมุน อบอุน่ กับน้ำเสียงนุม่ นวลของนายทหารหนุม่ อย่างนี้
หรือเปล่าที่เขาว่าความรักจะเป็นพลังใจให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่น
“น้องแพรคนเก่งของพี่”
ภาดากระเซ้าแกมยิม้ แก้มปริ แพรดาวจึงขึงตาปรามน้องชาย ไม่โกรธ
แต่ตัวเขินน้องนี่นา
“พี่ณขวัญ ตาน้องสั่งไอศกรีมมะม่วงอีกถ้วยนะครับ”
ภาดาได้ยนิ ใครต่อใครเรียกตัวเองว่าตาน้องมาตัง้ แต่จำความได้ พอพูด
เป็นเจ้าตัวจึงใช้คำนั้นแทนตนจนติดปาก
“เด็กๆ ทานหวานมากๆ ไม่ดีจ้ะ ตาน้อง โตขึน้ อ้วนพุงป่องแล้วจะว่า
พี่ไม่เตือน” แพรดาวปรามน้องชายด้วยรอยยิ้มเอ็นดู
“จริงหรือครับ พี่ณขวัญ”
ผู้กองหนุ่มรับคำ ก่อนเอ่ยต่อไปอีกว่า
“ถ้าตาน้องอยากจะมีสุขภาพดี แข็งแรงอย่างพี่ ตาน้องต้องทานผัก
เยอะๆ ทานขนมหวาน ไอศกรีมน้อยๆ แล้วก็ต้องออกกำลังกายทุกวันนะ
ครับ”
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“งั้นตาน้องไม่สั่งอะไรเพิ่มแล้วครับ”
“ดูสิ เชื่อพี่ณขวัญมากกว่าแพรเสียอีก”
“เด็กผู้ชายส่วนใหญ่อยากจะมีพี่ชายทั้งนั้นละครับ”
“แต่พี่ณขวัญก็เป็นลูกคนเดียวนี่คะ”
“ถึงเป็นลูกคนเดียวก็ไม่มีปัญหาหรอกน้องแพร เด็กต่างจังหวัดอย่าง
พี่เล่นซนกันเป็นลิงทโมน วันหยุดทีไรก็ชวนกันไปยิงนก ตกปลา โดดน้ำ
โดดท่ากันตูมๆ กว่าจะกลับบ้านใครบ้านมันก็เย็นค่ำนั่นละ หิวโซตามๆ กัน”
แพรดาวฟังชายหนุ่มเล่าเรื่องของเขาสมัยที่ยังเป็นเด็กชายจอมทโมน
ด้วยนัยน์ตาเป็นประกายแจ่มใส
“อย่างพี่ณขวัญคงจะเป็นหัวโจกแน่ๆ”
ผู้กองหนุ่มยิ้มเยื้อน ดวงตาคมปลาบเปล่งประกายจัดจ้า
“แล้วคนเป็นหัวโจกมาตัง้ ใจเรียนตอนไหนคะ ถึงสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยได้”
“ขึ้น ม.๑ แล้วครับ พ่อพี่บอกว่าเกิดเป็นลูกผู้ชายทั้งที แล้วเอาดี
ไม่ได้ ก็ไม่ต้องเรียน จะให้ออกมาขุดบ่อเลี้ยงปลา หัวโจกก็เลยต้องหันมา
ตั้งใจเรียนจริงจัง”
แพรดาวฟังอีกฝ่ายพูดคุยอย่างไม่รูจ้ กั เบือ่ หน่าย เหมือนเขาเป็นพีชาย
่
คนโตทีพร้
่ อมจะปกป้องดูแลน้องๆ กระทัง่ ได้เวลากลับ เธอก็จูงมือน้องชาย
ไปรอที่รถของณขวัญ ส่วนนายทหารหนุ่มก้าวตามออกมาทีหลัง
ซึง่ เป็นจังหวะเดียวกับทีหญิ
่ งสาวคนหนึง่ ก้าวสวนเข้าไปในร้าน ทัง้ สอง
เกือบปะทะกัน ทว่าด้วยสัญชาตญาณของสุภาพบุรษุ นายทหาร ทำให้ณขวัญ
รัง้ เรียวแขนของเธอไว้ ไม่ให้ล้มลงเป็นทีอั่ บอายขายหน้าของผูค้ นทีน่ งั่ กันอยู่
เต็มร้าน
“ขอโทษครับ”
ณขวัญกล่าวสุภาพ พร้อมกับปล่อยมือออกจากเรียวแขนอีกฝ่าย เมือ่
เห็นว่าเธอยืนตั้งหลักได้มั่นคงแล้ว
“ไม่เป็นไรค่ะ”
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หญิงสาวตอบด้วยรอยยิม้ แพรวพราว ขณะทีณ
่ ขวัญเดินเลีย่ งออกจาก
ร้านไปทันที ซึง่ นีไม่
่ ใช่ครัง้ แรกทีผู่ ห้ ญิงเป็นฝ่ายเล่นหูเล่นตาใส่เขาก่อน เพราะ
เขาไม่ใช่คนหลงตัวเอง แม้จะมีคนจัดให้เขาอยู่ในกลุ่ม ‘ทหารหล่อบอกต่อ
ด้วย’ ก็ตาม
หรือจะว่าไปแล้ว ก็อาจจะเป็นเครือ่ งแบบนายทหารมากกว่า ทีดึ่ งดูด
สายตาของสาวๆ…นาทีนัน้ ใครจะไปคิดว่า เจ้าของดวงตาระยับยิม้ คูนั่ น้ จะเข้า
มาพัวพันในชีวติ ของเขา ทำให้เส้นทางชีวติ ต้องมีอันพลิกผันไปอย่างไม่คาด
ฝัน

๔
“รุ้งกราบพ่อ กราบคุณย่าค่ะ”
หญิงสาวกระพุม่ มือลงแทบตักของผูเป็
้ นพ่อและคุณจันทร์ฉายด้วยกิรยิ า
นอบน้อมถ่อมตน เป็นเชิงฝากเนื้อฝากตัว ส่วนรัชดาซึ่งเป็นคุณผู้หญิงของ
บ้าน และอยูใน
่ ฐานะแม่เลีย้ ง เจ้าตัวเพียงแต่ยกมือไหว้ เหมือนทักทายคน
ที่อายุมากกว่าทั่วไป
“สายรุง้ หลานย่าหน้าตาหมดจด ละม้ายพ่อณุมากนะ มิหนำซ้ำชือ่
แซ่ยังเป็นสายตระกูลเดียวกับย่าอีก”
คุณจันทร์ฉายเชยคางหลานสาวคนใหม่ พิศมองดวงหน้านวลเนียน
ด้วยความเมตตาเอ็นดู แม้จะพบกันเป็นครั้งแรก เธอก็รู้สึกถูกชะตากับสาว
น้อยคนนี้แล้ว ประหนึ่งว่าเธอทำดวงแก้วพลัดตกหายแล้วกลับได้คืน จิตใจ
ของผู้สูงวัย จึงเกิดความปีติยินดีล้นเหลือ
“ทำไมแม่เขาถึงตั้งชื่อลูกว่าสายรุ้งล่ะ”
ภาณุชวนลูกสาวคนใหม่พูดคุย เพือ่ ให้คลายความอึดอัดใจระหว่างเธอ
กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวทีอยู
่ กั่ นอย่างพร้อมหน้าพร้อมตายังห้องรับแขก
โอ่โถงของบ้านหลังงาม
“ก็ตอนทีแม่
่ เจ็บท้องใกล้คลอด แม่บอกว่าตอนนัน้ เป็นฟ้าหลังฝน แล้ว
มีสายรุ้งขึ้นที่ปลายขอบฟ้า แม่ก็เลยให้รุ้งชื่อสายรุ้งค่ะพ่อ”
เจ้าตัวกล่าวตอบด้วยรอยยิ้มแจ่มใส
“ง่ายดีนะ” รัชดาเปรยเนิบๆ แกมยิ้มในหน้า
สายรุง้ ได้ยนิ อย่างนัน้ จึงหันไปสบสายตากับแม่เลีย้ งทีวางท่
่ าสวยสง่า ดู
เป็นผูด้ ทุี กกระเบียดนิว้ ด้วยประกายตาคมวาวพร้อมจะเอาเรือ่ ง เพราะเจ้าตัว
ไม่ทราบว่าคำพูดสัน้ ๆ นัน้ มีความหมายอืน่ แฝงอยูหรื
่ อไม่ ซึง่ หากจะคิดไปใน
แง่ร้ายแล้ว ก็อาจคิดได้ว่าคนพูดเหน็บแนมไปถึงแม่สายฝนผูล่้ วงลับ ทียอม
่
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มีความสัมพันธ์กับพ่อจนเกิดลูกนอกสมรสอย่างเธอขึ้นมา
“ชื่อไทยๆ เพราะดี พ่อชอบ”
ภาณุสังเกตเห็นสัญญาณแรกเริม่ ทีไม่
่ ลงรอยกันระหว่างภรรยาของเขา
กับลูกสาวคนใหม่ จึงชิงกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงประนีประนอม ไม่ให้ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งตกเป็นคนผิด
รัชดาผินหน้ามองสามีก็ประจักษ์ชัดว่าเขาเห่อลูกสาวคนใหม่เต็มประดา
…ก็แค่ของใหม่ที่ทำให้ตื่นเต้น อยากจะมี อยากจะได้ แต่ถ้าได้ไว้ในครอบ
ครองแล้ว จะยินดีปรีดาแค่ไหน นั่นเป็นอีกเรื่อง
“รุง้ ดีใจค่ะทีพ่่ อชอบ และไม่บอกให้รุง้ ไปเปลีย่ นชือ่ บ้านๆ เป็นชือ่ หรูๆ
อย่างแพรรุ้ง”
แพรดาวรู้สึกขวางหูอยู่บ้าง ที่ฝ่ายนั้นพูดกระทบถึงชื่อของตัว จึงนิ่ง
เฉยอยู่ไม่ได้ พูดตอบไปเนิบๆ ว่า
“คนเราจะชื่ออะไรก็ไม่สำคัญหรอก มันสำคัญที่เราทำตัวเป็นอย่างไร
ต่างหาก ถ้าเราทำตัวบ้านๆ เราก็จะเป็นผูห้ ญิงบ้านๆ แต่ถ้าเราทำตัวดี เรา
ก็จะเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าในตัวเอง และในสายตาของคนอื่น”
สายรุ้งยิ้มหัว พลางบอกว่า
“ลูกสาวครูบาอาจารย์พูดจาเหมือนครูบาอาจารย์เปี๊ยบเลยนะคะพ่อ
ไงจ๊ะ ตาน้อง ต่อไปนี้ตาน้องก็มีพี่สาวเพิ่มอีกคนแล้วนะ”
ภาดาเบ้ปาก พีสาว
่ ต่างแม่จึงเก็บความไม่พอใจไว้ภายใต้สีหน้ายิม้ ละไม
“ตาน้องเรียกสายรุ้งว่าพี่คนเดียวก็พอ ส่วนแพรไม่ต้องเรียกพี่หรอก
เพราะเกิดปีเดียวกัน แค่หัวปีท้ายปีเท่านั้น”
รัชดาไม่ต้องการให้แพรดาวยกย่องอีกฝ่ายเป็นพีสาว
่ เพราะหากเรียก
สายรุง้ ว่าพีแล้
่ ว คนเราก็ย่อมจะเกรงกันตามศักดิ์ เธอจึงวางฐานะลูกสาวให้
เสมอกับสายรุ้งมากกว่าจะเป็นรองของอีกฝ่าย
“ยังไงก็ได้ค่ะ แต่กับคุณ รุง้ ขอเรียกว่าคุณดานะคะ เพราะรุง้ มีแม่คน
เดียว และแม่ของรุ้งก็เสียไปแล้ว”
สายรุง้ พูดแกมยิม้ บอกให้ทุกคนทราบเป็นนัยๆ ว่า ถึงตัวจะอยูท่ า่ ม-

