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๑
คนโกหก

	 ณ หอศิลป์  เดอะแกรนด์แกลเลอรี่ ชั้นสองของพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ 
ภายในห้องจัดแสดงภาพวาดคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ยืนเบียดเสียดกัน 

จนแทบไม่มีอากาศหายใจ โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าภาพวาดโมนาลิซา ซึ่งเป็น 

ภาพวาดอันดับต้น  ๆ  ที่ผู้มาเยือนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ปรารถนาจะได้ชม

	 ตามสถิติแล้ว ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือนพิพิธภัณฑ์ 

ชื่อก้องแห่งนี้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละสิบ คาดกันว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลมาจากหนังสือ   

รหัสลับดาวินชี  ของแดน บราวน์ รุ้งรวีเองก็เป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวเหล่านั้น 

ที่มาชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์เพื่อตามรอยนวนิยายดังเรื่องนี้

	 ในใจหล่อนจินตนาการถึงเนื้อเรื่องในหนังสือ  ตอนที่ฌาคส์ โซนิแยร์  

ผู้เป็นภัณฑารักษ์ วิ่งหนีตัวละครที่ชื่อซิลาส แล้วดึงภาพของคาราวัจโจ จิตรกร 

ชื่อดังชาวอิตาลี เพื่อให้ประตูกลเหล็กเลื่อนปิดทางเข้าเดอะแกรนด์แกลเลอรี่  

แต่แล้วฌาคส์ โซนิแยร์ ก็ไม่อาจรอดพ้นจากความตาย เพราะถูกซิลาสยิงผ่าน 

ประตูกลนั้น จนกลายเป็นปริศนาที่โรเบิร์ต แลงดอน ตัวเอกของเรื่อง ต้อง 

สืบปริศนาการตายของภัณฑารักษ์ผู้นี้ ทว่านี่ก็เป็นเพียงเหตุการณ์ในนิยาย  

ตามความเป็นจริงแล้วจะมีประตูกลซ่อนอยู่หรือไม่ก็มิอาจรู้ได้

	 เสียงถอนใจของชายผู้หนึ่งดังขึ้นข้างหู ทำให้รุ้งรวีหันไปมอง

	 เจ้าของเสียงถอนใจคือชายหนุ่มร่างสูงโปร่ง สวมเสื้อแจ็กเก็ตหนังสีน้ำตาล 

กับกางเกงยีนฟอกสีน้ำเงิน แม้จะเห็นเพียงใบหน้าด้านข้างก็พอจะจำได้ว่าเขาคือ 

ชวิน เดชดำรงค์ไกร ลูกชายของนักธุรกิจเจ้าของบริษัทเครื่องสำอางรายใหญ่ 
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ที่สุดเจ้าหนึ่งของไทย ยี่ห้อ ‘บิวตี้เมจิก’ ซึ่งมีสโลแกนติดหูว่า ‘สวยดั่งเสกมนตร์’  

และในเร็ววันนี้ บิวตี้เมจิกก็กำลังจะขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

	 ตัวจริงของชวินไม่ได้ดูผิดแผกไปจากที่เห็นตามสื่อต่าง  ๆ เขามีรูปร่าง 

สูงใหญ่ สูงราวร้อยแปดสิบกว่าเซนติเมตร ผิวขาวละเอียดอย่างคนไทยที่มี 

เชื้อจีนผสม แต่คิ้วเข้ม จมูกโด่ง เว้นแต่ดวงตาเท่านั้นที่ตี่เล็กตามตำรับหนุ่ม 

แดนมังกร เสื้อผ้าที่สวมใส่แม้จะดูเรียบ  ๆ  ธรรมดา แต่คนที่สนใจเรื่องการ 

ออกแบบเสื้อผ้าและกำลังจะศึกษาต่อปริญญาโทด้านแฟชั่นอย่างรุ้งรวีก็ดูออกว่า  

ทั้งเสื้อหนังและกางเกงยีนของชวินเป็นของแบรนด์เนม

	 ช่างน่าประหลาดใจที่หนุ่มสังคมอย่างชวินสนใจชมศิลปะที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร ์

แทนที่จะใช้เวลาจับจ่ายสินค้าแบรนด์เนมหรือนั่งจิบไวน์ จิบกาแฟ ตามร้าน 

คาเฟ่หรู  ๆ...ผิดกับภาพลักษณ์ของเขาที่ดูเหมือนจะไม่ได้สนใจอะไร นอกจาก 

การออกงานสังคมและเป็นนายแบบให้สินค้าแบรนด์ดัง

	 รุ้งรวีมัวแต่เหลือบมองชวินและครุ่นคิด  จึงไม่ทันระวังเมื่อมีคนจาก 

ด้านหลังแทรกตัวเข้ามา ทำให้ร่างบางของรุ้งรวีเสียหลักไปชนชวินเข้าโดยไม่ตั้งใจ

	 หล่อนกำลังจะอ้าปากขอโทษ ก็มีเสียงโวยวายของหญิงสาวคนหนึ่งแทรก 

ขึ้นมาเสียก่อน

	 “ตายแล้ว นี่วินเหยียบรองเท้าคริสเตียน ลูบูแตงคู่นี้ของมีนได้ยังไงคะ 

รู้ไหมว่าราคาเป็นแสน แถมยังเป็นรุ่นลิมิเต็ดอิดิชัน มีเพียงสามสิบคู่ในโลกเท่านั้น  

มีนไม่ยอมจริง  ๆ  ด้วย รู้ไหมว่ากว่ามีนจะได้รองเท้าคู่นี้มายากแค่ไหน”

	 “วินไม่ได้ตั้งใจจะเหยียบรองเท้ามีน แต่ผู้หญิงที่อยู่ข้าง  ๆ  เซมาชน วิน 

เตือนแล้วใช่ไหมว่าไม่ควรใส่รองเท้าคู่นี้มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ เพราะนักท่องเที่ยว 

เยอะ ถ้ากลัวว่าจะถูกเหยียบอีก มีนไปนั่งรอวินที่ร้านกาแฟก่อนก็ได้”

	 รุ้งรวีสะดุ้งและรีบถอยออกห่าง เมื่อชวินพาดพิงว่าหล่อนเป็นต้นเหตุ 

ที่ทำให้รองเท้าคู่แพงเป็นรอย แต่ดูเหมือนหญิงสาวชื่อมีนจะไม่ได้สนใจหล่อน 

เลยแม้แต่น้อย คงเพราะกำลังน้อยใจชวินที่ติติง

	 “วินจะโทษว่าเป็นความผิดของมีนงั้นสิ วินนั่นแหละที่ผิด ทำไมเราต้อง 

ต่อคิวเบียดเสียดผู้คนเข้ามาดูภาพวาดโมนาลิซาด้วย ซื้อหนังสือภาพมาดูง่ายกว่า 
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ตั้งเยอะ จะนั่งดูทั้งวันทั้งคืนก็ยังได้ ไม่ต้องแย่งดูกับใครด้วย” น้ำเสียงของ 

หญิงสาวเริ่มดังขึ้นเรื่อย  ๆ ทำให้ชวินถอนใจ ปรามเสียงเข้ม

	 “วินขอโทษมีนก็ได้ เดี๋ยววินจะพามีนไปซื้อรองเท้าคู่ใหม่ปลอบใจ แต่ 

ตอนนี้มีนต้องลดเสียงลงก่อน เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไล่เราออกจากพิพิธภัณฑ ์ อายเขา 

เปล่า  ๆ”

	 รุ้งรวีชะโงกหน้าไปมองหญิงสาวชื่อมีน เห็นว่าเป็นหญิงสาวร่างเล็ก ตัว 

ผอมบาง สูงราวร้อยหกสิบกว่าเซนติเมตร แต่งหน้าเข้มเหมือนนางแบบที่กำลัง 

เดินอยู่บนรันเวย์ เสื้อผ้า รองเท้า และกระเป๋าจัดเต็มชนิดที่ใคร  ๆ  ต้องมอง 

เหลียวหลัง แน่นอนว่าหญิงสาวที่แต่งตัวฟูลออปชั่นแบบนี้จะเป็นใครไปไม่ได้ 

นอกจากมีนา แจ่มจรัสวิไล หรือ  ‘คิวตี้มีนา’ บิวตี้บล็อกเกอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง 

จากการนำเสนอการแต่งหน้าในสไตล์อันหลากหลายตามสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ไม่ว่า 

จะเป็นอินสตาแกรม บล็อก และเฟซบุ๊ก ซึ่งมีนาเป็นผู้สาธิตและอัพเดตเอง

	 ไม่เพียงแต่เครื่องหน้าสวยแปลกของมีนาที่ เอื้ออำนวยให้แต่งหน้าได้ 

หลายสไตล์ มีนาเองก็เติบโตมาในครอบครัวมีฐานะ พ่อแม่ของหญิงสาวเป็น 

เศรษฐีใหม่ ร่ำรวยจากการทำโรงงานพลาสติก จึงมีเงินส่งเสียให้ลูกสาวเพียง 

คนเดียวอย่างมีนาเรียนโรงเรียนนานาชาติตั้งแต่เด็ก พอจบเกรดสิบสองก็ได้มา 

เรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษเช่นเดียวกับลูกผู้ดีมีเงินทั่วไป

	 แม้มีนาจะไม่ได้เรียนด้านการแต่งหน้ามาโดยตรง แต่ความสนใจเรื่อง 

การแต่งหน้านั้นเริ่มมาจากการที่มีนาเป็นคนรักสวยรักงาม  จึงลองผิดลองถูก 

แต่งหน้าตัวเอง เมื่อเพื่อนชมว่ามีนามีพรสวรรค์ด้านนี้ หญิงสาวเลยลองเขียน 

บล็อกสอนแต่งหน้าและประสบความสำเร็จโด่งดังเป็นพลุแตก

	 ในช่วงระยะเวลาเพียงหกเดือนเศษ ไม่มีสาวไทยคนไหนไม่รู้จักมีนา ผู้เป็น 

ไอดอลด้านการแต่งหน้าและแฟชั่น  มีคนติดตามอินสตาแกรมและเฟซบุ๊ก 

ของมีนาเป็นล้านคน ทำให้มีนาได้รับการทาบทามให้เป็นพรีเซ็นเตอร์ผลิตภัณฑ์ 

ความงามต่าง  ๆ  มากมาย ไม่ว่าจะเป็นครีมทาผิว เครื่องสำอาง วิตามิน และ 

คลินิกเสริมความงาม จนโกยรายได้เข้ากระเป๋าหลายสิบล้านบาท รุ้งรวีอิจฉา 

มีนาไม่น้อยที่มีพรสวรรค์และความสามารถโดดเด่น ทั้งยังใช้ความสามารถ 
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ให้เกิดประโยชน์ได้ ทว่าความประทับใจของรุ้งรวีที่มีต่อมีนาก็ลดน้อยลง เมื่อเห็น 

กิริยากระฟัดกระเฟียดเอาแต่ใจของหญิงสาว เพราะทุกครั้งที่เห็นมีนาออกรายการ  

เธอจะเป็นคนพูดจาอ่อนหวานและกิริยามารยาทดี แต่มีนาที่หล่อนได้รู้จักในวันนี้ 

ไม่ต่างอะไรกับนางร้ายในละครที่ชอบร้องกรี๊ดโวยวายเมื่อไม่ได้ดั่งใจ

	 ความคิดของรุ้งรวีสะดุดลง หญิงสาวสะดุ้งโหยงเมื่อมีนาชะโงกหน้ามา 

มองหล่อนอย่างเอาเรื่อง

	 “เธอใช่ไหมที่เซมาชนวิน รู้ไหมว่ารองเท้านี่แพงมากเลยนะ ไม่คิดจะ 

ขอโทษกันสักคำเลยรึไง อย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าเธอเป็นคนไทย”

	 ในช่วงเวลานั้น ไม่รู้ว่าอะไรดลใจให้รุ้งรวีแก้ไขสถานการณ์ด้วยการโพล่ง 

ตอบกลับไปเป็นภาษาจีน ซึ่งตัวหล่อนเองก็มีความรู้แค่งู  ๆ  ปลา  ๆ  จากการเรียน 

ภาษาจีนเบื้องต้นระยะสั้น

	 “หว่อปู้จือเต้าหนี่ชัวเฉินเม่อ หว่อชื่อจงกั๋วเหริน” แปลเป็นภาษาไทยได้ว่า 

‘ฉันไม่รู้ว่าคุณพูดว่าอะไร ฉันเป็นคนจีน’

	 “ฉันไม่เชื่อว่าเธอเป็นคนจีน หน้าอย่างเธอ ผิวคล้ำ ตาโต หน้าเข้มแบบนี ้ 

คนไทยชัด  ๆ”

	 คำโต้แย้งของมีนาทำให้รุ้งรวีหลุบตา ชวินเองก็พลอยปรายตามองรุ้งรวี  

สายตาดูแคลนของเขาทำให้หล่อนหน้าร้อนผ่าวด้วยความอาย แต่คำพูดของชวิน 

นี่สิที่ทำให้ความโกรธของรุ้งรวีพุ่งทะลุเพดาน

	 “จะเปน็คนชาตอิะไรกช็า่งเถอะมนี วนิวา่เราอยา่ไปสนใจเลย ผูห้ญงิแตง่ตวั 

มอซอแบบนี้ไม่รู้หรอกว่ารองเท้าคู่นี้แพงแค่ไหน...ถ้ามีนใจเย็น ๆ  และยอมให้วิน 

ได้ดูภาพโมนาลิซา วินจะซื้อรองเท้าคู่ใหม่ให้ แล้วถ้าอยากได้กระเป๋ายี่ห้อไหน  

วินจะซื้อให้ไม่อั้นเลย”

	 เมื่อชวินติดสินบนว่าจะพาไปช็อปปิ้ง สีหน้าหงิกงอของมีนาก็แปรเปลี่ยน 

เป็นแช่มชื่นทันตา ก่อนที่เจ้าตัวจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงกระเง้ากระงอด

	 “มีนก็ไม่ได้อยากให้วินซื้อกระเป๋าให้หรอกนะคะ แต่ที่เลิกโวยวายเพราะ 

ไม่อยากทำตัวให้วินรำคาญใจ เดี๋ยววินจะเบื่อมีนซะก่อน”

	 รุ้งรวีถอนใจอย่างโล่งอก เมื่อเห็นว่ามีนาและชวินไม่ได้สนใจหล่อนอีก  
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แม้ใจจริงรุ้งรวีอยากจะสารภาพว่าหล่อนเป็นคนไทย เข้าใจที่ชวินพูดทุกอย่าง  

แต่หล่อนก็ตัดสินใจไม่เอ่ยอะไรอีกเพราะไม่อยากต่อความ ถึงกระนั้นรุ้งรวีก็ 

ไม่สามารถลืมคำพูดดูถูกของชวินในวันนี้

	 กลุ่มคนที่แออัดอยู่ด้านหน้าภาพโมนาลิซาเริ่มเบาบางและทยอยออกจาก 

ห้องไปบ้างแล้ว ทำให้รุ้งรวีขยับหนีจากชวินและมีนาได้ หล่อนรีบเดินหลบไป 

อีกทาง จะได้ไม่ต้องอยู่ใกล้สองคนนั้นอีก สำหรับลูกเศรษฐีเงินเหลืออย่างชวิน 

และมีนาจะมาเที่ยวที่ลูฟวร์อีกกี่สิบกี่ร้อยครั้งก็ได ้ แต่คนที่ต้องเก็บเงินด้วยความ 

ยากลำบากเพื่อมาเที่ยวปารีสอย่างรุ้งรวี นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย 

ในชีวิต...ท่ามกลางผู้คนนับร้อยในห้อง คงจะมีเพียงโมนาลิซาเท่านั้นที่ส่งยิ้มให้ 

รุ้งรวีอย่างเห็นใจ

 

ราวบ่ายสองโมง รุ้งรวีก็ไปพบจี๊ด หรือจินต์จุฑา เพื่อนสาวที่ช่วงเช้าแยกกันไป 

เที่ยว เพราะจินต์จุฑาเป็นสาวนักช็อป ไม่ค่อยสนใจชมพิพิธภัณฑ์ ส่วนรุ้งรวีเอง 

ก็มีภารกิจตามรอย  รหัสลับดาวินชี  ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ดังนั้นทั้งคู่จึงนัดพบกัน 

อีกครั้ง ณ ร้านขนมชื่อดัง ลาดูเร่ (Ladurèe) ซึ่งตั้งอยู่บนถนนชองป์เซลีเซ่ส์  

(Champs-Elysèes)

	 ใจจริงแล้วรุ้งรวีอยากจะไปที่ร้านปิแยร์ แอร์เม่ (Pierre Hermè) มากกว่า  

เพราะมาการองของร้านนี้ขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดในโลก แต่จินต์จุฑาอยากไปร้าน 

ลาดูเร่เพราะนอกจากจะมีมาการองที่มีชื่อเสียงแล้ว ยังมีขนมหวานอีกหลากชนิด  

ที่สำคัญคือบรรยากาศของร้านสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อนหลังจากเดินนาน ๆ

	 เมื่อก้าวเข้าไปในร้าน บริกรก็แจ้งว่าที่นั่งด้านในเต็ม เหลือแต่ที่นั่งนอกร้าน  

อากาศช่วงนี้กำลังสบาย ไม่ร้อนและหนาวจนเกินไปนัก รุ้งรวีและจินต์จุฑาจึงยอม 

ไปนั่งข้างนอกแทน ซึ่งก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบ

	 ทว่าขณะก้าวเข้าไปในเต็นท์ซึ่งมีลูกค้านั่งกินขนมกันอย่างแน่นขนัด สายตา 

ของรุ้งรวีก็เหลือบไปเห็นชวินและมีนานั่งจิบชาและกินขนมอยู่ที่โต๊ะด้านในของ 

เต็นท์ ก่อนที่รุ้งรวีจะต้องเผชิญหน้ากับคู่รักที่หล่อนสาปส่งว่าจะไม่ขอพบเจออีก 

ทั้งในชาตินี้ ชาติหน้า และชาติไหน  ๆ หล่อนก็รีบเอ่ยกับจินต์จุฑา
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	 “เปลี่ยนร้านได้ไหมจี๊ด รุ้งไม่อยากกินขนมร้านนี้ คนมันเยอะไปหน่อย  

ไปร้านปอล (Paul) ดีกว่า อร่อยไม่แพ้กันเลย”

	 “ไม่เอาหรอก ฉันตั้งใจไว้แล้วว่ายังไงก็ต้องมากินขนมร้านนี้ แล้วก็ตั้งใจ 

จะถ่ายรูปสวย  ๆ  ลงอินสตาแกรมและเฟซบุ๊กด้วย...แกเป็นอะไรหรือเปล่ารุ้ง  

ปกติไม่เคยเห็นแกจุกจิกเรื่องเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ” จินต์จุฑาจ้องหน้ารุ้งรวีเพื่อจับพิรุธ

	 ทว่าก่อนรุ้งรวีจะเล่าเรื่องที่หล่อนมีเรื่องกับมีนาและชวินให้จินต์จุฑาฟัง  

บริกรของร้านก็เชิญทั้งสองไปนั่งที่โต๊ะว่าง และช่างบังเอิญเหลือเกินที่โต๊ะสำหรับ 

สองที่นั่งโต๊ะนั้นอยู่ติดกับโต๊ะของชวินและมีนาพอดี รุ้งรวีรุนหลังให้จินต์จุฑาเดิน 

นำหล่อนไป ส่วนตัวเองเดินตัวลีบอยู่ด้านหลัง คอยแอบมองชวินและมีนาว่า 

จะเหลือบมองมาที่พวกหล่อนหรือไม่  แต่ทั้งคู่ก็ไม่สนใจใครเลยแม้แต่น้อย  

เพราะมัวแต่ดื่มด่ำอยู่ในโลกส่วนตัว

	 ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น รุ้งรวีจะไม่มีวันยอมให้ชวินและมีนาเห็นหล่อน ดังนั้น 

เมื่อเดินมาถึงโต๊ะ รุ้งรวีก็รีบชิงนั่งเก้าอี้ตัวที่หันหลังให้ทั้งคู่ ทำให้จินต์จุฑายิ่ง 

สงสัยท่าทางมีพิรุธของหล่อน แต่ก็รอจนกระทั่งสั่งขนมและชาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

จึงค่อยถามรุ้งรวีเสียงเรียบ

	 “แกเป็นอะไรหรือเปล่า ทำท่าแปลก  ๆ  เหมือนกับกำลังหลบหน้าใครอยู่”

	 รุ้งรวีไม่ตอบคำตอบของจินต์จุฑา แต่หยิบสมุดโน้ตจากกระเป๋ามาเขียน 

ข้อความตอบแทนว่า

	 ‘อย่าพูดเสียงดังไป รุ้งเพิ่งมีเรื่องกับคนไทยสองคนที่นั่งหลังโต๊ะเรา’

	 ครั้นจินต์จุฑาอ่านข้อความจบก็ชะโงกหน้ามองชวินและมีนา ทำหน้าตกใจ 

รีบหยิบสมุดโน้ตมาเขียนข้อความถามหล่อน

	 ‘แกไปมีเรื่องอะไรกับเขา’

	 รุ้งรวีดึงสมุดโน้ตกลับมาแล้วเขียนตอบ

	 ‘รุง้โดนคนทีพ่พิธิภณัฑล์ฟูวรเ์บยีด เลยเซไปชนนายชวนิ แลว้หมอนีเ่กดิไป 

เหยียบรองเท้าของยายมีนาเข้า ยายนี่ก็เลยโวยวายคิดจะเอาเรื่องกับรุ้ง รุ้งเลย 

แกล้งพูดภาษาจีนให้เข้าใจผิดว่าเป็นคนจีน’

	 ครั้นจินต์จุฑาอ่านข้อความของหล่อนจบ ก็ส่ายหัวน้อย ๆ กับการแก้ปัญหา 
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สุดเพี้ยนของหล่อน จึงเขียนข้อความตอบลงในสมุดโน้ต

	 ‘สรุปว่าฉันไม่ควรคุยกับแกเป็นภาษาไทยสินะ แต่จะให้พูดภาษาจีน ฉัน 

ก็พูดไม่เป็น งั้นเราก็กินขนม จิบชากันเงียบ  ๆ  ก็แล้วกัน’

	 รุ้งรวีพยักหน้ารับอย่างเห็นด้วย อย่างน้อยการไม่พูดอะไรก็ไม่ก่อให้เกิด 

ปัญหาใด  ๆ และชวินกับมีนาเองก็คงไม่สนใจพวกหล่อน เพราะแม้แต่ในเวลานี้ 

สองคนนั้นก็คุยกันกะหนุงกะหนิงอย่างไม่สนใจใคร

	 จินต์จุฑาเองก็ไม่ได้อยู่ในอารมณ์อยากพูดคุยนัก  เพราะพอขนมที่สั่ง 

มาเสิร์ฟที่โต๊ะ เจ้าตัวก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปขนมอย่างตั้งอกตั้งใจ ทั้งยัง 

ขอมาการองหลากสีของหล่อนมาถ่ายด้วย พอถ่ายรูปเสร็จ จินต์จุฑาก็อัพโหลดรูป 

ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับตัวเอง

	 การจิบน้ำชาและกินขนมที่ร้านลาดูเร่ไม่มีปัญหาใด  ๆ  เกิดขึ้นอย่างที่รุ้งรวี 

หวั่นเกรง เพราะชวินและมีนาไม่ได้สังเกตเห็นหล่อน จนกระทั่งหญิงสาวคนหนึ่ง 

ซึ่งสวมคาร์ดิแกนตัวยาวสีเลือดหมูกับกางเกงเลกกิ้งสีดำเดินมาทักทายจินต์จุฑา

	 “ตายแล้ว จี๊ด ฉันไม่คิดว่าแกจะอยู่ที่ร้านลาดูเร่จริง  ๆ ฉันเองก็แวะมา 

ช็อปปิ้งที่ฝรั่งเศสเหมือนกัน เห็นลงรูปในอินสตาแกรมว่าเช็กอินอยู่ที่นี่ เลยแวะมา  

เผื่อจะเจอ แล้วก็เจอจริง  ๆ  ด้วย...ได้ข่าวว่าจี๊ดมาเรียนต่อโทที่ลอนดอนใช่ไหม  

อย่างนี้ต่อไปเราก็ได้เจอกันบ่อย  ๆ  น่ะสิ เพราะหนิงเองก็เรียนอยู่ที่ลอนดอน 

เหมือนกัน นี่คงจะมาเที่ยวก่อนเปิดเทอมสินะ”

	 หญิงสาวชื่อหนิงทักทายจินต์จุฑาด้วยความยินดี ก่อนจะหันมามองรุ้งรวี 

อย่างพินิจ

	 “นี่ใครกันน่ะจี๊ด ฉันคุ้นหน้าเหมือนรู้จัก” หนิงเปรยขึ้นมาคล้ายเอ่ยกับ 

ตัวเอง เช่นเดียวกับรุ้งรวีที่รู้สึกคุ้นหน้าหญิงสาวผู้นี้เช่นกัน

	 “รุ้งรวี เพื่อนเราสมัยเรียนไง” จินต์จุฑาตอบสั้น ๆ เพราะรู้ว่าเวลานี้รุ้งรว ี

ไม่ต้องการเป็นเป้าสายตาของใคร โดยเฉพาะชวินและมีนาซึ่งนั่งโต๊ะติดกัน

	 “อ้อ...จำได้แล้ว รุ้งที่ตัวเล็ก  ๆ ใส่แว่น ถักเปียสองข้าง...แหม มาเจอ 

ตอนนี้จำไม่ได้เลย รุ้งก็จำเราไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมล่ะ ใคร ๆ ก็ชมว่าพอเราโตขึ้น 

แล้วสวยขึ้นผิดหูผิดตา เหมือนลูกเป็ดขี้ เหร่ที่กลายร่างเป็นหงส์” หญิงสาว 
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ยกยอตัวเอง ทำให้รุ้งรวีแอบอมยิ้ม

	 ลองนึก ๆ ดู รุ้งรวีก็เริ่มจำหนิงหรือรัศมีได้ราง ๆ แต่ก่อนรัศมีเป็นเด็กอ้วน  

ใคร ๆ ก็ล้อว่าเป็นหมูกระปุกออมสินเดินได้ ดังนั้นการที่รัศมียกยอตัวเองในเวลานี ้

ก็ไม่เกินความจริงเลย เพราะจากลูกเป็ดขี้เหร่อ้วนตุ๊ต๊ะกลายร่างมาเป็นหญิงสาว 

ผู้สง่างามและสะโอดสะองได ้ ก็นับว่ารัศมีพัฒนาความสวยมาไกลจากจุดเดิมจริง ๆ

	 “หนิงสวยขึ้นมากจริง ๆ ดีใจที่ได้พบกันนะ” รุ้งรวีตอบยิ้ม ๆ ใจจริงหล่อน 

อยากพูดคุยกับรัศมีมากกว่านี้ แต่ก็กลัวว่าชวินและมีนาจะสังเกตเห็นหล่อน

	 “รุ้งดูเป็นคนพูดน้อย เรียบร้อยจังนะ แล้วนี่มาเที่ยวหรือมาต่อโทด้วยจ๊ะ”

	 แม้รุ้งรวีจะพยายามตัดบท แต่ดูเหมือนรัศมียังอยากสนทนากับหล่อนต่อ 

ท่าทางอึดอัดใจของหล่อนทำให้จินต์จุฑาช่วยตอบแทน

	 “รุ้งก็มาต่อโทเหมือนกัน  แต่เรียนด้านแฟชั่นที่เซนต์มาร์ตินส์จ้ะ  เรา 

แชร์ห้องพักอยู่ด้วยกัน...แล้วหนิงมาคุยกับเราแบบนี้มีใครรออยู่รึเปล่า สวย  ๆ  

แบบหนิงไม่น่าจะมากินขนมที่ร้านนี้ตามลำพังหรอก จริงไหม” จินต์จุฑาพยายาม 

ตัดบท

	 “แหม...รู้ดีจริงนะ เรามากับกิ๊กน่ะ ฝรั่งที่นั่งอยู่โต๊ะนู้นไง แต่แฟนตัวจริง 

ไม่ใช่คนนี้หรอกนะ ไว้ไปลอนดอนแล้วจะแนะนำแฟนตัวจริงให้รู้จัก งั้นเรา 

ขอตัวก่อน ไว้ติดต่อกัน”

	 พูดจบรัศมีก็ทำท่าจะผละไปหากิ๊กฝรั่งผมทอง แต่แล้วก็ชะงักเมื่อเหลือบไป 

เห็นมีนา

	 “เดี๋ยวนะ ฉันเจอเพื่อน เดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จัก โดยเฉพาะรุ้ง เพราะ 

กำลังจะไปเรียนที่เซนต์มาร์ตินส์”

	 สิ้นคำ หนิงก็ปราดไปทักทายมีนา ทำให้รุ้งรวีหน้าซีด เนื้อตัวเย็นเฉียบ  

อย่าบอกนะว่ารัศมีจะแนะนำหล่อนให้รู้จักกับมีนา...รุ้งรวีอยากจะบ้าตาย

	 “ตายแล้ว คุณเพื่อน โลกจะกลมอะไรขนาดนี้” รัศมีทักทายมีนาด้วย 

น้ำเสียงมีจริต แต่ฟังแล้วไม่ค่อยจริงใจนัก

	 “นั่นสิ ดูเหมือนใคร  ๆ  ก็มาเที่ยวปารีส ฉันน่ะเบื่อลอนดอนจะแย่ พอ 

ปิดเทอมก็อยากเปลี่ยนบรรยากาศ  แล้วก็อยากช็อปด้วย  เพราะช็อปที่ไหน 
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ก็ไม่มันเท่าที่ปารีส อีกอย่างวินก็ชอบปารีส เราเลยมาเที่ยวที่นี่” มีนาตอบกลับ 

ด้วยน้ำเสียงแบบเดียวกัน แต่แฝงความโอ้อวดนิด  ๆ

	 “แหม สวีตกันจริงนะ” รัศมีทำเสียงเหมือนอิจฉา ก่อนจะหันไปทักชวิน 

“สวัสดีค่ะ คุณวิน หนิงขอโทษด้วยที่เมื่อกี้ไม่ได้ทัก เพราะมัวแต่ดีใจที่ได้พบมีน 

ที่นี่”

	 “ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมไม่ถือ เชิญคุยกันตามสบาย” ชวินตอบด้วย 

น้ำเสียงเป็นมิตร

	 เมื่อรัศมีทักทายชวินพอเป็นมารยาทแล้วก็เอ่ยกับมีนาต่อ

	 “คืออย่างนี้จ้ะมีน...หนิงมีเพื่อนจะแนะนำให้รู้จัก คนที่นั่งหันหน้ามาชื่อจี๊ด 

ส่วนอีกคนชื่อรุ้ง ต่อไปมีนคงได้พบรุ้งบ่อย  ๆ เพราะรุ้งจะมาเรียนโทด้านแฟชั่น 

ที่เซนต์มาร์ตินส์ โปรแกรมเดียวกับมีนเลย” รัศมีเอ่ยจบก็หันมาเรียกรุ้งรวี 

ที่นั่งเงียบ

	 “รุ้งจ๊ะ ลุกมาทักทายมีนหน่อยสิ มีนเขาเป็นนักเรียนไทยในลอนดอน 

ที่ดังที่สุด ถือว่าเป็นเจ้าแม่เลยก็ว่าได้ เพราะอยู่ลอนดอนมานาน มีอะไรก็ถาม 

มีนได้”

	 รุ้งรวีส่งสายตาขอความช่วยเหลือจากจินต์จุฑาให้ช่วยแก้ไขสถานการณ์  

จินต์จุฑาจึงลุกจากโต๊ะมาทักทายมีนาแทน

	 “ยินดีที่ได้รู้จักและได้พบคุณมีน  จี๊ดเป็นแฟนคลับของคุณค่ะ  คอย 

ติดตามบล็อกตลอด รุ้งเขาไม่ค่อยสบาย เวียนหัวตั้งแต่เช้า เหมือนจะเป็นลม  

คงลุกไม่ไหว ยังไงต้องขอโทษแทนรุ้งด้วย”

	 “ยินดีที่ได้รู้จักคุณจี๊ดเช่นกันค่ะ แต่มีนไม่เข้าใจว่าทำไมคุณรุ้งจะหันมา 

ทักทายมีนไม่ได้ ทั้งที่โต๊ะก็อยู่ติดกันแค่นี้ ทำแบบนี้เท่ากับไม่ต้องการเป็นเพื่อน 

กับมีน แต่มีนก็ไม่ได้เป็นคนไร้มารยาทขนาดนั้น มีนเดินไปทักคุณรุ้งเองก็ได้”  

มีนาพูดจบก็เลื่อนเก้าอี้ลุกจากโต๊ะแล้วเดินมา

	 วินาทีนั้นรุ้งรวีอยากจะให้หล่อนมีอิทธิฤทธิ์ หายตัวหรือดำดินได้เพื่อ 

หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับมีนา ทว่าก็เป็นเพียงความคิด เมื่อมีนามายืนตรงหน้า  

รุ้งรวีรีบก้มหน้า ใบหน้าซีดเผือดเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะเย้ยหยันของมีนา และ 
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คำทักทายเป็นภาษาจีน

	 “หว่อกานจู๋หว่อเมินยี่เฉียนเจี้ยนกัวเมี่ยน เหินเกาฉิ่งเริ่นชื่อหนี่” แปล 

ความเป็นไทยได้ว่า ‘เราเคยพบกันแล้ว ยินดีที่ได้รู้จัก’

	 คำทักทายของมีนาทำให้รัศมีถามด้วยความประหลาดใจ

	 “มีนพูดภาษาจีนกับรุ้งทำไม รุ้งเป็นคนไทยแท้  ๆ  นะ”

	 คำถามของรัศมียิ่งตอกย้ำให้รุ้งรวีกระดากอาย

	 “อย่างนั้นเหรอ มีนนึกว่าคุณรุ้งเป็นคนจีนเสียอีก หน้าตาดูคล้าย  ๆ คนจีน 

นะ ท่าทางจะพูดภาษาจีนคล่องด้วย แต่ช่างเถอะ มีนคงจะจำสลับกับคนจีน 

ไม่มีมารยาทที่พบกันตอนไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ คนหน้าตาคล้ายกันมีถมเถไป  

จริงไหม”

	 มีนาเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็น  ๆ  แต่บาดลึกในใจรุ้งรวี ยิ่งทำให้ไม่กล้าเอ่ย 

คำขอโทษ ทั้งเวลานี้ยังมีรัศมีอยู่ด้วย เท่าที่สังเกต รัศมีดูเป็นคนช่างพูดไม่น้อย  

อาจจะเอาเรื่องนี้ไปขยายต่อก็ได้

	 “หนิงกับคุณมีน จี๊ดว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับรุ้งเลย ดูสิ รุ้งหน้าซีดเหมือน 

ไม่สบายมาก งั้นเดี๋ยวจี๊ดจะเช็กบิลและขอตัวกลับที่พักก่อน เชิญหนิงกับคุณมีน 

ตามสบายเลย”

	 “รุ้งท่าจะอาการหนักจริง ๆ  ด้วย ให้หนิงช่วยโทร.เรียกรถพยาบาลให้ไหม”  

รัศมีถามด้วยความเป็นห่วง แต่มีนากลับเอ่ยแทรกและจ้องหน้ารุ้งรวี

	 “แต่มีนว่าคุณรุ้งคงจะตื่นเต้นมากไปหน่อยที่ได้พบมีนโดยไม่คาดฝัน  

เดี๋ยวก็คงหาย แต่จะให้คุณรุ้งเดินออกไปทั้งที่หน้าซีดแบบนี้คงไม่ดี งั้นกูรูด้าน 

การแต่งหน้าอย่างมีนจะช่วยเติมสีสันให้ใบหน้าสดใสขึ้นก็แล้วกัน”

	 รุง้รวยีงัไมท่นัอา้ปากปฏเิสธ มนีากห็ยบิลปิสตกิสแีดงออกมาจากกระเปา๋ถอื  

เดินเข้ามาใกล้ แล้ววาดรูปบางอย่างบนแก้มซ้ายของรุ้งรวี

	 “อุ๊ย...คุณมีนวาดรูปสตรอว์เบอร์รี่บนแก้มรุ้งทำไมคะ หรือว่าจะเป็นการ 

แต่งหน้าเทรนด์ใหม่” จินต์จุฑาตกใจ แต่ก็พยายามพูดในแง่ดี

	 “คะ่ เปน็เทรนดก์ารแตง่หนา้ใหมท่ีเ่หมาะกบัผูห้ญงิอยา่งคณุรุง้ทีส่ดุ เพราะ 

สตรอว์เบอร์รี่ก็เหมาะกับคนนิสัยแบบเดียวกันนี่แหละค่ะ หวังว่าคงจะถูกใจฝีมือ 
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การแต่งหน้าของมีนนะคะ เพราะมีนตั้งใจแต่งให้คุณรุ้งเป็นพิเศษ” มีนาตอบ  

พลางส่งสายตาและรอยยิ้มเหยียดให้รุ้งรวี

	 รุ้งรวีกำมือแน่นด้วยความแค้นใจและอับอาย เพราะไม่คิดว่ามีนาจะแก้แค้น 

หล่อนด้วยวิธีนี้ โชคดีที่จินต์จุฑาเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้ว หล่อนจึงไม่ต้อง 

ทนตกเป็นเป้าสายตาของลูกค้าคนอื่นในร้าน ครั้งนี้หล่อนจะยอมให้มีนาสักครั้ง  

แต่ครั้งต่อ  ๆ  ไปหากมีนาเล่นงานอีก รุ้งรวีจะตอบโต้แน่นอน

	 จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ รุ้งรวีและมีนาหารู้ไม่ว่าจะเกิดปัญหาตามมา 

อีกมากมาย เพราะไม่ไกลจากโต๊ะที่รุ้งรวีและมีนานั่งอยู่ ลูกค้าอีกโต๊ะหนึ่งซึ่งนั่ง 

อยู่ในมุมที่ไม่มีใครสังเกตเห็นแอบถ่ายคลิปที่มีนาเย้ยรุ้งรวีไว้ และยิ้มหยันอย่าง 

สมใจที่ได้หลักฐานสำคัญเพื่อทำลายเครดิตเซเลบริตี้สาวคนดัง
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๒
รุ้งแรกหลังฝน

 หลังกลับจาก  ท่องเที่ยวปารีสห้าวันเต็ม รุ้งรวีกับจินต์จุฑา 

ต่างวุ่นวายกับการเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมหลักสูตรปริญญาโท ทั้งการจัดห้องพัก 

ซื้อหาของใช้ที่ขาด รวมถึงเรื่องจิปาถะอื่น  ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่พัก กว่าจะได้ 

โยกย้ายเข้าไปก็ต้องรอให้นักศึกษาคนเก่าย้ายออกไปก่อน ซึ่งก็จวนเจียนใกล้ 

วันเปิดเทอมเต็มที

	 ที่อยู่ของรุ้งรวีและจินต์จุฑาอยู่ในโซนสองของลอนดอน เป็นห้องพักสตูดิโอ 

ขนาดหนึ่งห้องนอนในย่านไมล์เอนด์ ถึงห้องพักจะแคบเกินไปสำหรับสองคน  

แต่ค่าที่พักต่อเดือนก็เฉียดสามหมื่นบาทแล้ว

	 ลำพังตัวจินต์จุฑาสามารถหาห้องพักที่สบาย กว้างขวาง และตั้งอยู่ในทำเล 

ที่ดีกว่านี้ได้ เพราะครอบครัวของจินต์จุฑามีฐานะ จึงพร้อมจะออกค่าใช้จ่าย 

สำหรับที่พักดี  ๆ  ให้ แต่สาเหตุที่จินต์จุฑายอมเลือกที่พักในโซนสองซึ่งอยู่ห่างจาก 

ใจกลางกรุงลอนดอน ก็เพราะเห็นแก่รุ้งรวีที่มีทุนรอนจำกัด

	 ลกึ ๆ แลว้รุง้รวไีมอ่ยากรบกวนจนิตจ์ฑุาใหแ้ชรค์า่หอ้งพกั และเคยออกปาก 

ว่าเกรงใจที่จินต์จุฑาต้องมาอาศัยในห้องพักเล็ก ๆ คับแคบ ไม่สมฐานะแบบนี้ แต ่

จินต์จุฑาก็งอน หาว่ารุ้งรวีพูดจาดูถูกว่าจินต์จุฑาเป็นคุณหนู ทนอยู่ในที่ลำบาก 

คับแคบไม่ได้ ทำให้รุ้งรวีนิ่งเงียบ เพราะไม่อยากให้จินต์จุฑาขัดเคืองใจ ถึง 

จินต์จุฑาจะติดนิสัยคุณหนูเอาแต่ใจ แต่ก็เป็นเพื่อนที่รักและจริงใจต่อรุ้งรวี 

อย่างแท้จริง รวมทั้งการที่จินต์จุฑาขอแชร์ที่พักก็เป็นการช่วยเหลือรุ้งรวีอย่างมาก  

เพราะทำให้รุ้งรวีประหยัดค่าที่พักไปได้ถึงครึ่งหนึ่ง ถึงกระนั้นรุ้งรวีก็ไม่มั่นใจนัก 
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ว่าจินต์จุฑาจะทนอยู่ในห้องพักแคบ  ๆ  กับหล่อนได้นานนัก

	 “ห้องเล็กแทบจะเดินชนกัน...ฉันว่าเดือนหน้าเราหาคนมาเช่าต่อเถอะรุ้ง  

เราหาที่อยู่ใหม่ดีกว่า เดี๋ยวฉันออกส่วนต่างที่แพงกว่าให้ก็ได้ พ่อแม่ฉันไม่ว่า 

อะไรหรอก แล้วนี่ยังต้องใช้ห้องน้ำ ห้องครัวร่วมกับคนอื่น สะอาดหรือเปล่า 

ก็ไม่รู้ แค่คิดก็ขนลุกแล้ว”

	 เพียงแค่ย้ายมาวันแรก จินต์จุฑาก็ทนรับสภาพที่พักแสนคับแคบไม่ได้  

ทั้งที่ตอนมาดูที่พักแห่งนี้ด้วยกัน จินต์จุฑายืนกรานหนักแน่นว่าอยู่ได้ ถึงต้องใช ้

ห้องน้ำ ห้องครัวกับคนอื่น ก็จะพยายามปรับตัว ขอเพียงอย่างเดียวให้รุ้งรวี 

อยู่ด้วยกัน เพราะจินต์จุฑาไม่อยากอยู่คนเดียว

	 “จี๊ดเป็นคนพูดเองนะว่าอยู่ได้ และเราก็เซ็นสัญญาเช่าแล้ว เอาน่า ลอง 

อยู่ก่อน แต่ถ้าจี๊ดทนไม่ไหว อยากย้ายไปอยู่ที่อื่นจริง ๆ รุ้งก็เข้าใจ แต่รุ้งคงย้าย 

ไปอยู่ที่แพงกว่านี้ด้วยไม่ได้  เพราะรุ้งไม่มีเงินเก็บมากนัก  ถึงจี๊ดอาสาว่าจะ 

ออกเงินให้มากกว่า แต่รุ้งก็เอาเปรียบจี๊ดไม่ได้ จี๊ดคงจะเข้าใจรุ้งนะ เพราะถึงรุ้ง 

จะจน แต่ก็มีศักดิ์ศรี” รุ้งรวีย้ำจุดยืนของหล่อน

	 “เอาละ ฉันไม่บ่นแล้ว ลองอยู่ก่อนก็ได้ แต่แกห้ามพูดเรื่องรวยจนหรือ 

ศักดิ์ศรีอะไรอีก เราเป็นเพื่อนกันนะรุ้ง คนเป็นเพื่อนกันไม่คิดเล็กคิดน้อยหรอก 

แล้วฉันก็ไม่ได้ทำหน้าใหญ่อวดร่ำอวดรวยเบ่งแกด้วย เพียงแต่อยากช่วยอะไร 

แกบ้าง รวมทั้งเรื่องตามหาคุณพ่อของแกด้วย ฉันเชื่อว่าคุณพ่อของแกคงจะอยู่ 

ที่ไหนสักแห่งในอังกฤษแน่  ๆ”

	 เมื่อเอ่ยถึงพ่อขึ้นมา รุ้งรวีก็หันไปมองรูปวาดสีน้ำมันขนาดเอสามที่นิภาพร 

แม่ของหล่อนมอบให้ แม่บอกว่าพ่อวาดภาพนี้ตอนหล่อนเกิด ภาพวาดนี้เป็น 

ภาพของแม่ที่อุ้มหล่อนซึ่งในเวลานั้นยังเป็นทารกแบเบาะ โดยมีพ่อคอยประคับ- 

ประคองอยู่ข้าง  ๆ เบื้องหลังคือหน้าต่างกระจกใสมีไอน้ำเกาะพราว แสดงให้เห็น 

ว่าเพิ่งผ่านฝนตกมาได้ไม่นาน และมีรุ้งกินน้ำพาดผ่านอยู่เบื้องหลัง

	 พ่อตั้งชื่อภาพนี้ว่า ‘รุ้งทอรัก’ หมายถึงตัวหล่อนที่เป็นสายใยถักทอความรัก 

ของพ่อกับแม่ และพ่อนี่เองที่ตั้งชื่อหล่อนว่า  ‘รุ้งรวี’

	 ทว่ารุ้งรวีมีโอกาสรู้จักพ่อผ่านทางรูปวาดเท่านั้น ชื่อจริงของท่านคือ ธงไทย  
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รักสมุทร เป็นคนไทย ผิวเข้ม รูปร่างสันทัด หน้าตาดูเป็นคนช่างฝัน โดยเฉพาะ 

ดวงตาที่ฉายแววอ่อนโยน แม่บอกว่ารุ้งรวีได้ดวงตาแบบเดียวกับพ่อ รวมทั้ง 

ได้พรสวรรค์ด้านศิลปะจากพ่อมาด้วย น่าเสียดายที่รุ้งรวีไม่มีโอกาสได้รู้จักพ่อ  

เพราะหลังจากที่แม่คลอดหล่อนที่อังกฤษได้ไม่นาน ตากับยายก็บังคับให้แม่ 

กลับเมืองไทยและแต่งงานกับประดิษฐ์ เรืองการค้า ลูกชายเจ้าของโรงรับจำนำ  

เพื่อปลดหนี้ให้ตาซึ่งเป็นหนี้ธนาคาร แม่จำใจต้องพรากจากพ่อด้วยหัวใจแตกสลาย 

พร้อมกับรุ้งรวี

	 ตาโกรธมากที่รู้ว่าตลอดระยะเวลาที่แม่เรียนอยู่ที่อังกฤษ แม่แอบมีคนรัก 

และปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ตั้งครรภ์ แต่ตากับยายไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไข 

เหตุการณ์ตั้งแต่ต้น จึงแก้ปัญหาด้วยการจับแม่ใส่ตะกร้าล้างน้ำ ทำราวกับว่า 

แม่เป็นนักเรียนนอกผู้เพียบพร้อมไร้ข้อด่างพร้อย ส่วนตัวหล่อน ยายมอบหมาย 

ให้ป้าพิศ แม่บ้านเก่าแก่เป็นคนดูแล ครั้นมีคนถามว่าหล่อนเป็นใครมาจากไหน  

ยายก็จะตอบว่ารุ้งรวีเป็นหลานของป้าพิศที่ลูกหลานจากบ้านนอกฝากให้ช่วยดูแล

	 รุ้งรวีต้องอยู่ในฐานะหลานป้าพิศมาจนถึงอายุแปดขวบ ความจึงแตกว่า 

แท้จริงแล้วหล่อนเป็นลูกสาวของแม่กับคนรักเก่า เนื่องจากประดิษฐ์แอบสงสัย 

มานานว่าเหตุใดแม่หล่อนถึงได้รักและเอ็นดูหลานของแม่บ้านเก่าแก่นัก จึงสืบ 

จนรู้ความจริงในที่สุด

	 ประดิษฐ์และครอบครัวต่างโกรธแม่ ตา และยายว่าโกหกหลอกลวง และ 

เกือบจะไล่แม่ออกจากบ้าน แต่โชคช่วยเพราะแม่ตั้งครรภ์ลูกชายคนแรกของ 

ครอบครัวเรืองการค้า ทุกคนจึงให้อภัยเรื่องที่แม่โกหก ถึงกระนั้นความสัมพันธ ์

ของแม่กับประดิษฐ์ก็ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป

	 ดังนั้นถึงแม่จะยังอยู่ในฐานะภรรยาของประดิษฐ์และได้รับการเชิดชูเมื่อ 

อยู่นอกบ้าน แต่เมื่ออยู่ในบ้าน แม่จะอยู่อย่างไร้ซึ่งความสำคัญ ประดิษฐ์และ 

ครอบครัวไม่ได้ไยดีแม่นัก ทั้งยังคอยสอดส่องว่าแม่เลี้ยงดูต่อตระกูล ลูกชาย 

ผู้มีค่าของตระกูลได้ดีแค่ไหน ส่วนรุ้งรวี แม่ขออนุญาตประดิษฐ์ให้หล่อนมาอยู่ 

ที่บ้านด้วย แต่ไม่ได้เลี้ยงดูอย่างเชิดชู รุ้งรวีจึงต้องอยู่ในฐานะลูกจ้างคนหนึ่ง  

มีหน้าที่ปัดกวาด ทำความสะอาด ซักผ้า ทำอาหาร แลกกับที่ซุกหัวนอนและ 
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ค่าเล่าเรียน ประดิษฐ์และคนในครอบครัวของเขาดูจะสะใจไม่น้อยที่เห็นรุ้งรวี 

ต้องอยู่ในฐานะต่ำต้อยกว่าต่อตระกูล

	 สมัยเด็ก  ๆ รุ้งรวีเคยนึกน้อยใจโชคชะตาว่าทำไมหล่อนต้องมีชะตากรรม 

แบบนี้ ยิ่งเทียบตัวเองกับน้องชายต่างพ่ออย่างต่อตระกูลด้วยแล้ว ชีวิตของหล่อน 

กับต่อตระกูลช่างต่างกันราวฟ้ากับเหว ต่อตระกูลเติบโตมาท่ามกลางความรัก 

และได้รับการยอมรับ ได้เรียนในโรงเรียนดี  ๆ มีเสื้อผ้าและของเล่นใหม่นับชิ้น 

ไม่ถ้วน ต่างกับรุ้งรวีที่โดดเดี่ยว มีแม่ก็เหมือนไม่มี พ่อก็ไม่เคยพบหน้า แม้แต ่

ตากับยายก็ไม่ยอมรับว่าหล่อนเป็นหลาน

	 โรงเรียนของรุ้งรวีเป็นเพียงโรงเรียนรัฐบาลธรรมดา อาศัยว่ารุ้งรวีเป็นเด็ก 

หัวดีและใฝ่ดี ทำให้ภายหลังสามารถสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง ได้รับ 

ทุนการศึกษาโดยไม่ต้องรบกวนให้แม่ออกค่าเล่าเรียนให้ และที่โรงเรียนรัฐบาล 

แห่งใหม่ที่รุ้งรวีสอบเข้าได้  หล่อนก็ได้รู้จักจินต์จุฑา รัศมี และเพื่อน  ๆ  อีก 

หลายคนที่มาจากครอบครัวฐานะดี

	 แน่นอนว่าการได้รู้จักและสนิทกับเพื่อนที่มีฐานะย่อมตอกย้ำความต่ำต้อย 

ของรุ้งรวี แม่เองก็คงรับรู้ถึงความน้อยเนื้อต่ำใจของหล่อน แต่ไม่สามารถช่วย 

อะไรได้มากนัก นอกจากคอยปลอบใจและให้กำลังใจ

	 กระทั่งวันหนึ่ง แม่ก็เรียกรุ้งรวีไปพบ และมอบภาพวาดรุ้งทอรักซึ่งพ่อ 

เป็นคนวาดให้

 ‘รุ้งรู้ไหมว่าพ่อพยายามสื่ออะไรในภาพนี้’ ครั้นแม่ยื่นภาพวาดให้หล่อนดู  

ก็ตั้งคำถาม

 ‘ภาพพ่อแม่ลูกไงคะ’ รุ้งรวีตอบซื่อ  ๆ  ตามประสาเด็กที่ไม่สามารถตีความ 

นัยแฝงของรูปภาพ

 ‘ลองดูดี  ๆ  สิว่าอะไรคือสิ่งที่ดึงสายตาลูกที่สุด’

	 แม่ให้โอกาสรุ้งรวีมองภาพนั้นซ้ำ รุ้งรวีจึงพินิจอย่างตั้งใจ และสังเกตเห็น 

รุ้งกินน้ำทอดตัวอยู่เบื้องหลังบานกระจกที่มีเม็ดฝนเกาะ

 ‘รุ้งกินน้ำใช่ไหมคะ’ รุ้งรวีเอ่ยตามที่หล่อนคิด แต่ก็ไม่เข้าใจว่ามันมีความ 

สำคัญอย่างไร แม่ยิ้มน้อย  ๆ  ก่อนจะเอ่ยต่อ
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 ‘รุ้งรู้ใช่ไหมว่า รุ้งกินน้ำมักจะปรากฏหลังฝนตก ชีวิตของคนเราก็เหมือน 

กันนะลูก ถึงจะต้องเผชิญความทุกข์แค่ไหน แต่ถ้าเราฝ่าฟันความทุกข์ยากไปได ้

ก็จะพบความสุขในที่สุด ท้องฟ้าที่เคยขมุกขมัวจะสว่างไสว มีรุ้งทอเป็นประกาย 

เพราะฉะนั้นอย่าได้สิ้นหวังกับชีวิต ต่อสู้ให้ถึงที่สุด เพื่อรอให้ถึงวันที่รุ้งกินน้ำ 

ปรากฏ รุ้งเองก็เกิดในวันฝนตก พ่อจึงอยากวาดภาพนี้ให้รุ้งเพื่อเป็นกำลังใจ’

	 ‘แม่ขา พ่อของรุ้งคือใคร แล้วพ่ออยู่ที่ไหน ทำไมพ่อถึงไม่มารับรุ้งไปอยู่ 

ด้วย รุ้งไม่อยากอยู่ที่นี่ ไม่อยากเป็นส่วนเกินของครอบครัวแม่อีก’

	 รุ้งรวีตัดสินใจถามถึงพ่อเป็นครั้งแรก หล่อนคิดอยู่นานว่าควรจะถามถึงพ่อ 

ดีหรือไม่ แต่ในเมื่อวันนี้แม่เป็นคนเอ่ยถึงพ่อก่อน หล่อนจึงลองถามเรื่องนี้ดู

	 คำถามของหล่อนทำให้นัยน์ตาคู่สวยของแม่รื้นน้ำตา และตอบหล่อนด้วย 

น้ำเสียงสั่นเครือ

 ‘พ่ออยู่ที่อังกฤษ แม่รู้เพียงเท่านี้ แต่แม่ก็ไม่มีหน้าจะไปติดต่อพ่ออีก  

เพราะหลังจากแม่ตัดสินใจเลิกกับพ่อ และกลับมาแต่งงานเพื่อทดแทนบุญคุณ 

ของคุณตาคุณยาย แม่ก็ไม่ได้ติดต่อกับพ่ออีกเลย พ่อเองก็คงไม่อยากติดต่อ 

และพบหน้าแม่ด้วยเช่นกัน แม่ต้องขอโทษรุ้งด้วยจริง  ๆ  ที่ทำให้รุ้งกับพ่อต้อง 

ตัดขาดกันแบบนี้ แม่เชื่อว่าพ่อจะต้องคิดถึงรุ้งเสมอ แต่พ่อคงมีเหตุผลที่ไม่ได้ 

ติดต่อมาหารุ้ง’

	 แม่พยายามหาคำอธิบายที่ทำให้รุ้งรวีไม่รู้สึกว่าพ่อทอดทิ้งหล่อน แต่รุ้งรวี 

ก็ยังอดน้อยใจพ่อไม่ได้อยู่ดี หล่อนคิดว่าถึงพ่อกับแม่จะเลิกรากันด้วยเหตุใด 

ก็ตาม พ่อก็ควรหาทางติดต่อหล่อนบ้าง หรือบางทีพ่ออาจจะมีครอบครัวใหม่ 

แล้ว ถึงได้ลืมลูกสาวอย่างหล่อน

	 สีหน้าเศร้าสลดของรุ้งรวีทำให้แม่ดึงตัวหล่อนมากอด และเอ่ยขึ้นมา

 ‘ไม่มีประโยชน์ที่เราจะไปหาคำตอบของเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตหรอกนะรุ้ง  

คนเราต้องมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ดูอย่างแม่สิ แม่เองก็อยู่ด้วยความรับผิดชอบต่อ 

บทบาทของภรรยาและแม่ แม้จะไม่ได้มีความสุขมากนัก แต่ก็ไม่ลำบากเมื่อ 

เทียบกับคนที่ทุกข์กว่า คนเราไม่มีใครสมหวังไปเสียทุกอย่างหรอก และต้อง 

ใช้ชีวิตอย่างมีความหวังด้วย เพราะความหวังคือน้ำหล่อเลี้ยงที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ 



รุ้งทอรัก

17

ต่อไปได้ ความหวังของแม่ก็คืออยากเห็นรุ้งเติบโตอย่างเข้มแข็งและมีชีวิตที่ดี  

แม้รุ้งอาจมีต้นทุนชีวิตด้อยกว่าคนอื่น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารุ้งจะเปลี่ยนแปลง 

ชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นไม่ได้ หากรุ้งเพียรพยายามและใฝ่ดี ในอนาคตรุ้งจะมีชีวิตที่ด ี

ไม่น้อยหน้าใครเลยทีเดียว  ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น รุ้งต้องมีชีวิตที่ดีทัดเทียม 

คนอื่นให้ได้’

	 ถึงแม่ไม่สอนรุ้งรวีให้คิดแบบนี้ หล่อนก็มุ่งมั่นที่จะถีบตัวเองให้พ้นจาก 

สภาพที่เป็นอยู่อยู่แล้ว และตั้งใจว่าวันหนึ่งจะต้องไปตามหาพ่อที่อังกฤษให้พบ  

อย่างน้อยรุ้งรวีก็อยากได้คำตอบจากพ่อว่า ทำไมถึงไม่เคยติดต่อหล่อนเลย พ่อ 

ไม่รักหล่อนบ้างเลยหรือไร

	 รุ้งรวีเก็บความคิดเรื่องพ่อไว้เงียบ  ๆ ไม่ได้บอกแผนการในใจให้แม่รู้ แต่ 

เมื่อมีโอกาสก็คอยถามถึงพ่อ จนได้ข้อมูลเกี่ยวกับพ่อมาอีกเล็กน้อย ตลอด 

ระยะเวลาแห่งการศึกษาเล่าเรียน รุ้งรวีมุ่งมั่นพยายามอย่างเต็มที่จนสอบเข้า 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ดังมุ่งหวัง และเลือกเรียนสาขาออกแบบเสื้อผ้าซึ่งเป็น 

สิ่งที่หล่อนสนใจ

	 แม้รุ้งรวีจะไม่มีเสื้อผ้าด ีๆ โก้หรูใส ่ แต่ก็เชื่อว่าตัวเองแต่งกายดูดีไม่น้อยหน้า 

เพื่อนคนไหน อีกทั้งรุ้งรวีก็เป็นคนหน้าตาสะสวย ผิวพรรณดี จะติดตรงคล้ำ 

ไปนิด แต่ผิวก็เนียนละเอียดดูสวยเก๋ เรื่องเรียนก็เด่น นิสัยใจคอก็ดี อีกทั้ง 

เรื่องความประพฤติก็ไม่มีใครดูถูกหล่อนได้

	 ถึงกระนั้นก็มีเพื่อนร่วมคณะบางคนที่อิจฉารุ้งรวี จึงมักจะเอาเรื่องที่รุ้งรว ี

ฐานะไม่ดีมาเป็นประเด็นในการซุบซิบนินทา แต่หล่อนก็หาได้สนใจคำพูดของ 

คนเหล่านั้นไม่ และเปลี่ยนเป็นพลังให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง นอกจาก 

รุ้งรวีจะตั้งใจเรียนหนังสือแล้ว ยังพยายามอดออมและหารายได้ให้ตัวเองด้วย 

การทำงานพิเศษหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเสิร์ฟพาร์ตไทม์ที่ร้านอาหาร 

หรือรับสอนพิเศษ

	 เพื่อนเพียงคนเดียวที่รับรู้ความเหนื่อยยากและพากเพียรของรุ้งรวีมา 

โดยตลอดคือจินต์จุฑา ถึงจะเรียนต่างคณะ แต่ทั้งคู่ก็เรียนมหาวิทยาลัยเดียวกัน  

เมื่อมีเวลาว่าง จินต์จุฑามักจะแวะเวียนมาทักทายและให้กำลังใจรุ้งรว ี ดังนั้นรุ้งรว ี
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จึงมีจินต์จุฑาเป็นเพื่อนสนิทที่ไว้ใจและปรับทุกข์ได้เสมอ รวมทั้งบอกความตั้งใจ 

ของตัวเองด้วยว่า เมื่อเก็บเงินได้มากพอจะเรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษ และ 

ตามหาพ่อให้พบ

	 ดังนั้นหลังจากเรียนจบ รุ้งรวีจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่หล่อนต้องยืนด้วย 

ตัวเองให้ได้อย่างแท้จริง จะได้ไม่ต้องรบกวนแม่และครอบครัวของประดิษฐ์อีก 

ต่อไป รุ้งรวีจึงขอย้ายออกจากบ้านไปเช่าอพาร์ตเมนต์เล็ก  ๆ  อยู่ ตอนแรกแม่ 

คัดค้าน แต่เมื่อเห็นท่าทางอึดอัดใจของหล่อน ประกอบกับแม่คงเกรงใจประดิษฐ ์

เช่นกัน สุดท้ายแม่จึงยอมให้หล่อนไป

	 ทว่าก่อนรุ้งรวีจะย้ายออกไป แม่ก็เรียกหล่อนมาพบ

 ‘แม่เสียใจจริง  ๆ  นะรุ้ง ที่ไม่สามารถดูแลรุ้งได้ดีที่สุด แม่รู้ว่ารุ้งอยากไป 

เรียนต่อที่อังกฤษ และรู้ด้วยว่ารุ้งอยากไปตามหาพ่อ แม่ไม่คิดจะขัดขวางการ 

ตัดสินใจของรุ้ง เพราะรุ้งเองก็เป็นผู้ใหญ่ ดูแลตัวเองได้แล้ว การไปเรียนต่อ 

ปริญญาโทที่อังกฤษคงจะทำให้รุ้งได้รับประสบการณ์ที่ดี และเป็นใบเบิกทางสู่ 

อนาคต ส่วนเรื่องของพ่อ แม่ไม่อยากให้รุ้งรื้อฟื้นเรื่องเก่า ๆ อีก แต่แม่คงห้ามรุ้ง 

ไม่ได้ใช่ไหม’

	 แม่พูดเหมือนรำพันกับตัวเองมากกว่าจะถามหล่อน และรุ้งรวีก็นิ่งเงียบ  

ไม่ตอบคำถามนั้นเช่นกัน

 ‘ช่างมันเถอะ ลืมเรื่องที่แม่พูดเสียเถอะ แม่ไม่มีสิทธิ์ห้ามหรือสั่งอะไรรุ้งได ้ 

แต่สิ่งที่แม่พอจะช่วยรุ้งได้บ้างก็คือเรื่องเงิน แม่พอจะมีเงินเก็บส่วนตัวอยู่หนึ่งล้าน 

บาท แม้มันจะไม่สามารถเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษได ้

ทั้งหมด แต่ก็พอเป็นค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อยของรุ้งได้ แม่ละอายใจเหลือเกินที่ช่วยรุ้ง 

ได้เพียงเท่านี้’

	 แม่เบือนหน้าไปอีกทางพร้อมน้ำตาที่ไหลอาบแก้ม

	 รุ้งรวีก้มลงกราบตักแม่ด้วยความซาบซึ้งใจ หล่อนทราบดีว่าเงินจำนวนนี้ 

เป็นเงินที่แม่แอบเก็บหอมรอมริบไว้ให้หล่อนโดยไม่ให้ประดิษฐ์รู้ แต่รุ้งรวีก็รับเงิน 

ของแม่ไว้ไม่ได้ เพราะหากประดิษฐ์รู้ว่าแม่แอบงุบงิบเงินบางส่วนจากเขามาให้ 

หล่อน เขาจะโกรธแม่มาก อีกทั้งตอนนี้ต่อตระกูลก็โตเป็นหนุ่มแล้ว ไม่จำเป็น 
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ต้องมีแม่คอยประคบประหงมเหมือนแต่ก่อน หากประดิษฐ์ไม่พอใจแม่ขึ้นมา  

เขาอาจขอหย่ากับแม่ได้ อนาคตของแม่เองก็ไม่แน่นอนเช่นกัน ดังนั้นเงินหนึ่งล้าน 

บาทนี้น่าจะมีความจำเป็นต่อแม่มากกว่าหล่อน

 ‘รุ้งกราบขอบพระคุณแม่มากค่ะ แต่รุ้งรับเงินก้อนนี้ไว้ไม่ได้ รุ้งไม่ได้หยิ่ง 

แต่ถ้าคุณประดิษฐ์ทราบเรื่องนี้ แม่จะลำบาก รุ้งว่าแม่ควรเก็บเงินก้อนนี้ไว้ใช้ 

ในยามฉุกเฉินนะคะ’

	 คำพูดของรุ้งรวีคงจะสะกิดใจแม่ ทำให้แม่น้ำตาไหลพรากด้วยความอดสู 

ระคนคับแค้นใจ

 ‘รุง้ยงัมแีกใ่จเปน็หว่งแมอ่กี ถา้แมถ่กูเฉดหวัออกจากบา้นนีจ้รงิ ๆ แมจ่ะไป 

บวชชี อย่าเป็นห่วงแม่เลย ความหวังของแม่มีเพียงอย่างเดียวคือ อยากให้รุ้ง 

เรียนจบปริญญาโทที่อังกฤษได้สำเร็จ มีชีวิตที่ดี แม่ขอพูดตรง  ๆ  กับรุ้งได้ไหม 

ว่าคนที่แม่เป็นห่วงที่สุดก็คือต่อ รุ้งคงเห็นแล้วว่าต่อถูกเลี้ยงดูมาอย่างตามใจ 

และไม่ต้องพยายามอะไรมากนัก เพื่อนของต่อแต่ละคนก็มักชักชวนกันเที่ยวเล่น 

มากกว่าจะทำอะไรจริงจัง แม่เป็นห่วงน้อง หากแม่เป็นอะไรไป แม่ขอฝากต่อ 

กับรุ้งด้วย ยังไงต่อก็เป็นน้องของลูก สัญญากับแม่นะว่าจะไม่ทิ้งต่อ ไม่ว่าจะเกิด 

อะไรขึ้นก็ตาม ส่วนเงินหนึ่งล้านบาท รุ้งรับไว้เถอะ วันใดวันหนึ่ง รุ้งอาจจำเป็น 

ต้องใช้มัน’

	 แม่พูดราวกับต้องการสั่งเสีย ทว่าเวลานั้นรุ้งรวีคิดว่าแม่พูดไปอย่างนั้นเอง 

และหล่อนก็ยอมรับเงินจำนวนนั้นไว้เพื่อให้แม่สบายใจ แต่ฝากธนาคารไว้โดย 

ไม่คิดแตะต้อง

	 ใครเล่าจะล่วงรู้อนาคต ชีวิตมนุษย์หาได้มีความแน่นอนไม่ หลังจากที่ 

รุ้งรวีย้ายออกจากบ้านไปได้ราวปีเศษ แม่ของหล่อนก็เป็นมะเร็ง เมื่อตรวจพบ 

อาการก็ลุกลามถึงระยะสุดท้ายแล้ว ไม่สามารถรักษาได ้ แต่แม่ก็เผชิญกับโรคร้าย 

อย่างเข้มแข็ง และจากไปอย่างสงบในเวลาเพียงสามเดือนเศษหลังตรวจพบ

	 รุ้งรวีมาร่วมงานศพแม่ทุกวัน ได้พบกับต่อตระกูลที่ดูไม่ได้เศร้าโศกกับ 

การจากไปของแม่นัก ทำให้รุ้งรวีได้แต่สะท้อนใจ หลังงานศพแม่ รุ้งรวีไม่ได้ 

ติดต่อต่อตระกูลอีกเลย แต่ก็ไม่เคยลืมสัญญาที่ให้แม่ไว้ เพียงแต่คิดว่าเวลานี้ 
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ต่อตระกูลมีครอบครัวคอยดูแลอยู่แล้ว

	 สามปเีตม็หลงัเรยีนจบ รุง้รวตีัง้ใจทำงานอยา่งไมรู่จ้กัเหนด็เหนือ่ย พรสวรรค ์

และความพากเพียรในการทำงานทำให้ผลงานการออกแบบเสื้อผ้าของรุ้งรวีเป็นที่ 

ยอมรับในบริษัท เมื่อทำงานได้ดี เงินเดือนและโบนัสของรุ้งรวีก็พลอยเพิ่มพูน 

ไปด้วย อีกทั้งธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ที่ทำมานานตั้งแต่เรียนปีสามก็มีลูกค้า 

ประจำมากขึ้น ทำให้รุ้งรวีมีเงินเก็บถึงสามล้านกว่าบาท ไม่รวมเงินที่แม่ให้ไว้ 

หนึ่งล้านบาท รุ้งรวีจึงตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่หล่อนจะไปเรียนต่อปริญญาโท 

ที่อังกฤษเสียที

	 จินต์จุฑาเองก็ทำงานหลังเรียนจบ เมื่อมีประสบการณ์การทำงานเพียงพอ 

แล้ว จึงตัดสินใจไปเรียนต่อในเวลาเดียวกันกับรุ้งรวี การยื่นใบสมัครเพื่อศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโทของทั้งคู่ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะผลการเรียนของทั้งคู่ดีเยี่ยม ทั้งยัง 

มีประสบการณ์การทำงานและจดหมายรับรองจากผู้ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชานั้น ๆ  

โดยเฉพาะรุ้งรวีซึ่งมีเจ้าของบริษัทเสื้อผ้าที่หล่อนทำงานอยู่  ซึ่งเป็นศิษย์เก่า 

ของสถาบันเซนต์มาร์ตินส์ เขียนจดหมายรับรองให้  ทำให้หล่อนซาบซึ้งใจ 

ในความช่วยเหลือครั้งนี้มาก

	 ก่อนลาออกจากงาน  เจ้าของบริษัทเสื้อผ้าได้ให้เงินสดหนึ่งแสนบาท 

เป็นเงินก้นถุงแก่รุ้งรวี และบอกว่าเมื่อกลับมาก็พร้อมจะรับรุ้งรวีเข้าทำงานอีกครั้ง  

รุ้งรวีจึงพร้อมเดินทางมาเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษกับจินต์จุฑาด้วยความสบายใจ 

และก่อนเปิดเทอม จินต์จุฑาก็ชวนรุ้งรวีไปเที่ยวฝรั่งเศสเพื่อเปิดหูเปิดตา

	 ตอนแรกรุ้งรวีไม่อยากใช้เงินฟุ่มเฟือย แต่เมื่อนึกดูแล้ว ในเมื่อเดินทาง 

มาเรียนที่ยุโรปทั้งที หล่อนก็ควรหาประสบการณ์ด้วยการท่องโลกให้คุ้ม เพียงแต ่

หล่อนต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเท่านั้นเอง

	 แต่แล้วความคิดของรุ้งรวีก็สะดุดลง เมื่อได้ยินเสียงร้องโวยวายของ 

จินต์จุฑา

	 “แย่แล้ว เพดานน้ำรั่ว ถ้าฝนไม่หยุดตก เราจะทำยังไงดีล่ะรุ้ง”

	 รุ้งรวีเหลือบมองเพดานห้องก็เห็นว่ามีน้ำหยดจริง  ๆ และเมื่อหันไปมอง 

นอกหน้าต่างก็เห็นว่าฝนกำลังตก นี่หล่อนคงใจลอยจนไม่ได้ยินเสียงฝน
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	 “จี๊ดหาอะไรมารองตรงที่น้ำหยดก่อนนะ เดี๋ยวรุ้งจะไปหาแลนด์ลอร์ดให้ 

ช่วยซ่อมหลังคาให้เรา”

	 รุ้งรวีเอ่ย พลางลุกขึ้นเดินไปหาเจ้าของอาคารซึ่งพักอยู่ที่ห้องชั้นล่างและ 

เป็นคนดูแลอาคารนี้ หากเกิดปัญหาอะไรก็ไปเคาะประตูขอความช่วยเหลือได้

	 ทว่าเมื่อรุ้งรวีไปเคาะประตูเรียก เจ้าของอาคารกลับไม่ขานรับ แสดงว่า 

เขาไม่อยู่ที่ห้อง เหลียวซ้ายแลขวาก็ไม่เห็นใคร และไม่รู้จักใครด้วยเพราะเพิ่ง 

ย้ายเข้ามาใหม่ รุ้งรวีพ่นลมออกจากปากอย่างเซ็ง ๆ และคิดจะเดินกลับไปที่ห้อง 

เพื่อปรึกษากับจินต์จุฑาว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดี

	 ในขณะทีรุ่ง้รวกีำลงัหมนุตวักลบั ประตอูาคารกเ็ปดิออกพรอ้มเสยีงกรุง๊กริง๊ 

ของกระดิ่งที่แขวนไว้ รุ้งรวีหันไปมอง เห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งเดินเข้ามาในอาคาร 

ด้วยสภาพเปียกปอนเหมือนลูกหมาตกน้ำ ผมของเขาลู่ลีบไปกับใบหน้า แต่ 

ไม่อาจบดบังใบหน้าคมเข้มหล่อเหลานั้นได้เลย ดวงตาของเขาเป็นสีน้ำตาลไหม้ 

เช่นเดียวกับสีผม จมูกโด่งเหมือนหนุ่มตะวันตก แต่เครื่องหน้าบางอย่างบอก 

ให้ทราบว่าน่าจะมีสายเลือดเอเชียผสมอยู่ด้วย

	 “สวัสดีครับ คุณเป็นคนไทยที่ย้ายมาอยู่ใช่ไหม”

	 ชายหนุ่มผู้นั้นยิ้มกว้าง ทำให้ใบหน้าหล่อเหลาแลดูสว่างไสวขึ้นมาท่ามกลาง 

บรรยากาศมืดทึมและขุ่นมัว รุ้งรวีไม่เพียงตะลึงกับความหล่อของเขา แต่ยัง 

ประหลาดใจที่เขาพูดภาษาไทยได้ชัดแจ๋วเกือบเหมือนคนไทยแท้  ๆ แสดงว่าเขา 

น่าจะเป็นลูกครึ่งไทย

	 “ใช่ค่ะ คุณทราบได้ยังไง” รุ้งรวีถามกลับงง  ๆ

	 “มิสเตอร์บราวน์บอกผม และฝากให้ผมช่วยดูแลคุณกับเพื่อน เพราะเขา 

ไม่อยู่ จะไปเยี่ยมญาติที่นอตติงแฮมสักสี่ห้าวัน ผมตั้งใจว่าจะอาบน้ำก่อนแล้ว 

ค่อยไปทักทายคุณที่ห้อง แต่ในเมื่อพบคุณแล้วก็ทักทายเสียเลย ยินดีที่ได้รู้จัก 

นะครับ ผมชื่อแดน”

	 “ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ฉันชื่อรุ้งรวี เรียกว่ารุ้งก็ได้ ส่วนเพื่อนที่พักอยู่ด้วยกัน 

ชื่อจี๊ดค่ะ...ไหน  ๆ  ก็พบคุณแล้ว มีเรื่องรบกวนให้คุณช่วยหน่อยค่ะ คือว่าเพดาน 

ห้องพักของฉันรั่ว  ไม่รู้จะทำยังไงดี  ต้องขอโทษด้วยนะคะที่รบกวนตั้งแต่ 
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เจอหน้า” รุ้งรวีเอ่ยด้วยน้ำเสียงเกรงใจ

	 “ไม่ต้องเกรงใจเลยครับ ผมยินดีช่วย แต่ขอผมเช็ดผมให้แห้งและเปลี่ยน 

เสื้อผ้าก่อน แล้วจะตามไปที่ห้องคุณ”

	 แดนเอ่ยพลางขยิบตาข้างหนึ่งให้หล่อน ก่อนจะวิ่งปรูดขึ้นบันไดไปยัง 

ห้องพักของเขา เพียงแค่แดนขยิบตาให้ รุ้งรวีก็รู้สึกว่าหัวใจกระตุกและเผลอยิ้ม 

น้อย  ๆ  ออกมาโดยไม่รู้ตัว แก้มของหล่อนร้อนผ่าวจนต้องยกมือขึ้นลูบเบา  ๆ  

พลางนึกในใจ

	 ‘เราต้องบ้าแน่  ๆ  ที่หวั่นไหวกับผู้ชายที่เพิ่งพบหน้า...มันคงไม่ใช่รักแรก 

หรอกน่า’

	 มันจะใช่รักครั้งแรกของรุ้งรวีหรือไม่ก็ยากจะหยั่งรู้ แต่รุ้งรวีก็เตือนตัวเอง 

ว่าอย่าหวั่นไหวกับอะไรง่าย  ๆ เวลานี้ฝนหยุดตกแล้ว ไม่รู้ว่ามีรุ้งปรากฏหรือไม่ 

แต่ที่แน่  ๆ ความรู้สึกขมุกขมัวในใจเมื่อครู่ก็มลายสิ้นไป เมื่อมีสายรุ้งอบอุ่น 

ชื่อแดนพาดผ่านเข้ามาในที่พักแห่งนี้




