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"ที่พูดเมื่อกี้ แปลว่าถ้าได้จูบ...หรือได้ท�าอะไรผมแล้ว คุณก็จะยอมแต่งด้วยดีๆ 

อย่างไม่มีเงื่อนไขงั้นใช่ไหม"

คนถูกถามตรงๆ มีอาการจังงังไปในทันใด

"วิว..."

"ท�าไมต้องท�าเสียงแบบนี้ด้วย" เสียงถามของเธอสั่นพลิ้วอย่างควบคุมไม่ได้

"แบบไหน"

"ก็แบบนี้ไง..."

"คงเพราะผมตืน่เต้น" เขาชีแ้จงด้วยน�า้เสยีงแตกพร่าหนกักว่าเดมิ ดวงตาคมวาว

ที่มองสบกบัเธอเป็นประกายหวานซึ้งเข้มข้นและล�้าลึกยิ่งกว่าครั้งไหนๆ ที่เธอเคยเห็น 

เหมือนเขาก�าลังสะกดจิตให้เธอเกิดอารมณ์วาบหวามอย่างท่ีไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลย 

ในชีวิต "ท�าสิ..."
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สวัสดีค่ะสาวๆ งานมหกรรมหนังสือระดับชาติวนกลับมาท้ังที เลิฟก็ 
ไม่พลาดท่ีจะจดัชุดใหญ่ไฟกะพรบิ ด้วยการไปหลอก... เอ๊ย! ไปชวนสามนกัเขียน 
สดุฮอต 'อญัชรย์ี' 'Andra' และ 'ฉตัรฉาย' กลบัมาท�าโปรเจ็กต์ร่วมกนัอกีครัง้ 

ชุด 'เท่าท่ี... รกั' เป็นเรือ่งของสามหนุม่พ่ีน้องต่างพ่อ ซ่ึงมี 'พิมพ์ภทัรา 
ภูรินทร์' คุณแม่สวยแซ่บสาวสองพันปีคนเดียวกัน แม้ต่างคนจะโตมากับพ่อ 
ของตวัเอง มีบุคลกิลกัษณะนิสยัท่ีแตกต่างกนั แต่มีสิง่หนึง่ท่ีเลฟิคอนเฟิร์มว่า 
'เหมือน-กนั-มากกก' ...กค็อืออร่าความหล่อและรกันางเอกมากยงัไงล่ะคะ!

โดยลกูชายท้ังสามของคณุพมิพ์ภทัรา ประกอบด้วย
คุณอิชย์ 'อิชยะ' ลูกชายคนโต จากเรื่อง 'เท่าท่ีใจ... เว้าวอน' โดย  

ฉัตรฉาย
คุณเทมส์ 'หม่อมหลวงเทวิษฎ์' ลูกชายคนรองจากเรื่อง 'เท่าท่ีรู ้...  

ผมเป็นของคณุ' โดย Andra
คุณอาร์ตี ้'ดร. อชริะ' ลกูชายคนเลก็ จากเรือ่ง 'เท่าท่ีหวง... ดงัดวงใจ' 

โดย อัญชรย์ี
'เท่าท่ีหวง... ดงัดวงใจ' เป็นเรือ่งของ 'ดร. อชิระ สทุธญาณ์' ลกูชาย 

คนสุดท้องของคุณแม่ท่ีเกิดจากสามีนักวิชาการ ซ่ึงในบรรดาลูกชายท้ังหมด  
คุณตี้คือคนท่ีเหมือนแม่มากท่ีสุดและต่อต้านแม่มากท่ีสุดเช่นกัน ไม่งั้น 
คงไม่ไปดึง 'นวียา' เข้ามาป่วนประสาทคุณแม่เล่น แต่ป่วนกันแบบไหนน้า~  
รูต้วัอีกทีคุณตีถ้งึได้ 'หวง' เธอสดุๆ แบบนัน้ เลฟิว่าอย่ารอช้าเลยค่ะ ไปพิสจูน์เอง 
กนัเลยดีกว่า!

ถงึแต่ละเล่มจะอ่านแยกกนัได้ แต่คณุพิมพ์ภทัรามลีกูชายสามคนฉนัใด 
สาวๆ เลิฟก็อย่าลืมตามเก็บพระเอกให้ครบสามคนฉันนั้นนะคะ ส่วนตัวเลิฟ 
เองนัน้... ขอตามไปเกบ็อีกสองหนุม่ให้ครบก่อน ไว้เจอกนัใหม่ค่า

ด้วยไมตรีจิต
ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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เนื่องจากพ่อ (คนแม่กลอง) ย้ายมาอยู่ที่บ้านเกิดแม่ (คนแม่อาย) ดังนั้น 

'อัญชรีย์' กับน้องสาวและน้องชาย จึงเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยก�าเนิด  

โดยตอนนี้ก็มีหลานๆ ที่เป็นลูกๆ ของน้องชายและน้องสาวแล้วทั้งหมดหกคน

ด้วยกัน เป็นหลานชายห้า หลานสาวหนึ่ง

หลังจากจริงจังกับการอ่าน บวกกับการชอบขีดๆ เขียนๆ อะไรเล่นๆ  

ตามอารมณ์มาตั้งแต่เด็ก ก็ได้มาเริ่มเขียนนิยายอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2545  

ได้รับโอกาสในการตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกจากส�านักพิมพ์แจ่มใสในปี 2547 

ปัจจบัุนรวมแล้วออกผลงานกบัส�านกัพมิพ์แจ่มใสมาท้ังหมด 42 ช้ิน (ท้ังเรือ่งสัน้  

เรื่องยาว และ 'เท่าที่หวง... ดังดวงใจ' เป็นผลงานในล�าดับที่ 42)

ในการเขียนนิยายแต่ละเรื่อง ส่วนใหญ่แล้วจุดเริ่มต้นมักเกิดข้ึนจาก 

การเห็นชวีติผูค้นรอบข้าง แล้วเอาไปจนิตนาการต่อ หลายครัง้ต้องมกีารสอบถาม 

เพิ่มเติม บางทีใช้วิธีหาข้อมูลต่อเอง อาจมีการเพิ่มและตัดทอนบางส่วนออก

เพื่อสีสันและความเหมาะสม แต่ท้ังนี้คนเขียนก็ต้องขอขอบคุณผู้อนุเคราะห์

ข้อมูลจากทุกรูปแบบเอาไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ท่ีส�าคัญคือต้องขอบคุณคนอ่านทุกคนเป็นอย่างมาก ท่ีท�าให้คนเขียน 

มีก�าลังใจท�างานเสมอมา 

ยังรอทุกก�าลังใจและทุกความคิดเห็นอยู่เสมอค่ะ 

(อญัชรย์ี, Ancharee : Twitter, Facebookfanpage, Instagram, Blogger, 

Jamsai.com, Jamplay.world)

อัญชรีย์

ประวัตินักเขียน
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อัญชรีย์

ต่อให้เป็นคนท่ีมีความสุขมากกว่าใครๆ ในโลก ก็คงจะมีวันแย่ๆ  

ให้รู้สึกตึงเครียดหรือหม่นหมองอยู่บ้าง...เหมือนกับ 'นวียา' ในตอนนี้

เธอไม่ใช่คนดีเกินมาตรฐานค่าเฉลี่ย ไม่ใช่คนยอมคนท่ีจะยอมใคร

ง่ายๆ ไปเสยีหมดทุกเรือ่ง ส่วนใหญ่จะยอมให้เนือ่งจากร�าคาญเสยีมากกว่า 

แต่ท่ีแน่ๆ คือเธอเป็นคนมีนิสัยชอบช่วยเหลือเมื่อเห็นผู้อ่ืนเดือดร้อน  

ช่วยเท่าที่พอจะท�าได้ ยิ่งถ้าอีกฝ่ายเป็นเพื่อน เป็นญาติ หรือเป็นคนที่รู้สึก

ดต่ีอกนั ถงึจะรูว่้ามันเป็นการยุง่ยากและไม่ควรหาเรือ่งใส่ตวัด้วยการเข้าไป

พัวพันกับปัญหาคนอ่ืน...แต่ถ้ามันไม่เหลือบ่ากว่าแรงจริงๆ เธอก็ไม่เคย

ปฏิเสธ

เธอไม่ได้ท�าตวัเป็นคนดเีพือ่หวงัค�าช่ืนชม หรอืท�าดเีพราะแคร์ความคดิ 

หรือสายตาชาวบ้าน แต่จะท�าเพราะอยากท�าจริงๆ เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้นวียาก�าลังเซ็งอย่างหนักจากการยื่นมือเข้าไป

ช่วยแก้ปัญหาชีวิตของเพื่อนสนิทคนหนึ่ง แต่พอตัวเองได้รับผลกระทบ...

นอกจากการบ่นว่าด่าทอผู้ท่ีลากเธอมาซวยด้วยตามประสาเพื่อนด่าเพื่อน

แล้ว เธอกไ็ม่ได้โวยวายจรงิจงัแต่อย่างใด อีกท้ังยงัไม่เคยคดิจะล�าเลกิอะไรด้วย  

บทนำ�
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แล้วอีกฝ่ายก็ถือว่าเป็นเพ่ือนท่ีดีของเธอเสมอมา ส�าหรับเธอนั้นเพื่อน 

ที่ถือว่าดีถึงบางทีจะให้โทษ แต่สุดท้ายแล้วก็ยังคงเป็นเพื่อนอยู่นั่นเอง เธอ

ไม่เคยตัดขาดใครง่ายๆ เพราะความผิดเล็กน้อยแค่ไม่กี่ครั้ง

แล้วสิง่ท่ีคนซ่ึงเกอืบจะเป็นวแีกนเตม็ตวัอย่างเธอเลอืกปฏบัิตเิพือ่บ�าบัด 

ความเครียดในครั้งนี้ก็คือการเดินเข้าร้านสะดวกซ้ือ หยิบอาหารแปรรูป 

จากเนือ้สตัว์ แซนด์วิชแฮมชีส บะหม่ีกึง่ส�าเรจ็รปูรสชาตโิปรด และน�า้อัดลม

หนึ่งขวด...มาจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์

"อุ่นอาหารไหมคะ" พนักงานสาวหลังเคาน์เตอร์เอ่ยถามเกี่ยวกับ

ไส้กรอกและแซนด์วิช หลังจากคิดเงินค่าสินค้าทั้งหมดเรียบร้อย 

"ค่ะ แล้วไส้กรอกช่วยเวฟไฟแรงให้มันแตกๆ ด้วยนะคะ"

ตั้งแต่ผันตัวมาเป็นคนรักสุขภาพผู้ใส่ใจโภชนาการ นวียาก็เลือก 

ท่ีจะงดการบริโภคเนื้อสัตว์แปรรูปโดยเฉพาะไส้กรอกอันเป็นหนึ่งใน 

เมนูโปรดของตนไปโดยปริยาย แต่ตอนนี้เธอจ�าเป็นต้องใช้มันเป็น 

เครื่องมือบรรเทาทุกข์จริงๆ

"คุณครับ เดี๋ยวก่อน ขอโทษนะครับ!"

เสียงนั้นท�าให้นวียาท่ีเพิ่งเดินลงบันไดหน้าร้านสะดวกซ้ือหันไปมอง

ด้านหลังโดยอัตโนมัติ แวบแรกเธอไม่ได้คิดว่าคนท่ีส่งเสียงดังกล่าวจงใจ

เรียกตน เธอแค่หันไปมองตามสัญชาตญาณท่ัวไป แต่แล้วก็พบว่า 

คนพูดเดินดิ่งมาหาเธออย่างตั้งใจ อีกท้ังดวงตาคู่นั้นก็จ้องมองมาด้วย 

ท่าทีกระตือรือร้นแกมเคร่งเครียดอย่างน่าพิศวง คิ้วเข้มของเขาขมวดมุ่น 

สีหน้าเต็มไปด้วยเครื่องหมายค�าถามด้วยความข้องใจ...

เธอมองเขาและคิดในใจว่าผู้ชายคนนี้มีแรงดึงดูดบางอย่างท่ีน่าท่ึง  

เขาสวมเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ตัวโคร่งกับกางเกงยีนเข้ารูปและรองเท้าผ้าใบ 

ขาวสะอาดท่ีมองปราดเดียวก็รู ้ว่ามีราคาค่อนข้างสูง...ตรงกันข้ามกับ

รองเท้าแตะของเธอ แต่เขาดูแพงอย่างเรียบง่าย
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อัญชรีย์

ผิวพรรณของเขาค่อนข้างกระจ่างใสอย่างมีออร่า ใบหน้าคมคาย 

มีเสน่ห์ชวนมอง ผิวเนียนฉ�่าเด้งจนสาววีแกนสุขภาพดีท่ีมีผิวกล้าท้าแดด

ตกกระเล็กน้อยอย่างเธอรู้สึกหวาดหวั่นจนอยากจะวิ่งไปเลเซอร์จุดด่างด�า 

ที่คลินิกใกล้บ้านด้วยความไวแสง

เหนือสิ่งอื่นใด...เขามีวิธีการเย้ืองย่างร่างกายและเคลื่อนไหวได้ 

ชวนมองทุกท่วงท่าอย่างน่าท่ึง น�า้เสยีงท่ีเปล่งค�าพูดแต่ละค�าผ่านล�าคอเรยีว

ออกมา...กงัวานน่าฟัง ใช่แล้ว...เธอใช้เวลาเพียงไม่กีวิ่นาทีในการพิจารณา

ตัดสินสิ่งเหล่านี้เงียบๆ อยู่ในใจท่ีเต้นผิดจังหวะอย่างประหลาด ท้ังท่ี 

ก็ไม่เคยมีใครท�าให้หวั่นไหวและไม่ใช่คนบ้าผู้ชายมาก่อน

"ผมอยากขอรบกวนสอบถามอะไรหน่อย"

"คะ..." เธอพึมพ�าพลางกะพริบตาเรียกสติ มองเขาอย่างงุนงง

"เกี่ยวกับไส้กรอกที่คุณเพิ่งซื้อ"

ค�าพูดท่ีคาดไม่ถึงของเขาท�าเอาหญิงสาวขมวดคิ้วมุ่น เธอก้มมอง 

ถุงผ้าส่วนตัวที่พกมาไว้ใส่ของจากร้านสะดวกซื้อทันควัน

"ท�าไมต้องบอกพนักงานให้ช่วยเวฟจนมันแตกด้วยครับ"

เธอท�าหน้างง

"ไส้กรอก...ท�าไมต้องเวฟให้เนื้อมันแตก" เขาทวนถามย�้า

"เพราะไส้กรอกท่ีเวฟจนปริ มันจะอร่อยกว่าปกติ" เธอตอบซ่ือๆ  

ทั้งที่ยังสงสัยไม่หาย "ยิ่งแตกจนไส้ทะลักยิ่งอร่อยมาก"

"หมายถงึ...อร่อยกว่าไส้กรอกท่ีเวฟเสรจ็แล้วออกมาในสภาพสมบูรณ์

ไร้ที่ติน่ะหรือครับ"

ชายหนุ่มถามด้วยท่าทีเคลือบแคลงสงสัยเหลือคณานับ สีหน้าเขา 

ค่อนข้างเครยีดจรงิจงัจนน่าประหลาด ซ่ึงหญิงสาวก็ได้แต่พยักหน้าตอบไป

อย่างมึนๆ ไม่เข้าใจเลยว่าเขาต้องการอะไรจากการซักถามเธอในครั้งนี้  

แต่ที่แน่ๆ เขาดูเหมือนจะโกรธและไม่พอใจ...
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แต่พอคิดอีกที...ค�าถามท่ีเหมือนจะเหลวไหลและจุ ้นจ้านอย่าง 

ไม่เข้าท่านั้น กลับแสดงให้เห็นถึงแพสช่ันและความตั้งใจจริงบางอย่าง 

ในการหาค�าตอบ ซึ่งท�าให้รู้สึกได้ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องไร้สาระ เพียงแต่เธอ

นึกไม่ออกจริงๆ ว่ามันส�าคัญส�าหรับเขาอย่างไร แวบแรกท่ีเห็นหน้าเขา 

เธอคิดว่าอีกฝ่ายคงเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย แต่ครั้นได้มองตาและ 

พูดคุยด้วยไม่กี่ค�า เธอก็เริ่มม่ันใจว่าเขาต้องสูงวัยกว่าท่ีเธอคิดแน่นอน  

น่าจะแก่กว่าเธอด้วยซ�้า...แม้ว่าเธอจะหน้าแก่กว่าเขาก็ตาม...

ท้ังนี้...รูปลักษณ์ภายนอกท่ีดูค่อนข้างอ่อนวัยอาจจะปกปิดอายุจริง

ของใครบางคนได้ แต่ความรูส้กึนกึคดิจากจติใต้ส�านกึท่ีฉายชัดผ่านแววตา

ท่าทีอันแก่ประสบการณ์และมุ่งมั่นจริงจังกับชีวิตนั้น...เป็นสิ่งที่ไม่สามารถ

โกหกใครได้

"คุณไม่คิดว่าไส้กรอกท่ีเข้าไมโครเวฟแล้วแตกมันเป็นของไม่น่ากิน

แถมยังไม่ชวนมองหรอกหรือครับ แล้วมันก็ดูไม่ต่างจากสินค้าท่ีผลิต 

ไม่ได้มาตรฐาน เป็นของเสียที่มีความผิดพลาดทางกระบวนการผลิต"

คนฟังอึ้งมองคนถามด้วยความตกตะลึงกว่าเก่า "แต่ว่า...มันอร่อย"

"มนัจะอร่อยไปกว่าไส้กรอกท่ีผ่านไมโครเวฟแล้วยังสามารถคงสภาพ

สมบูรณ์สวยงามไว้ท้ังร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยังไง จริงๆ แล้วรสชาติมันไม่ได้

ต่างกันเลยนะ ผิดท่ีรูปลักษณ์ดูดีกว่ามากเท่านั้น ไส้กรอกท่ีแตกเสียหาย

หลงัจากผ่านความร้อนมันก็ไม่ต่างอะไรกบัของมีต�าหนไิร้คณุภาพท่ีผูบ้รโิภค

ควรปฏิเสธที่จะยอมรับไว้"

"แต่ฉันเต็มใจยอมรับเพราะมันอร่อยจริงๆ ถ้าท�าเองตอนอยู่บ้าน 

ฉันจะเอามีดบั้งจนทั่วก่อนเอาไปอบหรือทอดด้วยซ�้า"

"..."

"ถ้าเขาออกผลติภณัฑ์ใหม่เป็นไส้กรอกท่ีเคลมว่าเวฟแล้วไส้แตกล่ะก ็

...ฉันจะกนิมันทุกวนัเลย" หญิงสาวยังคงยืนกรานความหลงใหลไส้กรอกไส้แตก 
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ของตัวเองด้วยใบหน้าและน�้าเสียงท่ีใสซ่ือ แต่ด้ือด้านถึงขีดสุด "รสชาติ

ไส้กรอกท่ีเวฟออกมาแตกๆ เวลากดั...มนัฟินกว่ากดัแท่งสวยสมบูรณ์แบบ

เยอะเลยล่ะค่ะ"

ท่ามกลางความมึนงงต่อบรรยากาศในการสนทนาแสนพิลึกพิลั่น  

และปฏกิริยิาอันน่าพศิวงงงงวยของคนแปลกหน้าท่ีเพ่ิงเคยเจอกนัครัง้แรก 

ท�าให้นวยีาทนเฉยต่อไปไม่ไหวจนต้องหยบิไม้แหลมท่ีพนกังานร้านสะดวกซ้ือ 

แนบมาด้วยในถงุ เสยีบไส้กรอกท่ีมีสภาพแตกปรไิปท่ัวท้ังช้ินและยังคงร้อนระอุ  

ออกมาส่งให้เขาได้พิสูจน์รสชาติเองชัดๆ

"ถ้าไม่เชื่อ...คุณลองดูก็ได้"

อีกฝ่ายผลกัมอืเธอออกห่าง และแทบจะเบือนหน้าหนด้ีวยท่าทีรงัเกยีจ

เดียดฉันท์ทันควัน ใบหน้าคมคายแสดงอาการเชิดหยิ่งอย่างถือดี ราวกับ

การกระท�าของเธอมันเลวร้ายจนไปกระทบความรูส้กึ และสัน่คลอนศกัดิศ์รี

ภายในใจเขาเข้าอย่างจัง ดวงตาคมกริบคู่นั้นเย็นชาอย่างย่ิงขณะมองเธอ

รวมถึงไส้กรอกไส้แตกในมือผ่านปลายจมูกโด่งเป็นสันด้วยแววดูแคลน 

ไม่ปิดบัง ก่อนจะพูดออกมาด้วยน�้าเสียงแข็งกร้าวอย่างสะกดอารมณ ์

เต็มที่...

"ขอบคุณมากครับ แต่ไม่เป็นไร...ของกินที่มีสภาพยับเยินขนาดนี้...

ผมกลืนไม่ลงจริงๆ!"
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"ได้ข่าวว่าเจ้าของวันเกิดคือเจ๊หวี แต่ท�าไมคนเลือกสถานที่ฉลองถึง

กลายเป็นยายว้าไปได้" 'ปวิน' ชายหนุ่มวัยยี่สิบสามปีเอ่ยขึน้พลางมองหน้า 

'เจ๊หวี' ผู้เป็นพี่สาวด้วยความเห็นใจยิ่ง

"กแ็ม่กบัว้าอยากมาทะเลนีน่า พีป่ลเีองกช็อบทะเลเหมอืนกนัไม่ใช่เหรอ  

แต่เจ๊หวีนางพิศวาสทะเลกับเราซะที่ไหน ถ้าให้เป็นคนเลือกนางก็คงพาเรา

ไปไต่ยอดภูปีนยอดเขา...สอยดาวอยู่ปลายดอย ใช่ไหมคะ" สาวสวยวัย 

ย่ีสิบเอ็ดปีผู้มีใบหน้าจิ้มลิ้มพริ้มเพราพูดพลางมองหน้าเจ๊หวีด้วยสายตา 

ออดอ้อนอ่อนหวานอย่างขอความเข้าใจ "แล้วช่วงนี้ย่ิงหนาวอยู่ด้วย  

ว้ากับแม่ไม่ชอบอากาศเย็นๆ เข้าใจเราหน่อยนะคะเจ่เจ้" 

"เจ๊หวีเขารักแสงแดดกับภูเขา แต่ไม่ชอบลมทะเล แล้วก็เกลียด 

ไอเกลอืเป็นชีวิตจติใจ แต่ดันลากเขามาทะเลในวันหยุด แถมบังคบัให้มานัง่

กินข้าวตรงนี้ในคืนวันเกิด คลื่นซัดทีน�้าเค็มกระฉอกใส่เต็มหน้าเลย ดู..." 

ว่าแล้วก็มีคลื่นกระแทกโครมเข้ามา ท�าเอาน�้าทะเลสาดกระเซ็นไปท่ัว  

บางส่วนตกใส่อาหารบนโต๊ะ บางส่วนก็ติดอยู่บนหน้าคนพูด ปวินจึงต้อง 

หันไปคว้าทิชชูมาซับความเปียกชื้นออกจากใบหน้าตัวเอง...

บทที่ 1
เทพบุตรไส้กรอกแตก
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"แต่อาหารร้านนี้มันอร่อยนี่นา แม่ชอบมาก แล้วบรรยากาศก็ดี 

ออกจะตาย ทะเลไม่ดีตรงไหน ใครๆ เขาก็รักทะเลกันทั้งนั้น"

"ว้าก็รักทะเลท่ีสุดเหมือนกัน" ลูกสาวคนเล็กเป็นผู้ท่ีเข้ากับแม่ได้ดี 

เป็นปี่เป็นขลุ่ยมานานแล้ว ตรงข้ามกับลูกสาวคนโตอย่างเจ๊หวี ท่ีมักจะ 

โดนทุกคนรุมอยู่เนืองๆ

"เกดิมาเจ๊หวเีคยได้รบัความยุตธิรรมจากใครบ้าง โดยเฉพาะคนในบ้าน 

ตวัเองเนีย่ เฮ้อ..." น้องชายเจ๊หวเีป็นคนเดยีวท่ีมกัแสดงความเห็นอกเห็นใจ

พี่สาวอยู่เสมอ แม้บางทีจะมีเผลอช่วยคนอื่นรุมพี่บ้างก็ตาม...

"แต่แม่ก็สอนเจ๊หวีตลอดนะ ว่ายังไงก็ให้คิดถึงตัวเองก่อน อย่าแคร์

คนอื่นจนลืมแคร์ตัวเอง แต่ปลีก็รู้ว่าพี่สาวเราเขาเป็นคนยังไง เอาแต่แคร์

คนท้ังโลกก่อนตวัเองตลอด ดงันัน้แค่โดนแม่กบัยายว้าเอาเปรยีบอกีสองคน

ยังไงมันก็ไม่ต่างกัน"

"โหยยย...แม่ คิดอะไรเห็นแก่ตัวชะมัดเลย"

"แล้วพี่ปลีเป็นอะไร อยู่ดีๆ วันนี้ถึงได้ลุกข้ึนมาทวงความยุติธรรม 

ให้เจ๊หวียิกๆ"

"ก็วันนี้วันเกิดเจ๊"

"โถถถ...เพราะเจ๊หวีให้ยืมเงินไปถอยมือถือใหม่มากกว่าล่ะมั้งคะ"

"นัน่เป็นแค่ส่วนหนึง่ แต่ท่ีเหลอืกเ็พราะเห็นว่าวันนีเ้ป็นวันเกดิเจ๊จรงิๆ 

แล้วดูแต่ละคนท�ากับเจ๊ ใจด�าชะมัด"

"แต่วนัเกดิมันกแ็ค่วนัธรรมดาวนัหนึง่นะ ไม่เห็นต้องพยายามท�าอะไร

ให้เป็นพิเศษนักหนา แค่เรายกโขยงพากันมาพักผ่อนและกินข้าวไกลถึงนี ่

ก็ถือว่าพิเศษมากพอแล้วล่ะค่ะ"

"งั้นก็จ�าค�าพูดนี้ไว้ใช้ตอนวันเกิดตัวเองด้วยนะยายว้า" ปวินบอก 

น้องสาวคนเล็กอย่างหมั่นไส้ "ถึงตอนนั้นอย่ามาเรียกร้องความพิเศษอะไร

เดด็ขาด ทุกปีพอถงึวนัเกดิฉันกเ็ห็นแกเย้วๆ จะเอานัน่เอานีจ่ากคนอ่ืนตลอด"
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"นั่นมันเมื่อก่อน ตอนนั้นว้ายังเด็ก ตอนนี้โตแล้ว ไม่ท�าแล้วล่ะน่า" 

น�้าว้าลอยหน้าลอยตาพูดด้วยท่าทางเอาแต่ใจเช่นเคย "เออ... จริงสิคะแม่ 

แม่ตั้งชื่อหนูว่าน�้าว้า ตั้งชื่อพี่ปลีว่าหัวปลี แล้วท�าไมพี่สาวเราถึงกลายเป็น

ชื่อวิวไปได้ สุดท้ายเลยมาเป็นหวีเลย"

"เราตั้งชื่อว้าว่าน�้าว้าเพราะพ่อชอบกินกล้วยน�้าว้า ส่วนปลี...ตั้งชื่อนี้

เพราะแม่ชอบกินย�าหัวปลี แต่ตอนเจ๊หวีเกิด...แม่ไม่ได้คิดอะไร เลยให้ 

ชื่อเล่นว่าวิว"

"แต่ดนัมาเปลีย่นช่ือหนทีูหลงัตามช่ือน้องเนีย่นะ ท�าไมไม่เรยีกชือ่วิว

อย่างเก่าให้ตลอด ท�าไมต้องเปลี่ยนมาเรียกเจ๊หวีด้วยล่ะ!"

"มันก็น่ารักดีนี่นา ช่ือเจ๊หวีไม่ดีตรงไหน" คนเป็นแม่พูดด้วยสีหน้า 

ยิ้มละไมอย่างไม่สนใจอาการหน้าบูดของลูกสาวคนโต

"แล้วทุกคนกล้าสาบานไหมล่ะ ว่าตอนเรียกช่ือนี้ไม่ได้มีอารมณ์ 

ล้อเลียนเลยสักนิดเดียว"

"..."

"แล้วก็นะ วันเกิด...แทนท่ีจะได้เลือกสถานท่ีท่ีตัวเองอยากไป กลับ

โดนลากมาทะเล ลมพัดไอเกลือมาเกาะเต็มหน้าเลยเนี่ย ตัวงี้เหนียวหนึบ

ไปหมด ผมเผ้าก็พันกันจนสางไม่ออก ดูสิเนี่ย!"

"เจ๊นี่ล่ะก็ ขี้เหร่แล้วยังจะเรื่องมากอีกนะ"

"ใครจะไปเหมือนเธอล่ะจ๊ะน�้าว้า" คนเป็นพี่หันมามองน้องสาวด้วย

สายตาแดกดัน "ท้ังสวย ท้ังชิล ไม่สนสี่สนแปดสนแดดสนลมอะไรเลย  

สนแค่ตัวเอง!"

"ขอโทษนะครับ"

เสียงนั้นท�าให้ทุกคนท่ีโต๊ะหันไปมอง จึงพบว่าอีกฝ่ายเดินเข้ามา 

หยุดยืนข้างโต๊ะ เขาเป็นคนหน้าตาดีและโดดเด่นสะดุดตามากชนิดท่ีเห็น

แล้วต้องสะดุ้งเบาๆ อีกฝ่ายจ้องหน้านวียาเขม็ง เห็นได้ชัดว่าเจาะจงเข้ามา
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ทักเธอโดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะไม่ใช่แค่ทักธรรมดา แต่เป็นเข้ามาด่า...

"รู้ตัวไหมครับว่าคุณก�าลังท�าเสียงดังรบกวนคนอื่นเขา"

"ฉันน่ะหรือคะ" นวียาถามอย่างตกใจเล็กน้อย

"ครับ ใช่ คุณนั่นแหละ"

"แต่ว่า...เสียงในร้านก็ไม่ได้เบาๆ เลยนี่นา ลองฟังดูดีๆ สิ...เนี่ย...

เสยีงอืน่นีก่ลบเสยีงฉันมิดเลยนะ" นวียารบีบอกเพือ่เป็นการชี้ให้เขาเห็นชัดๆ  

ด้วยใบหน้าค่อนข้างขึงขังจริงจังอย่างเกินจ�าเป็น ซ่ึงสีหน้าท่าทางและ 

น�้าเสียงของเธอดังกล่าว...ต่อให้ไม่ได้ตั้งใจแต่ก็ดูเหมือนเป็นการจงใจ 

กวนประสาทเขาอยู่ดี

"แต่ผมนัง่อยู่ท่ีโต๊ะข้างหลงัคณุ" เขาช้ีไปท่ีโต๊ะตัวเองซ่ึงอยู่ห่างออกไป 

ไม่มาก "ได้ยินแต่เสียงคุณคนเดียวมาเป็นชั่วโมงแล้ว"

"เดีย๋วก่อน" นวียานิว่หน้ามองเขาอย่างมปัีญหา "ได้ข่าวว่าสามคนนี.้.."  

เธอชี้แม่ น้องชาย และน้องสาวตัวเอง "พูดมากกว่าฉันตั้งเยอะ ฉันได้พูด

แค่ไม่กี่ค�าเองนะเท่าที่จ�าได้" 

แลว้ทีส่�าคญั ใครๆ ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันมาตลอดว่านวยีาเป็น

คนที่มีบุคลิกเนิบนาบ ใจเย็น พูดเบา และน�้าเสียงค่อนข้างนุ่ม แม้กระทั่ง

เวลาโมโหแล้วด่าใครแรงๆ ด้วยค�าพูดหยาบคายคนโดนตะคอกก็ยัง 

ไม่รูส้กึเจบ็ด้วยซ�า้ ทว่าผู้ชายคนนีก้ลบัเดนิเข้ามาบอกว่าเธอเสยีงดงัรบกวน 

ดังนั้นหญิงสาวจึงรู้สึกว่าเขาจงใจหาเรื่องเธอชัดๆ เลย!

"คุณอาร์ตี้คะ"

น�้าเสียงไม่ม่ันใจของนลินหรือน�้าว้า พลันดึงความสนใจจากทุกคน 

ไปที่เธอ

"หนูชื่อนลิน เคยฝึกงานอยู่ที่ทีเอ็นเอฟกับคุณ จ�าหนูได้ไหมคะ" 

คนถูกถามพลันนิ่วหน้ามองนลินเหมือนนึกไม่ออก ท�าเอาคนถาม 

หน้าเจือ่นลงเรือ่ยๆ และเกดิอาการประหม่าด้วยความไม่มัน่ใจไปโดยปรยิาย
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"เอ่อ...หนูฝึกงานอยู่ในฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับคุณตั้งสอง

เดอืนเลยนะคะ ก่อนจะย้ายไปอยูฝ่่ายผลติต่ออีกเดอืนหนึง่" TNF หรอื Thai 

Nutritious Food เป็นบริษัทธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารท่ีมีการ

ด�าเนินธุรกิจในลักษณะครบวงจร ซ่ึงนลินเคยเข้าฝึกงานอยู่ในส่วนของ

อุตสาหกรรมผลิตอาหารแปรรูปของบริษัทแห่งนี้เมื่อประมาณครึ่งปีก่อน

"ขอโทษครับ ผมจ�าไม่ได้จริงๆ เด็กฝึกงานที่บริษัทไม่ได้มีแค่คนสอง

คน"

"แต่เราคุยกันและเจอกันแทบทุกวันเลยนะคะตอนนั้น..."

"แต่ผมจ�าไม่ได้จริงๆ"

"เป็นไปไม่ได้เด็ดขาด" นวียาพึมพ�าสอดขึ้นมาเบาๆ อย่างเหลืออด

"คุณว่าไงนะ" ชายหนุ่มหันไปถามคนพึมพ�าพร้อมกับจ้องหน้าเธอ

เขม็ง

"มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะจ�าน้องสาวฉันไม่ได้"

"หมายความว่าไง"

"ก็หมายความว่า...จริงๆ แล้วคุณต้องจ�ายายคนนี้ได้แน่นอนไงล่ะ 

เพราะการฝึกงานของนางมันเพิ่งผ่านมาแค่ไม่กี่เดือนเองนะ หน้าตาคุณ 

ก็ออกจะดูเฉลียวฉลาดและความจ�าดีเลิศ"

"แต่ถึงจะอย่างนั้น...แล้วท�าไมผมต้องจ�าน้องสาวคุณได้ด้วย"

"เพราะนางเป็นสาวน้อยหน้าตาสะสวยท่ีโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  

และไม่เคยท�าตัวกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่..."

"นี่เจ๊ตั้งใจด่าหรือชมหนูกันแน่เนี่ย!" นลินท�าหน้ามุ่ยใส่พี่สาว

"ก็ด่าน่ะสิ" นวียายอมรับตามตรง เลยโดนน้องสาวถลึงตาใส่ด้วย 

สีหน้าบึ้งตึง

"นิสัยไม่ดี ขี้อิจฉา เจ๊ไม่พอใจที่หนูสวยกว่าใช่ไหม เลยต้องแซะหนู

ต่อหน้าคุณเขาเนี่ย!"
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"ก็ใช่" นวียาตอบหน้าตาเฉยด้วยรอยยิ้มละมุนละไม

"แม่คะ! ดูเจ๊สิ หนูไม่ยอมนะ เจ๊หวีหาเรื่องว่าให้หนูอายต่อหน้า 

คุณอาร์ตี้เพราะอิจฉาหนู!"

"ผมถามหน่อยเถอะ" ชายหนุม่แทรกข้ึน ตามองนวียาเขมง็ "มีเหตผุล

อะไรให้คิดว่าผมโกหกว่าจ�าน้องสาวคุณไม่ได้"

"คุณอาจจะเขิน..." นวียาเดา "อาจจะเคยแอบชอบยายว้าแต่ยายว้า

ไม่สนใจ เพราะตอนนั้นนางดันไปกิ๊กคนอื่นในออฟฟิศแทน ท�าให้คุณ 

เสียหน้า..."

"เจ๊ จะบ้ารึไง!" นลินหน้าแดงก�่า มองพี่สาวอย่างเหลือเช่ือ ปกติ 

นวียาไม่ใช่คนที่จะแหกน้องสาวตัวเองให้อับอายต่อหน้าคนอื่นแบบนี้เลย

"ผมว่าไม่ใช่แบบท่ีเจ๊พูดหรอก" ปวินออกความเห็นบ้าง "พี่เขา 

อาจจะท�าเป็นไม่รู้จัก...เพราะไม่อยากให้ยายว้ามาท�าตัวตีสนิทในฐานะ 

คนรู้จัก แต่ถึงจะจ�าหน้าได้มันก็ไม่ได้หมายความว่าพี่เขาจะจ�าได้ว่ายายว้า 

เคยฝึกงานด้วยและช่ืออะไร ก็แค่คุ้นหน้า ซ่ึงก็ไม่แปลกท่ีเขาจะบอกว่า 

ไม่ได้รู้จักจริงๆ"

"เอ่อ...ก็จริง" นวียามีท่าทีอ่อนลงเพราะคล้อยตามน้องชายอย่าง

ง่ายดาย

"พวกคุณนี่...เพี้ยนชะมัด!"

ชายหนุม่แปลกหน้ามองทุกคนด้วยสายตาท่ีเหมือนจะบอกว่าพวกเขา

คือครอบครัวตัวประหลาด

"เอาเป็นว่า...แม่ขอโทษแทนลูกๆ ที่ท�าเสียงรบกวนด้วยนะคะ เราจะ

ไม่คุยกันเสียงดังอีกแล้วค่ะ แม่สัญญา"

พอผูเ้ป็นแม่ออกปากด้วยรอยย้ิมและน�า้เสยีงเป็นมติรเช่นนัน้ ชายหนุม่ 

จึงเลื่อนสายตาไปมองหล่อนด้วยสีหน้าท่าทีท่ีพลันอ่อนลง เขาพยักหน้า 

เป็นเชิงรับรู้ พนมมือไหว้หญิงสูงวัยอย่างนอบน้อม ผิดกับปฏิกิริยาท่ี 
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แสดงต่อลูกๆ ของหล่อนลิบลับ "ขอบคุณคุณน้ามากครับ ขอโทษด้วยที่ผม

เสียมารยาท"

"เราต่างหากล่ะคะที่ต้องขอโทษคุณ ขอโทษจริงๆ นะคะ"

ชายหนุ่มย้ิมตอบคนพูดอย่างอ่อนโยน แล้วจึงขอตัวกลับไปท่ีโต๊ะ 

โดยไม่มองหน้าลูกๆ ทั้งสามของหล่อนเลย...

"เจ๊หวี! ตื่น! หลับในไปแล้วรึไง!" 

"ยายว้า อย่าเสียงดัง เดี๋ยวพี่เขาก็ลุกมาด่าเอาอีกหรอก"

"แม่ก็ดูเจ๊หวีสิ นั่งตัวแข็งตาลอยเลยเนี่ย เป็นอะไรไปก็ไม่รู้ เจ๊!"

"ดนูีส่.ิ.." ในท่ีสดุนวยีากเ็อ่ยข้ึนพร้อมกบัมองหน้าน้องสาว เธอจบัมือ

อีกฝ่ายมาวางทาบตรงหน้าอกตัวเอง ท�าเอานลินอุทานออกมาอย่างตกใจ

เล็กน้อย "ใจพี่เต้นเหมือนจะระเบิดอยู่แล้ว เธอรู้สึกใช่ไหม"

"นีเ่จ๊เป็นอะไรเนีย่" คนเป็นน้องพมึพ�าถามพร้อมกบัผละมอืออกมาจาก 

ต�าแหน่งที่หัวใจของอีกฝ่ายก�าลังเต้นแรงกระทบโพรงอกจนสัมผัสได้ชัด

"ว้าจ�าได้ไหมที่พี่เคยเล่าเรื่องเทพบุตรสุดคิวต์ที่เจอตอนนั้นให้ฟัง"

นลินชะงัก มองพี่สาวด้วยสีหน้างุนงง แต่ก็ค่อยๆ ทบทวนความคิด

"ก็คุณอาร์ตีข้องเธอคนนี้ไง เนีย่แหละ...เขาล่ะ เทพบุตรไส้กรอกแตก

ของพี่เอง"

"คุณอาร์ตี้...เป็นเทพบุตรไส้กรอกแตกนั่นน่ะนะ!"

"ใช่แล้ว..." เธอเจอเขาท่ีหน้าร้านสะดวกซ้ือเมือ่สองเดอืนก่อน แล้วก็ 

แอบเก็บเอาเขามาหลงละเมอเพ้อพกจนถึงทุกวันนี้

"เทพบุตรไส้กรอกแตกคือคุณอาร์ตี้งั้นเหรอคะ!"

"เบาๆ หน่อยยายว้า พี่เขาหันมาท�าตาขวางใส่แล้วนั่น!" คนเป็นแม่

รีบเอ็ดลูกสาวที่ใช้วาจาไม่งามพูดถึงผู้ชาย

นลินรีบยกมือปิดปาก แต่หาได้กล้าหันไปมองด้านหลังไม่ ลึกๆ แล้ว
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ยังคงนกึผวากบัความโหดร้ายทารณุของอชิระท่ีเธอเคยพบเจอในช่วงท่ีฝึกงาน 

อยู่กับเขาไม่หาย

"แล้วอะไรคือเทพบุตรไส้กรอกแตก เรียกผู้ชายอย่างงี้มันน่าเกลียด

ชะมดัเลย แม่ดลูกูสาวตวัเองส ิไม่มีความเป็นกลุสตรเีอาซะเลย" ปวินประณาม 

พร้อมกับมองพี่สาวกับน้องสาวของตนอย่างต�าหนิ

ว่าแล้วนลินก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับคุณ 'อาร์ตี้' หรือ 'ดร. อชิระ' ที่พี่สาว

เคยบอกให้ทุกคนฟัง...เท่าที่เธอพอจะจ�าข้อมูลได้

"ตอนนัน้เจ๊กน่็าจะเล่าให้ละเอียดๆ หน่อย ไม่งัน้ว้ากค็งรูไ้ปตัง้นานแล้วว่า 

เป็นคุณอาร์ตี้"

"เหรอออ!" นวียาท�าเสียงประชดพร้อมกับค้อนน้องสาวขวับใหญ่  

"เธอเคยตั้งใจฟังค�าพูดของพี่ด้วยหรือจ๊ะ วันๆ สนใจแต่เรื่องตัวเอง...ชุดนี้

เริดรึยัง ลิปสีนี้ปังรึเปล่า หน้าเทาไปไหม รองเท้าคู่นี้เป็นไงบ้าง...แต่ท่ี 

ตอนนั้นพี่พูดให้ฟังก็แค่อยากระบายออกมา รู้อยู่แล้วล่ะว่าเธอไม่เคยใส่ใจ 

ท่ีแกล้งท�าเหมือนสนใจฟังพี่เป็นบางครั้งก็เพราะเธอมีเรื่องจะขอร้องให ้

ช่วยอยู่พอดี ไม่อย่างนั้นเธอก็แค่กลั้นใจรอให้พี่พูดจบๆ ไป แล้วตัวเอง 

จะได้พูดเรื่องของตัวเองบ้างเท่านั้นแหละ"

"เจ๊หวกี ็ อย่าว่าน้องขนาดนัน้สลิกู น้องสวย...น้องกต้็องมเีรือ่งกลุม้ใจ 

เยอะแยะตามประสาคนหน้าตาดมีีความเด่นเป็นธรรมดา ตวัเองเป็นพ่ีกต้็อง

คอยรบัฟัง คอยช่วยน้องคดิ แล้วคอยให้ค�าปรกึษาถงึจะถกู ไม่ใช่มาว่าน้อง"

"แม่นีล่�าเอยีงโคตรๆ เลย แล้วสมัยนีเ้ขาเลกิเหยยีดเรือ่งรปูร่างหน้าตา

กันแล้วรู ้ป่าว ถ้าคิดแบบแม่คนท่ีเกิดมาไม่สวยก็ล�าบากแย่สิ ต้องมา 

คอยยอมให้คนสวยอยูต่ลอดน่ะ บ้าไปแล้ว" ปวินว่าแม่อย่างเตม็ปากเตม็ค�า

"ไม่ได้เหยียด แต่การท่ีต้องใส่ใจน้องเป็นพิเศษเพราะแม่มีเหตุผล 

เพราะน้องเป็นคนสวยมาก...แล้วยังไม่ค่อยจะทันคนอีกต่างหาก ไม่เหมอืน

เจ๊หวท่ีีสวยน้อยแต่ฉลาดมากจนไม่มีอะไรให้แม่ต้องห่วง คนท่ีมแีนวโน้มว่า
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จะโดนล่อลวงให้เสยีคนได้ง่ายกว่าอย่างน�า้ว้าเป็นคนท่ีแม่ต้องให้ความสนใจ

ดูแลมากหน่อย แม่บอกตั้งหลายทีแล้วปลียังไม่เข้าใจอีกหรือลูก"

ปวนิย้ิมเพลยีๆ ให้กบัน�า้เสยีงและแววตาขอความเห็นใจของผูเ้ป็นแม่ 

แต่ดจูากสหีน้าของท้ังนวยีาท้ังนลนิแล้ว...พวกหล่อนต่างกร็บัไม่ได้ในเหตผุล 

ของผู้เป็นแม่ด้วยกันท้ังคู่นั่นแหละ ใครจะชอบให้ชมว่าสวยแต่ไม่ฉลาด 

หรือฉลาดแต่ขี้เหร่กันล่ะ...ไม่มีใครชอบทั้งนั้น 

แม้ว่า 'นชิดา' จะเป็นแม่เลีย้งเดีย่วท่ีประหลาดและบ้าๆ บอๆ ไปบ้าง  

แถมยังมีข้อเสียและท�าอะไรผิดพลาดมากมายหลายอย่างเพียงใด แต ่

หล่อนก็เป็นแม่ที่ทุ่มเทและให้ความรักแก่ลูกๆ อย่างเต็มที่เสมอมา ซึ่งลูกๆ 

ก็สามารถปรับตัวยอมรับและให้อภัยได้ทุกอย่าง

"สรุปว่าเขาก็คือ ดร. อชิระ สุทธญาณ์ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ของทีเอ็นเอฟท่ีเธอเคยฝึกงานด้วย...งั้นใช่ไหมยายว้า" นวียา

ทวนถามน้องสาวอีกครั้ง แล้วอีกฝ่ายก็พยักหน้าตอบ "มิน่าเขาถึงได ้

ออกอาการรังเกียจไส้กรอกไส้แตกแสนอร่อยของพี่นัก"

"แล้วสรุปคือเจ๊ชอบเขาจริงใช่ไหม"

"หัวใจพี่เต้นแรงขนาดนั้นเธอยังจะสงสัยอะไรอีก"

"แล้วท�าไมเม่ือกี้ตอนเจอเขาเจ๊แอ๊บเนียนซะขนาดนั้นล่ะ ไม่เห็น 

ออกอาการว่าตื่นเต้นตกใจ ดีใจ ปิ ๊งเขา หรือจ�าเขาได้เลยสักกะนิด  

เนียนมากอย่างน่ารังเกียจ!"

"ก็นี่ใคร..." นวียาถาม

"เจ๊หวีขี้เก๊ก ไม่สวยแต่ก็หยิ่งและเลือกมากโคตรๆ"

"แค่ขี้เก๊กก็พอย่ะ ไม่ต้องเติมยาว!" คนเป็นพี่แหวเบาๆ

"ท่ีเจ๊ท�ามันกถ็กูแล้วนะยายว้า ผูห้ญิงท่ีออกตวัแรงแล้วท�าท่าอยากได้

ผู ้ชายจนตัวสั่นอย่างเปิดเผยเกินไป คนปกติดีๆ ส่วนใหญ่เขาจะกลัว  

ไม่งั้นแกก็คงมีแฟนไปนานแล้ว" ปวินว่าน้องสาวแล้วหันไปหาแม่ "แม่
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สบายใจเถอะ ต่อให้สวยแค่ไหนยายว้าก็ไม่มีทางหาแฟนได้ง่ายๆ หรอก  

ไอ้ผู้ชายประเภทท่ีอยากได้มัน...มันก็รู ้ทันแล้วไม่เอาเขา แต่ผู้ชายดีๆ  

ที่มันอยากได้เขา...เขาก็วิ่งหนีตั้งแต่เห็นมันทอดสะพานแล้ว"

นลินส่งเสียงกรี๊ดเบาๆ ด้วยความโกรธ พร้อมกับคว้ามะเขือเทศ 

ในจานบนโต๊ะเขว้ียงใส่หน้าพีช่ายอย่างเหลอือด แล้วจงึหันไปตอกหน้าพีส่าว

"แต่ยังไงก็ตาม เจ๊หวีอกหักอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะ ยินดีด้วย  

เชื่อว้าสิ...คุณอาร์ตี้เขาไม่แลเจ๊หรอก เขาไม่ใช่เนื้อคู่ที่เจ๊ตามหามาทั้งชีวิต

อย่างที่คิดมโนมาตั้งสองเดือนแน่นอน ว้าเอาหัวเป็นประกันได้เลย"

"จะบ่ันทอนท�าไมเนีย่ยายว้า คนก�าลงัอินๆ อยู่" นวียาถลงึตาใส่น้องสาว  

"ลักษณะการพบกันของพ่ีกับเขา มันเรียกว่าเป็นพรหมลิขิตชัดๆ แล้วมัน

จะไม่ใช่เนื้อคู่ได้ยังไง ความบังเอิญไม่มีในโลกหรอกนะพี่จะบอกให้ แล้วนี่

วันเกิดพี่...เหมือนฟ้าส่งเขามาอวยพรเป็นของขวัญ"

"ได้ข่าวว่าเมื่อกี้เขาเดินมาด่าเจ๊นะ" 

"เขาจะพูดอะไรก็ไม่ส�าคัญ ส�าคัญที่เราพบกันในวันเกิดพี่"

"นี่เจ๊ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนเยอะแยะขนาดนี้เนี่ย หลอกตัวเอง

เก่งชะมัด สองเดือนมานี้เจ๊มโนหาเขาหนักจนเพี้ยนไปแล้วรึไง" นลินมอง

พี่สาวอย่างตกตะลึงแกมทึ่งจัดๆ "พอมาลองนึกดูแล้ว ว้าก็จ�าได้รางๆ ว่า

ตอนท่ีไปฝึกงานพีเ่ขาก�าลงัคดิโปรเจก็ต์เกีย่วกบัการแก้ปัญหาเรือ่งไส้กรอก

ท่ีปริแตกเวลาโดนความร้อน มิน่า...เขาถึงโกรธท่ีเห็นเจ๊ชอบไส้กรอกแตก 

ว้าว่านะ...เขาต้องเกลียดเจ๊มากแน่ๆ เพราะมันเหมือนเจ๊ไปท�าลายอีโก้ 

คนท่ีเขาพยายามพฒันาผลติภณัฑ์อย่างรนุแรง โดนเกลยีดแล้วล่ะเช่ือเถอะ"

"ก็บอกว่าอย่าบั่นทอนไง!"

"ว่าแต่เจ๊กล้าไปหลงรักได้ยังไงเนี่ยผู้ชายท่าทางแบบนั้น เขาหล่อ 

แถมยังไฮโพรไฟล์ ที่ส�าคัญยังหยิ่งจะตายชัก ขนาดว้าลงทุนอ่อยแทบตาย

เป็นเดือนๆ เขายังไม่เคยแล ดูเถอะ...เขาบอกว่าจ�าว้าไม่ได้ด้วยซ�้า"
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"พี่ขออะไรอย่างได้ไหม ขั้นแรก...เธอช่วยไปสืบมาหน่อยว่าเขา 

มีแฟนรึยัง หรือแอบกิ๊กใครอยู่รึเปล่า"

"ธุระอะไรล่ะ แล้วว้าก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะเจ๊หวี"

"โห...ใจด�าจรงิๆ เลย ทีเวลาเธอขอร้องให้ช่วยอะไรพ่ีกช่็วยตลอดเลย

แท้ๆ!"

"ล�าเลกิไปว้าก็ไม่รูส้กึอะไรหรอกค่ะ ยังไงก็ไม่ช่วยเพราะว้าไม่มเีวลา" 

น้องสาวบอกอย่างเย็นชาหน้าตาเฉย

"เห็นมั้ยเจ๊หวี แม่ก็บอกเราตั้งหลายทีแล้วว่าอย่าเสียเวลาใจดีกับใคร

ให้มากเกินไป เพราะดวงเรามันท�าคุณคนไม่ข้ึน สุดท้ายแล้วทุกคนก ็

เห็นแก่ตัวกันหมด ส่วนใหญ่ไม่มีใครมาส�านึกบุญคุณเราหรอก" ผู้เป็นแม่

รบีตอกย�า้อย่างไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านไป เพราะสิง่เดยีวท่ีเธอห่วงใยลกูสาว

คนนี้มากก็คือความเป็นคนขี้เกรงใจ ท้ังยังชอบใจดีมีน�้าใจจนเกินเหตุ 

อยู่เสมอนี่แหละ

"หนกูพ็ยายามอยูค่่ะ แต่มันกฝื็นธรรมชาตค่ิอนข้างยาก" นวยีาบอกแม่  

แล้วหันไปต่อรองกบัน้องสาวอีก "เอางีน้ะว้า...ถ้าเธอยอมช่วย พ่ีจะให้อะไร

ก็ได้ที่เธอต้องการอย่างหนึ่ง"

"แหม ตอนนี้เจ๊จะให้อะไรว้าได้ล่ะ เจ๊เพิ่งตกงาน"

"พี่เพิ่งลาออกจากงานได้สองเดือน เงินเก็บยังมีย่ะ เธออยากได้อะไร

ท�าไมพีจ่ะให้ไม่ได้ แล้วตอนนีพ้ีก่แ็ค่รอเวลาเข้าท�างานท่ีใหม่พร้อมโปรเจก็ต์

ที่เขาก�าลังจะเปิดตัว ไม่ได้ตกงานจริงๆ!"

"แต่อยู่บ้านเฉยๆ ไม่ท�าอะไรมาสองเดือนกว่าแล้ว ยังไงก็เรียกว่า

ตกงานนั่นแหละ"

"เออ! แล้วไงล่ะ ดด้ีวยซ�า้ท่ีจะได้เอาเวลามาทุ่มเทให้ความรกัครัง้แรก

ของพี่อย่างเต็มที่!"

"โห...นีเ่จ๊จรงิจงักบัพ่ีเขาขนาดนีเ้ลยเหรอเนีย่" นลนิมองพีส่าวตาปรบิๆ  
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"ท�าไมมุ่งมั่นเพื่อผู้ชายผิดปกติ ไม่ใช่นิสัยเจ๊เลยนะ"

"ก็บอกแล้วพี่มั่นใจว่าเขาคือเนื้อคู่ พี่ไม่เคยรู้สึกกับใครแบบนี้มาก่อน 

ยิ่งได้เจอกันวันนี้...พี่ก็ยิ่งแน่ใจ ดังนั้นพี่เลยคิดว่าตัวเองควรลงทุนท�าอะไร

สักอย่าง ต้องไม่ปล่อยให้เขาผ่านมาแล้วผ่านไปง่ายๆ โดยไม่ได้พยายาม

อะไรเลย"

"ฟังนะ ว้าคิดว่า...ท่ีเจ๊รู้สึกเหมือนตกหลุมรักเขาอย่างจัง นั่นมันก็ 

เป็นเพราะว่าเจ๊ไม่เคยคยุกบัคนหล่อดดูท่ีีมีพลงัท�าลายล้างหนกัหน่วงขนาดนี ้

มาก่อนเท่านั้นแหละ พอเขาท�าให้เจ๊ใจสั่น...เจ๊ก็เลยพลอยเข้าใจผิดคิด 

เป็นตุเป็นตะไปเองว่าเขาเป็นคนพิเศษท่ีท�าให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงเพราะ 

เป็นเนือ้คูข่องเจ๊ แต่จรงิๆ แล้วไม่ว่าจะเป็นใครท่ีเข้ามาทักถ้าเขาหล่อขนาดนี้ 

มันก็ท�าให้เจ๊หวั่นไหวได้ทั้งนั้นแหละ"

"ไม่จรงิ พีแ่น่ใจว่าเขาคนนีต้้องเป็นเนือ้คูพ่ี่แน่ๆ" นวียายงัคงยืนกราน

หนักแน่นอย่างดื้อด้าน

"เจ๊...เจ๊บ้าไปแล้ว..." นลินพึมพ�าด้วยสีหน้าเหลือเช่ือถึงขีดสุด  

"ถ้าเขารู้ว่าเจ๊คิดอะไรอยู่ล่ะก็ เขาต้องหาว่าเจ๊เสียสติแน่ ถึงว้าจะไม่ได้รู้จัก

เขาดีอะไรนัก แต่ว้าก็พอจะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไง เขาอาจจะเป็นคนเก่ง 

และดูดีไปซะทุกอย่าง แถมยังเป็นมิตรกับคนทั่วไป และเป็นที่รักของใครๆ 

เยอะแยะไปหมด แต่เอาเข้าจริงคือเขาโคตรหยิ่ง โคตรถือตัว โคตรไฮโซ 

แล้วก็ไม่ใช่คนเจ้าชู้ที่จะเอาไม่เลือก..."

"เธอนี่โคตรคิดลบเลยนะ"

"เรื่องแบบนี้คิดบวกแล้วได้อะไรนอกจากผิดหวัง"

"แม่..." นวยีาหันไปทางผูเ้ป็นแม่ "แล้วยายว้ามนัปากหมาเหมอืนใคร 

พ่อใช่ไหม เพราะหนูว่าแม่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนี้นะ"

"ใช่แล้วลูก น้องเขาสวยเหมือนแม่ แต่ดันปากหมาและมองโลก 

ในแง่ร้ายเหมือนพ่อเปี๊ยบ" คนเป็นแม่ตอบด้วยสีหน้าระบายยิ้มระรื่น

Page ����������... ��������.indd   23 24/9/2561 BE   14:35



เท่าที่หวง... ดังดวงใจ

24

"แต่ว้าไม่ได้ปากหมาอย่างไร้เหตผุลนะ ท่ีว้าพูดตรงๆ กเ็พราะไม่อยาก

ให้เจ๊หวีเสียเวลาหวังลมๆ แล้งๆ ท้ังท่ีรู้ชัดๆ ว่าต้องผิดหวังชัวร์ ท่ีเขา 

เข้ามาคยุด้วยเม่ือกีน้ียั้งดูไม่ออกอีกเหรอว่าเรากบัเขามันคนละชัน้ และเขา

ต้องดูถูกเราแน่นอน เขาอาจจะเป็นคนดี แต่ไม่ใช่คนนิสัยดี..."

"นี่เธอจะบอกว่าเขาเป็นคนดีที่นิสัยเลวงั้นเหรอยายว้า"

"กไ็ม่ถงึขนาดเลว แค่จะบอกว่า...เขากไ็ม่ได้ดเีท่ากบัท่ีเราเห็นภายนอก  

อะไรที่ดูดีเกินจริงมักไม่น่าไว้ใจ พอเห็นผู้ชายเพอร์เฟ็กต์ขนาดนี้...ขั้นแรก

เจ๊ควรจะระแวงไว้ก่อนสิ"

"นัน่กร็ูแ้หละ...แต่พีช่อบเขาไปแล้วนีน่า ตกหลมุรกัลกึจนปีนข้ึนไม่ไหว"

"คิดไปเองทั้งเพ" น้องสาวกลอกตาใส่

"ก็ฉันมีความสุขที่จะคิดแบบนี้นี่ยะ!"

"แต่เชื่อเถอะ ถ้าคุณอาร์ตี้รู้เข้าว่าเจ๊ชอบเขาล่ะก็ คนอย่างนั้นจะต้อง

รีบสะบัดหน้าเชิดใส่คนอย่างเจ๊จนคอเคล็ดแน่นอน"

"แล้วคนอย่างฉันมันเป็นยังไงยะ!"

"กเ็ป็นคนอย่างท่ีผูช้ายห่วงลคุอย่างเขาไม่มีทางคว้ามาควงให้เสยีหน้า

น่ะสิ เพราะเจ๊ไม่มีอะไรเป็นท่ีเชิดหน้าชูตาส�าหรับเขา ไม่มีอะไรท่ีคู่ควร 

กับเขาเลย หรือจะเถียง"

"..."

"ท�าไมต้องให้ว้าพูดตรงๆ ขนาดนี้ด้วยนะ ไม่ได้อยากจะท�าร้ายจิตใจ

เลยแท้ๆ" ว่าแล้วก็ถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย

"เหรอออ" นวียาค้อนตาคว�่าพร้อมกับท�าเสียงประชดใส่น้องสาว 

ยอมรบัว่าเจบ็แสบกบัค�าพดูแทงใจด�าของหล่อนอย่างแรงเกนิกว่าจะสาธยาย 

ออกมาได้

"เผลอๆ ถ้าเขารูอ้าจจะวิง่หนอีย่างไวเลยด้วยซ�า้ เคยมีคนเล่าให้ฟังว่า  

เห็นหน้าหวานๆ ท่าทางละมุนๆ แบบนัน้น่ะ แต่จรงิๆ เขาเย็นชา ใจด�า และ
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อ�ามหิตมาก แล้วเขาก็รักท่ีจะเป็นฝ่ายล่ามากกว่าถูกล่า เลยมักจะหยิ่ง 

และถือตัวกับผู้หญิงท่ีพยายามทอดสะพานท�าท่าเหมือนอยากจะจับเขา 

จนตัวสั่น ว้าคิดว่านะ...เขาต้องเป็นคนที่ชอบดูถูกผู้หญิงแน่ๆ"

"นี่เธออคติเพราะตัวเองเคยอกหักจากเขารึเปล่ายายว้า ผู้ชายอะไร

มันจะท�าตัวเหมือนคาแร็กเตอร์ในการ์ตูนญี่ปุ่นได้ขนาดนั้น ตลก!"

"ถ้าคิดว่าตลกเจ๊ก็ไปลองพิสูจน์ดูเองละกัน แต่ระวังจะตลกไม่ออก 

เพราะพี่คนนี้เขาโซซับซ้อนกว่าคาแร็กเตอร์ในการ์ตูนทุกเรื่องท่ีเจ๊เคยอ่าน

แน่นอน!"

"งั้นก็ไปสืบเรื่องเขามาให้พี่ทีสิ เป็นแม่สื่อให้หน่อย อยากจะลองตลก

ไม่ออกดูบ้าง..."

"นี่..." ปวินขัดข้ึน "รู้ไหมว่าถ้าผมเป็นพ่ีคนนั้นตอนนี้คงร้อนหน้า 

ร้อนหลงัวบูๆ วาบๆ ไปหมด เขานัง่อยูต่รงนีเ้องแท้ๆ แต่ดนัพากนันนิทาเขา 

ไฟลุกไฟแลบ ผู้หญิงนี่ยังไงนะ น่ากลัวชะมัด"

"เขาไม่ได้ยินหรอกน่า พูดเบาซะขนาดนี้"

"มันไม่ได ้ ข้ึนอยู ่กับโวลุ ่ม แต่มันเกี่ยวกับออร่าความข้ีเม้าท์  

รังสีเม้าท์แตกโคตรอ�ามหิตของเจ๊กับยายว้าน่าจะแผ่ไปถึงเขาแน่ๆ"

"ปลีก็ อย่าไปขัดคอสาวๆ เขาสิลูก ตัวเองจะกินก็กินไปเถอะ  

ปล่อยให้สองสาวเขาคยุกนัไป แม่ชอบฟังเรือ่งความรกัของลกูๆ ย่ิงเจ๊หวี...

เอาดวงไปดูท่ีไหนมาเขาก็บอกตลอดว่าไม่มีเนื้อคู่ ชีวิตนี้จะไม่ได้แต่งงาน 

ต้องข้ึนคานยันชาติหน้า เมื่อแม่เห็นว่าเจ๊หวีมีโอกาสจะได้ข้องแวะกับ 

ผู้ชายสักคนขึ้นมา...แม่ก็เลยพลอยดีใจไปด้วย"

"อยากได้ลูกเขยขนาดนั้นเลยเหรอแม่" ปวินถามอย่างจริงจัง

"เปล่า แม่แค่รู ้สึกผิดท่ีเป็นคนคอยปลูกฝังเจ๊หวีมาตั้งแต่เด็ก  

ว่าอย่าริมีแฟนในวัยเรียน เป็นไงล่ะ...เรียนจบท�างานมาตั้งนานไม่เคย 

มีผู้ชายมาจีบสักคน แถมตอนนี้ยังแอบไปมีแฟนเป็นผู้หญิงด้วยกันอีก..."
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"โธ่ ก็บอกแล้วไงว่านั่นไม่ใช่เรื่องจริง เจ๊หวีเขาแค่แอ๊บเป็นคู่เลสฯ  

กับพี่นานาเพื่อจะช่วยพี่นานา" ปวินอธิบายอย่างเพลียๆ

"ยังไงก็ช่างเถอะ เห็นแบบนี้แม่ก็ต้องกังวลไว้ก่อนล่ะ เพราะแม่ยัง

อยากได้หลานตวัน้อยๆ จากเจ๊หวีอยู่ ถ้าเจ๊หวไีด้เปิดประสบการณ์สานสมัพันธ์ 

กบัผูช้ายดสูกัคน...ถงึครัง้แรกจะอกหักยับเยิน แต่ความรกัครัง้ต่อไปมนัจะ

เกิดขึ้นง่ายกว่าเดิม"

"งั้นก่อนที่แม่จะแช่งให้หนูอกหักกับรักครั้งนี้ เรากลับไปที่เรื่องเนื้อคู่

ของหนูต่อกันเถอะค่ะ" นวียาตัดบทแล้วหันไปมองน้องสาวเขม็ง "จะช่วย

ไม่ช่วย ปกตพิี่ไม่เคยขอร้องอะไรเธอ พีม่แีต่ช่วยเธอโดยไม่หวังผลตอบแทน

มาตลอด พี่ขอแค่นี้เธอจะไม่แยแสเลยรึไง"

ทว่า...นลินก็ยังท�าท่าไม่หือไม่อืออย่างเย็นชาอยู่นั่นเอง

"ช่วยพีเ่ขาเถอะน�า้ว้า นะ...ถงึจะเห็นได้ชัดว่าโอกาสสมหวังเท่ากบัศนูย์  

แต่แม่ก็อยากให้พี่เขาได้เปิดประสบการณ์ความรักอย่างคนอ่ืนบ้าง ไหนๆ 

ตอนนี้พี่เขาก็ว่างงานอยู่"

"แม่อ่ะ ดูถูก โอกาสเท่ากับศูนย์อะไรกัน!" นวียาโวยหน้าง�้า แต ่

วินาทีต่อมาก็โดนน้องสาวดูถูกซ�้าอีก...

"แต่ว่า...ต่อให้ว้าช่วย เจ๊เขาจะเอาปัญญาท่ีไหนไปสานสัมพันธ์กับ

ผู้ชายระดับนั้นกันคะ" 

"จีบผู้ชายสมัยนี้มันจะไปยากอะไร มือถือก็มี เฟซบุ๊ก ไอจี ไลน์  

ไหนจะอกีสารพัดแอพพลเิคช่ัน ก็ใช้ๆ มันให้เป็นประโยชน์ไปส ิถ้าเทียบกบั

สมัยแม่แล้วต้องถือว่าตอนนี้มันง่ายอย่างกับปอกกล้วยเข้าปากเลยนะ  

เมือ่ก่อนการจบีกนัมันยากกว่าตอนนีต้ัง้ร้อยเท่า พวกเธอคงนกึไม่ออกหรอกว่า 

มันเป็นยังไง ไอ้ความรู้สึกที่ว่าเวลาเราโทรเข้าบ้านผู้ชายแล้วต้องมารอลุ้น

อย่างตืน่เต้นจนเหงือ่แตก...เพราะกลวัว่าพ่อแม่ผูช้ายจะเป็นคนมารบัสาย"

ลูกๆ พากันท�าตาปริบๆ มองผู้เป็นแม่ที่ก�าลังถ่ายทอดประสบการณ์
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จีบผู้ชายเมื่อหลายสิบปีก่อนให้ฟังอย่างเข้าใจครึ่งไม่เข้าใจครึ่ง...

"สรุปว่า...ลูกช่วยพี่เขาหน่อยเถอะน�้าว้า แม่ขอ..."

"งั้น...ว้าขอสิ่งตอบแทนเป็นมือถือรุ่นเดียวกับพี่ปลีละกันนะเจ๊"

"โหยยย...แพง!"

"แล้วมันแพงกว่าเนื้อคู่เจ๊อีกรึไง"

"..."

"ถ้าเจ๊ม่ันใจว่าเขาเป็นเนื้อคู่จริงๆ การลงทุนแค่นี้ถือว่าคุ้มย่ิงกว่าคุ้ม

เลยนะ"
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'นานา' หรือ 'ณัฐนันท์' เป็นหนึ่งในเพื่อนสนิทของนวียา ตั้งแต่ 

รู ้จักกันมาหลายปี นวียาก็เห็นเพื่อนคนนี้มีปัญหากับคนรักอยู่ตลอด  

จนล่าสุดนี้ณัฐนันท์เป็นฝ่ายขอเลิกรากับแฟนหนุ่มเพราะท่ีบ้านเขาไม่เคย

ยอมรับหล่อน แต่ฝ่ายชายกลับไม่ยอมเลิกง่ายๆ เอาแต่ให้ค�ามั่นสัญญาว่า

จะพยายามท�าทุกอย่างให้ท่ีบ้านยอมรับความสัมพันธ์ของท้ังคู ่ ให้ได้  

ซึ่งเขาก็พูดแบบนี้มาสองปีแล้ว แต่ก็ท�าไม่ได้เสียที

ในขณะท่ีทางฝ่ายครอบครัวของณัฐนันท์เองก็ไม่ได้ปลื้มฝ่ายชาย 

มาตัง้แต่แรก สาเหตหุนึง่กเ็นือ่งมาจากฝ่ายชายรวยไม่พอ และพ่อของหล่อน 

กเ็ป็นคนหวงลกูสาวมานานแล้ว ด้วยเหตท่ีุครอบครวัต่างฝ่ายต่างไม่ปลืม้กนั 

และคอยหาทางแทรกแซงความรกัของท้ังคูเ่สมอมา จึงเป็นเหตใุห้ความรกั

ของทั้งคู่ไปกันไม่รอดในที่สุด

'เจ๊หวี...ฉันขออะไรแกอย่างสิ แกช่วยมาแกล้งเป็นแฟนกับฉันตบตา

ที่บ้านกับนพให้หน่อยได้ไหม ฉันขอเวลาแค่สองสามเดือนเอง'

ณัฐนันท์ได้ออกปากเรื่องนี้กับนวียาเมื่อประมาณสองเดือนก่อน 'นพ' 

หรือ 'นพกร' คือคนรักของหล่อนที่ได้เลิกรากันไป ซึ่งพอนวียาได้ฟังดังนั้น

บทที่ 2
เนื้อคู่อยู่ประตูถัดไป
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ก็ตกตะลึงจนอึ้งไปเลย

'ตอนนี้ฉันร�าคาญจนอยากจะเททุกคนให้หมด ไม่อยากให้ใคร 

มายุ่งวุ่นวายกับชีวิตอีกแล้ว นพก็พูดไม่รู้เรื่อง ตื๊อจะขอคืนดีให้ได้ ส่วน 

พ่อกับแม่ก็บ่นอยู่นั่นแหละว่าฉันเอาแต่บ้าผู้ชายจนไม่ยอมสนใจเรื่องอื่น 

ต้ังแต่อายุสบิห้ากค็วงผูช้ายให้เห็นไม่ซ�า้หน้ามาตลอดไม่เคยโสด แต่ไม่เคย

ได้แฟนดีๆ  เลยสกัคน...มีแต่คนรมุแซะรมุซ�า้อยู่ได้ น่าร�าคาญมากๆ ดงันัน้

ฉันเลยต้ังใจว่าจะควงแฟนผู้หญิงไปเย้ยทุกคนให้รู้แล้วรู้รอด จะได้เลิกยุ่ง 

กับฉันกันเสียที'

'แต่...แก้ปัญหาด้วยวิธีนี้จะดีเหรอแก ฉันย่ิงแมนๆ อยู่ด้วย มีหวัง 

คนเชื่อจริงกันพอดี'

'ก็ดีแล้วไง ฉันก็หวังให้คนเช่ือนี่แหละถึงได้ขอแก ถึงแกจะช่ือเจ๊หวี 

แถมยังไว้ผมยาวสาวแตกสดุๆ ทาลปิสตกิเป็น แล้วกน็ุง่กระโปรงได้สวยเช้ง 

แต่แกมีความผัวอยู่ในตัวอย่างประหลาด'

'...'

'นะที่รัก นะๆๆ ช่วยเค้าด้วยนะตัวเอง น้าาา...'

ท้ังท่ีขนลกุขนพองกบัทักษะการออดอ้อนขัน้สงูของเพือ่นสาวอย่างท่ีสดุ  

และไม่ได้มีใจอยากจะช่วยเหลือหล่อนเลยแม้แต่น้อย ทว่าพอโดนลูกตื๊อ

มากๆ เข้า สุดท้ายแล้วนวียาก็เลยใจอ่อนอีกตามเคย

นับจากนั้นความใจอ่อนไม่เข้าท่าก็น�ามาซ่ึงปัญหาและความซวย 

อย่างไม่หยุดหย่อน จนป่านนีก้ป็าเข้าไปสองเดอืนแล้ว หากแต่ความยุ่งยาก

กย็งัไม่มทีีท่าว่าจะหมดลงง่ายๆ พอเธอตดัสนิใจเอ่ยปากขอยุตกิารช่วยเหลอื

ในทุกกรณีและพยายามถอนตัวออกมา ณัฐนันท์ก็เป็นต้องดิ้นรนหาทาง

หว่านล้อมให้เธอกลืนไม่เข้าคายไม่ออกมาจนบัดนี้

ขนาดว่าวันนี้นวียาหนีมาฉลองวันเกิดกับครอบครัวไกลถึงพัทยา  

ณัฐนันท์ก็ยังไม่วายโทรศัพท์มานัดหมายให้เธอไปทานข้าวเย็นท่ีบ้านกับ
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หล่อนในสัปดาห์หน้าจนได้ อีกท้ังยังขอให้เธอไปงานแต่งลูกชายผู้บริหาร

ของบริษัทที่หล่อนท�างานอยู่เป็นเพื่อนอีกต่างหาก แม้ว่านวียาจะพยายาม

ปฏิเสธแทบเป็นแทบตาย แต่ท้ายท่ีสุดแล้วก็ไม่อาจทานทนลูกตื๊อของ 

เพื่อนรักได้ จึงเผลอหลุดปากรับค�าออกไปอย่างไม่มีทางเลือก...

"เจ๊!"

นวยีาท่ีก�าลงัคดิหนกัเรือ่งณฐันนัท์ถงึกบัสะดุง้เฮือกเพราะเสยีงแหลมๆ 

ของน้องสาวที่เพิ่งผลักประตูเข้ามาในห้องพัก

"อะไรของเธอยายว้า ตกใจหมด!"

"คณุอาร์ตีพ้กัอยู่ห้องข้างๆ เรา ว้าเพิง่เห็นเขาเดนิหายเข้าไปในห้องนัน้!"

"คุณอาร์ตี้ไหน"

"..."

"ใครอ่ะ"

"เจ๊!" นลินถลึงตาท�าหน้ายักษ์ใส่ "อะไรเนี่ย ก็เพิ่งแหกปากบอกว่า 

เขาเป็นเนื้อคู่อยู่ปาวๆ ไม่ทันไรลืมแล้ว!"

"อ๋อออ..."

สหีน้าท่ีบ่งบอกว่านกึออกแล้วของพีส่าวท�าเอาคนเป็นน้องกลอกตามอง 

จนลูกตาแทบปลิ้นไปอยู่ตรงท้ายทอย

"เขาอยู่ห้องข้างๆ เราจริงดิ"

"จรงิ แล้วท่ีส�าคญันะ พ่ีคนท่ีเพิง่เข้าไปในห้องนัน้กบัเขา กเ็ป็นคนท่ีว้า 

สนิทด้วยมากๆ เลย"

"นี่มันบุพเพสันนิวาสชัดๆ เธอไปจัดการให้พี่เดี๋ยวนี้เลยนะยายว้า"

"ใจเย็นก่อนเจ๊ บุพพงบุพเพอะไร"

"มนักต้็องเป็นเพราะว่าพีก่บัเขามีวาสนาต่อกนัแน่ๆ น่ะส ิสถานการณ์

มันถึงได้เป็นแบบนี้ ความบังเอิญมันมีในโลกเสียทีไหน"

"นี่ก็คิดเข้าข้างตัวเองตลอดเลยนะ"
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"ก็ถ้าคิดแล้วมันแฮปปี้ พี่ก็ต้องคิดไว้ก่อนแหละ"

นลินค้อนพี่สาวขวับหนึ่ง แต่ก็ยังอุตส่าห์ช่วยคิดแผนการอย่างเต็มใจ

ให้ความร่วมมือ "เอางี้ดีกว่า ว้าจะโทรหาพี่กร...พี่คนที่ก�าลังอยู่ในห้องพัก

กบัคุณอาร์ตีน่้ะ แล้วหาทางให้เขาชวนเราออกไปหาอะไรดืม่ท่ีบาร์ข้างบน..."

นวียามองน้องสาวด้วยความทึ่งจัดๆ "เอาเลย!"

"เจ๊หวี...เจ๊ดูมีความอยากได้ผู้ชายจนตัวสั่นเลยนะรู้ตัวไหม ยังกับมี 

ผีแรดๆ มาเข้าสิง ตกลงนี่มันเจ๊หวีตัวจริงรึเปล่าเนี่ย"

"ก็ตัวจริงน่ะสิ แต่ว่าเป็นเจ๊เวอร์ชั่นเจอเนื้อคู่"

สีหน้าย้ิมๆ ของพี่สาวซ่ึงดูออกยากเหลือเกินว่าพูดเล่นหรือจริง  

ท�าเอานลินท�าหน้าพิลึก...ออกอาการคล้ายจะกระอักเลือดก็ไม่ใช่ จะอยาก

อาเจียนก็ไม่เชิง หรืออาจจะทั้งสองอย่างรวมกัน...

"แต่ว้าเตือนอีกทีนะเจ๊ ว่าอย่าได้แสดงท่าที 'อยากได้จนตัวสั่น' ให ้

คุณอาร์ตีเ้ห็นอย่างเดด็ขาด บอกได้เลยว่าถ้าเขาจบัได้หรอืล่วงรูค้วามคดิเจ๊

เข้าล่ะก็...เจ๊ต้องกินแห้วชัวร์!"

"นี่ก็พูดยังกับว่าถ้าพี่แอ๊บรอดแล้วจะได้กินเขาแทนแห้ว"

นลนิหัวเราะคกิ "มันกค็งไม่ได้กนิหรอกเจ๊ แต่อย่างน้อยเจ๊กอ็าจมเีวลา

ได้ใกล้ชิดเขานานขึน้โดยท่ีเขาไม่รบีว่ิงหนไีปตัง้แต่แรกไง ไหนๆ กร็บัปากว่า 

จะช่วยแล้ว น้องก็ต้องลุ้นเจ๊ให้ถึงที่สุดสิ"

"แม่นางฟ้าคนดีของพี่" นวียาพูดพลางมองน้องสาวด้วยสายตา

ซาบซึ้งใจ "พี่สัญญาว่าจะแอ๊บให้ตลอดรอดฝั่ง จะไม่มีทางโป๊ะให้เขาจับได้

เด็ดขาด!"

พอคนเป็นพี่สาวรับปากรับค�าเป็นมั่นเป็นเหมาะเช่นนั้นแล้ว นลิน 

ก็ตั้งสติใคร่ครวญแผนการและทบทวนบทพูดของตัวเองต่ออีกหน่อย  

ก่อนจะกดโทรศัพท์ถึงวรากร โดยแสร้งท�าเป็นโทรไปขอค�าปรึกษาเกี่ยวกับ

เรื่องการเรียนและเรื่องงานของเธอ เนื่องจากเธอก�าลังจะส�าเร็จการศึกษา
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ในปีการศึกษานี้ จากนั้นก็พยายามชวนเขาไปนั่งดื่มท่ีบาร์ ซ่ึงวรากรก็รีบ 

ตอบรับด้วยสุ้มเสียงยินดีและเต็มใจอย่างยิ่ง

"พี่กรมากับคุณอาร์ตี้รึเปล่าคะ เมื่อค�่าว้าเจอคุณอาร์ตี้ตอนไปกินข้าว

ร้านแถวนี้"

"นั่นแน่ ที่แท้ก็อยากเจอไอ้ตี้นี่เอง" วรากรแซวอย่างรู้ทัน แต่ก็ไม่ได้

คิดอะไร เพราะชินกับการเป็นหนุ่มเนื้อหอมของอชิระอยู่แล้ว เขาเป็น 

คนไม่คิดมาก จึงเห็นว่าการท่ีมีอชิระเป็นตัวล่อสาวๆ ให้เข้ามาหานั้น 

นับเป็นการดีกับเขาเสียอีก เพราะจากสถิติท่ีผ่านมา...สุดท้ายแล้วผู้หญิง

ทุกคนก็จะถอดใจเพราะความหยิ่งของอชิระแล้วหันมาทางเพ่ือนรอบตัว 

อชิระแทนเสมอ

"ถ้าเราชวน...คุณอาร์ตี้จะยอมไปด้วยไหมคะ"

"เดี๋ยวพี่ลองชวนดูก่อนละกัน นี่ก็นั่งคุยกันเบื่อๆ อยู่พอดี เอาเป็นว่า

อีกสักยี่สิบนาทีเจอกันนะครับ"

วรากรบอกก่อนจะตกลงกันถึงจุดนัดพบแล้ววางสายไป แม้จะยัง 

ไม่แน่ใจว่าอชิระจะไปด้วยหรือไม่ แต่แค่นี้นวียาก็ตื่นเต้นแทบตายแล้ว

"รู้ไหมเจ๊หวี พอคุยด้วยจริงๆ เจ๊อาจจะไม่ชอบพี่เขาก็ได้"

"ท�าไมล่ะ"

"ตอนแรกว้ากต็ิง่คณุอาร์ต้ีแบบเจ๊นีแ่หละ เพราะแรกๆ เขากอ็ธัยาศยัด ี

และให้ความเป็นมิตรไปท่ัว แต่พอเอาเข้าจริงมันไม่ใช่แบบนั้น เพราะ 

ตัวตนเขาท้ังหย่ิงท้ังถือตัวแล้วก็เย็นชาสุดๆ ย่ิงว้านี่พอเจอฤทธิ์คุณชาย 

เข้าไปหลายๆ ดอกเข้า ความหล่อพี่เขาก็ค่อยๆ ลดลงจนเลิกติ่งไปเลย"

"นิสัยเขาแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ"

"มันก็บอกไม่ถูก เจ๊ต้องเจอกับตัวเองก่อน"

จริงๆ แล้วนวียาก็ไม่ถึงกับนึกไม่ออกว่าสิ่งท่ีนลินพูดเป็นอย่างไร 

เพราะมันก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าแท้จริงนั้นอชิระไม่ใช่คนท่ีมีอัธยาศัยใจคอ
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น่ารักมากนัก...อย่างน้อยก็กับเธอ เพียงแต่ตอนนี้เธออาจจะก�าลังหลงใหล

ได้ปลื้มในตัวเขามาก ก็เลยตื่นเต้นดีใจกับการท่ีจะมีโอกาสได้รู้จักกับเขา  

จนแกล้งท�าเป็นไม่รับรู้ไม่เข้าใจในมุมลบทั้งหมด...

"ตอนแรกท่ีเจอกันตอนฝึกงาน เขาก็ไม่ได้อะไรกับว้านะ แต่พอรู้ว่า

ว้าชอบเขาเท่านั้นแหละ คุณชายแผลงฤทธิ์ใส่ไม่ย้ังเลย เข้าไปฝึกงาน 

ได้ไม่ทันไรเขาก็ส่งว้าไปอยู่บ่อบ�าบัดน�้าเสียซ่ึงมันเหม็นมากกก...ซ่ึงจริงๆ 

คือว้าก็ไม่ได้จ�าเป็นต้องไปเรียนรู้งานส่วนนั้นเลยสักนิด แถมยังถูกบังคับ 

ให้อยู่เป็นอาทิตย์"

ตอนนัน้พอเธอพยายามต่อต้านการถกูเขาส่งตวัไปอยู่บ่อบ�าบัดน�า้เสยี

ของโรงงาน อชริะก็ให้เหตผุลกบัเธอด้วยท่าทางจรงิจงัอย่างเป็นทางการว่า... 

'เรียนฟู้ดต้องท�าได้ทุกอย่าง คุณเป็นนักศึกษาฝึกงาน มาท่ีนี่นอกจาก 

จะเพื่อเรียนรู ้งานแล้วก็ต้องเรียนรู ้เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย  

ดังนั้นคุณควรเข้าใจเกี่ยวกับงานบ�าบัดน�้าเสียเอาไว้'

"แต่พ่ีว่ามันก็ถูกของเขานะ ไม่เห็นจะร้ายกาจตรงไหน เธอจะได ้

เรียนรู้งานทุกอย่างเลยไง"

"เหรอออ..." นลินส่งสายตาและท�าเสียงแดกดันเป็นเชิงประชด 

ใส่พี่สาว "อย่ามาเข้าข้างผู้ชายมากกว่าน้องนะเจ๊ ถ้าโดนแบบว้าบ้างเจ ๊

จะพูดไม่ออก จ�าที่ว้าเป็นไข้ช่วงฝึกงานตอนนั้นได้ไหม มันก็เป็นเพราะว้า

โดนพี่เขาแกล้งนี่แหละ มีอย่างที่ไหน...จิกใช้ให้เดินเข้าๆ ออกๆ ระหว่าง

ห้องเตรยีมวตัถดุบิกบัห้องปรงุอาหารท้ังวัน ห้องหนึง่เย็นยังกบัขัว้โลกเหนอื 

อีกห้องกร้็อนยังกบัแกนโลก พอว้าไม่สบายเขากไ็ม่เห็นจะสนใจไยด ีเหมือนจะ 

สมน�า้หน้าด้วยซ�า้ เขาจงใจท�าเพือ่ให้ว้าเข็ดขยาดแล้วจะได้เลกิชอบเขาซะที 

เพราะร�าคาญ คนอะไร...หน้าตาดีแต่ใจด�าชะมัด"

"ก็เขาคงล�าบากใจมากที่เห็นเธอชอบเขา เลยอยากให้เธอเกลียดเขา

ไปเลย"
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"เนีย่แหละว้าถงึได้เป็นห่วงเจ๊นกั ระวงัตวัไว้ให้ดเีถอะ เพราะถ้าเขารูว่้า 

เจ๊แอบชอบล่ะก.็..มีหวังต้องโดนเขาแบนตลอดชีวิตไม่ต่างจากว้าแน่นอน!"

ตลอดเวลาท่ีนัง่ร่วมโต๊ะกบัอชิระและวรากรท่ีบาร์บนช้ันดาดฟ้าของท่ีพกั 

ระดับห้าดาวริมหาดแห่งนี้ นลินก็แอบช�าเลืองไปทางพี่สาวด้วยความท่ึง

สุดขีดเป็นระยะ ถ้าหากเธอไม่เคยเห็นหรือได้ยินนวียาพร�่าร�าพันถึงอชิระ

ด้วยความหลงใหลได้ปลืม้มาก่อนล่ะก ็ เธอเองกค็งดไูม่ออกจรงิๆ ว่าพีส่าวตน 

รู้สึกอย่างไรต่อเขา ไม่มีอะไรให้จับสังเกตได้เลยแม้แต่นิดเดียวว่าหล่อน 

แอบมีใจให้ผู้ชายตรงหน้าอย่างจริงจังฝังลึกมากว่าสองเดือน ดังนั้นจึง 

มั่นใจได้เลยว่าอชิระเองก็ย่อมไม่มีวันดูออกเป็นแน่แท้

"เจ๊...เจ๊แอ๊บเก่งมากกก"

นลนิกระซิบค�าชมกึง่แดกดันใส่หูพีส่าวอย่างเหลอือดเหลอืทน ท�าเอา

อีกฝ่ายต้องรีบขยับเท้าเหยียบเท้าเธอท่ีใต้โต๊ะอย่างรวดเร็ว หากสีหน้า 

ของหล่อนกลับหาได้เปลี่ยนแปลงไม่ ยังคงดูเฉยเมยไร้อารมณ์เสมือนคน 

ท่ีโดนฝืนใจบังคับพามาด้วย ท้ังท่ีหล่อนคือคนเจ้ากี้เจ้าการให้เธอวางแผน

เรื่องนี้เองแท้ๆ นลินยอมรับว่าเกิดมาก็เพิ่งจะรู้ว่าพ่ีสาวตัวเองเจ้ามารยา 

และมีมุมร้ายกาจชนิดนี้ซุกซ่อนอยู่ เธอสงสัยเหลือเกินว่าความสามารถ 

ดังกล่าวมันเพิ่งผุดข้ึนมากะทันหันเพราะอานุภาพของความรัก หรือจริงๆ 

แล้วมันเป็นมารยาร้อยเล่มเกวียนตามธรรมชาติของนวียากันแน่ แต่พอ 

เห็นแบบนีก้พ็ลอยต่ืนเต้นไปด้วย จนอยากจะช่วยผลกัดนัให้นวียาได้ใกล้ชิด

กบัอชิระอย่างจรงิจงัมากข้ึนไปกว่านี ้ แล้วมารอดวู่าหล่อนจะโป๊ะแตกโดนเขา 

จับได้เมื่อไหร่

"คณุววิไม่สนกุเลยหรอืครบั นัง่เงยีบอยู่คนเดยีว สงสยัโดนน�า้ว้าบังคบั

ให้มาเป็นเพื่อน" วรากรทักยิ้มๆ

นวียาหันไปยิ้มเก้อๆ ให้เขา ใครจะรู้ว่าจริงๆ เธอนั่งใจเต้นตึกตัก 
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จนอกแทบระเบิด ท้ังท่ีเตรยีมใจมาแล้วอย่างดว่ีาจะต้องมานัง่มองหน้าอชิระ 

อย่างใกล้ชิดแบบนี้ แต่เอาเข้าจริงก็สะกดอาการหัวใจสั่นระรัวของตัวเอง 

เอาไว้ไม่ได้เลย

"ไม่ได้โดนบังคับหรอกค่ะ แต่ขอตามมาด้วยเพราะเป็นห่วงน�้าว้า"

"ตอนนี้คุณวิวรู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมกับอาร์ตี้ไม่ได้น่ากลัวเลย"

หญิงสาวยิ้มพลางพยักหน้ารับ

"เรยีกนางว่าเจ๊หวกี็ได้ค่ะพีก่ร เดีย๋วนี้ไม่มีใครเรยีกเจ๊แกว่าวิวแล้วล่ะ" 

นลินพูดพลางหัวเราะ "แต่เจ๊ก็ดันไปแนะน�าตัวเองด้วยช่ือเก่า ว้าเองยัง 

ลืมไปแล้วเลยว่าชื่อเล่นจริงๆ ของเจ๊คืออะไร"

"พี่นึกว่าเจ๊หวีเป็นแค่ฉายาเฉยๆ ซะอีก"

"เพราะหน้าตาข้ีเม้าท์เหรอคะ เลยคิดว่าช่ือนี้ต้องเป็นฉายา" นวียา

ถามเขา

"เปล่าครับ" วรากรรีบปฏิเสธพร้อมเสียงหัวเราะ 

"แต่ข้ีเม้าท์นะคะ ถ้าสนิทจะเม้าท์เก่ง นี่ยังไม่สนิทฉันเลยนั่งเงียบๆ 

ฟังทุกคนคุยกันเพลินๆ ดีกว่า"

"แต่ชื่อเจ๊หวีนี่คงเอาไว้ให้คนสนิทจริงๆ เรียกมั้ง ใช่ไหมครับ" 

"ก็แล้วแต่สะดวกค่ะ เรียกชื่อไหนก็ได้ฉันโอเคหมด ถ้าได้ยินคนเรียก

แล้วรู้ว่าเป็นชื่อตัวฉันก็ขานรับเองแหละ" เธอบอกเขายิ้มๆ

จากนั้นนวียาก็นั่งเงียบฟังน้องสาวคุยเรื่องงานและเรื่องเรียนของ

หล่อนกับสองหนุ่มไปเรื่อยๆ จนกระท่ังอชิระเอ่ยปากกับเธอโดยตรงเป็น 

ครั้งแรก

"คุณชอบไส้กรอกเหรอครับ"

คนท่ีเพิ่งตัดไส้กรอกรมควันช้ินหนึ่งใส่ปากเคี้ยวแล้วกลืนไปหยกๆ 

เกือบจะส�าลัก...เธอพยักหน้าตอบเขา "ค่ะ"

"จริงๆ เจ๊แกเป็นวีแกนนะคะ ปกติจะไม่บริโภคอาหารแปรรูปพวกนี้ 
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แต่ตอนนี้มาเท่ียว ก็จะกินสะเปะสะปะนิดหนึ่ง แล้ววันนี้วันเกิดเจ๊หวีค่ะ  

คุณอาร์ตี้ช่วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่สาวว้าหน่อยสิคะ..."

พูดไม่ทันขาดค�า...แม่สื่อท่ีเผลอออกนอกหน้าเกินไปก็โดนพ่ีสาว

เหยียบเท้าอีกครั้ง แต่อชิระก็เอ่ยปากอวยพรเธอด้วยสีหน้าประดับรอยย้ิม

เรียบๆ ตามมารยาท

"สุขสันต์วันเกิดครับ" 

"ขอบคุณค่ะ" ท้ังท่ีค�าอวยพรจากเขาท�าให้เธอดีใจจนเนื้อเต้น แต่ 

นวียากลับสามารถกล่าวค�าขอบคุณด้วยสีหน้าท่ีเฉยๆ อย่างไม่หือไม่อือ 

ได้เป๊ะมากจนน้องสาวท่ีเหล่มองอยู่ถงึกบักล้ามเนือ้หน้ากระตกุด้วยความอ้ึง

"วันนี้เจ๊อายุยี่สิบห้าปี...เข้าเบญจเพสพอดีเลยค่ะ แต่เนี่ย...ทั้งที่อายุ

น้อยกว่าคณุอาร์ตีต้ัง้สองปี แต่หน้าตาเจ๊แกน�าไปก่อนล่วงหน้าตัง้เยอะเลย"

นวียาหันไปมองยิ้มหวานๆ ของคนพูดด้วยสีหน้าไม่แสดงอารมณ์ 

แบบคนง่วงนอนอยู่แวบหนึ่ง ทั้งที่ในใจด่ายาวเหยียด

"แต่พี่ว่าท่ีผิดปกติคือไอ้ตี้มากกว่านะครับ หน้ามันเด็กเกิ๊น เพราะ 

มันเหมือนแม่มันไง รู้จักไหมครับคุณพิมพ์ภัทรา ภูรินทร์ รายนั้นน่ะ 

ปาเข้าไปตั้งห้าสิบกว่าแล้ว แต่ดูยังกับสาวสามสิบต้นๆ ไฮโซเปรี้ยวแซ่บ  

หุ่นนี่ไม่ต้องพูดถึง!"

ครั้นเม่ือได้ยินดังนั้น นวียาก็รีบหยิบมือถือข้ึนมาค้นข้อมูลเกี่ยวกับ 

'พมิพ์ภทัรา ภรูนิทร์' ทันที ก่อนจะพมึพ�าอยูค่นเดยีว..."โหยยย...สวยมากกก"  

ว่าแล้วก็เงยหน้าขึ้นสแกนอชิระอย่างถี่ถ้วนแบบลืมมารยาทอันดีงาม 

"มิน่า...คุณหน้าตาดีเหมือนคุณแม่นี่เองถึงได้หน้าเด็กแล้วก็หล่อขนาดนี้"

แต่เหนือสิ่งอื่นใด เธอก็ยังไม่ลืมที่จะเก็บความรู้สึกอันลึกซึ้งเกินปกติ

ของตนเอาไว้อย่างมิดชิด ท่าทีช่ืนชมท่ีแสดงออกต่อหน้าเขาจึงดูผิวเผิน 

และเป็นทางการชนิดไร้อารมณ์อย่างหนัก เธอดูเฉยๆ กับเขา ทั้งไม่ชอบ

และไม่เกลยีด...ดังนัน้ต่อให้อีกฝ่ายฉลาดล�า้โลกแค่ไหนอชิระกไ็ม่มทีางดอูอก 
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แน่นอนว่าเธอมีใจให้

"แล้วตกลงวันเกดิคณุแม่แกกลางเดอืนนี ้แกได้สาวควงไปด้วยรยัึงวะ

ไอ้ตี้"

"ยัง"

"แล้วจะเอาไง เดี๋ยวก็ได้โดนบังคับให้ไปกินข้าวกับสาวท่ีแม่แก 

เลือกให้อีกหรอก"

"คุณอาร์ตี้จะถูกจับคลุมถุงชนหรือคะ" นลินรีบสอดข้ึนมาด้วย 

ความอยากรู้อยากเห็นอย่างเปิดเผย

"ครับ แม่เขาเครียดท่ีลูกชายหวงความโสดจนถูกสงสัยว่าเป็นเกย์ 

ขนาดพี่ยังโดนจับผิดว่าเป็นคู่ขาไอ้ตี้เลยนะ จะไปไหนด้วยกันทีต้องคิดแล้ว

คิดอีก เพราะถ้าคุณแม่เขาเกิดระแวงขึ้นมาไอ้ตี้มันก็จะถูกบังคับให้ไปดูตัว

กับลูกสาวเพื่อนๆ คุณแม่ตลอด"

"งั้นว้าขอเสนอตัวไปแสดงละครตบตาคุณแม่ช่วยคุณอาร์ตี้เองค่ะ" 

นลินรีบเสนอตัวอย่างกระตือรือร้นเกินเหตุ

"ไม่เป็นไรครบั" ชายหนุม่ปฏเิสธอย่างไม่เสยีเวลาคดิแม้แต่เสีย้ววินาที

"ท�าไมล่ะคะ!"

"ก็ไอ้ตี้มันกลัวน้องว้าจะกลับมาชอบมันอีกน่ะสิครับ" วรากรพูด 

พลางหัวเราะด้วยความเอ็นดูสาวน้อยที่ก�าลังผิดหวัง

"งั้น...เอาเจ๊หวีไปไหมคะ เจ๊แกรับมือผู้ใหญ่เก่งมาก คุณแม่คุณอาร์ตี้

จะต้องมึนอ่ะค่ะบอกเลย"

พอนลินเสนอออกไปเช่นนั้น อชิระท่ีนั่งฝั่งตรงข้ามเย้ืองกับนวียา... 

ก็เลื่อนสายตาไปมองหล่อนอย่างพินิจพิจารณาทันที

"เจ๊คิดค่าเสยีเวลาไม่แพงหรอกค่ะ คณุอาร์ตีจ้้างสามร้อยนางก็ไปแล้ว 

เพราะตอนนี้นางร้อนเงิน...ก�าลังตกงานอยู่ นะเจ๊ ไปเถอะ"

"ผมให้สามพันเลย ไปไหม"
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นวียากะพริบตาปริบๆ พยายามวางสีหน้าให้สงบเยือกเย็นเข้าไว้ 

"คะ...?"

"ห้าพันก็ได้นะ ถ้ากลางเดือนนี้คุณว่างพอจะช่วยผมได้"

"..."

"ไปเถอะน่าเจ๊ ช่วยพีเ่ขาหน่อย นะๆ วนัเดยีวได้ตัง้ห้าพัน ไหนๆ เดอืนนี ้

เจ๊ก็ว่างทั้งเดือนอยู่แล้ว"

"แต่ว่า...บ้านคุณดูไฮโซออก งานวันเกิดคุณแม่คุณคงอลังการมาก 

ฉันไม่มีชุดที่เหมาะสมพอจะใส่ไปงานแบบนั้นหรอกค่ะ"

"ผมจะหาให้"

"เฮ้ยยย...เอาจรงิป่ะเนีย่" วรากรโพล่งข้ึนมาด้วยสหีน้าตืน่เต้นแกมข�า 

"วนันัน้คณุวิวจะไม่เจอแม่แกถล่มยับเลยเหรอวะ กร็ูอ้ยูแ่ล้วว่าสเป็กลกูสะใภ้

คณุแม่แกต้องเป็นยงัไง ถ้าพาคณุววิไปด้วยล่ะก ็โหยยย ไม่อยากจะนกึภาพ" 

พูดแล้ววรากรก็ชะงัก หันไปมองนวียาด้วยสายตาแสดงความขอโทษและ

รู้สึกผิด "ผมไม่ได้จะว่าคุณวิวไม่ดีหรอกนะครับ แต่คุณแม่ไอ้ตี้เขาเรื่องมาก

จริงๆ แล้วเขาก็จะชอบผู้หญิงสปีช่ีส์เดียวกับตัวเขาเอง สเป็กลูกสะใภ้ 

ต้องออกแนวเยอะๆ หรูๆ เลิศๆ ไฮโซเว่อร์วังหน่อย..."

"ฉันเข้าใจค่ะ" นวียาเอ่ยยิ้มๆ อย่างข่มความตื่นเต้นเอาไว้สุดชีวิต

"แล้วคุณไปได้ไหมครับ"

ใจจรงิคอืนวยีาตอบตกลงไปตัง้แต่นลนิบอกเขาให้จ้างสามร้อยแล้วล่ะ 

เพียงแต่เธอยังนึกไม่ออกว่าจะตอบเขายังไงดี...

"คุณจ�าได้ไหมว่าเราเคยเจอกันมาก่อนครั้งหนึ่ง เมื่อประมาณ 

สองเดือนก่อน"

หญิงสาวใจกระตกุทันควนัเพราะค�าถามทบทวนความทรงจ�าดงักล่าว

ของเขา

"เราเจอกันหน้าเซเว่น..."
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"อ้อ..."

"จ�าได้ใช่ไหมครับ"

"ค่ะ จ�าได้ ที่คุณเข้ามาถามฉันเรื่องแซนด์วิช..."

"..."

"ไม่ใช่สิ เรื่องขนมจีบ...หรือซาลาเปานะ"

"ไส้กรอกครับ" น�้าเสียงของอชิระออกจะเคืองนิดๆ

"อ้าว...อ้อ...จริงด้วย เรื่องไส้กรอก"

นลนิแทบจะกระอักเลอืดตายอยู่ตรงนัน้เพราะการแสดงระดบัออสการ์ 

สามตัวของพี่สาว ขณะท่ีในใจเธอได้แต่คร�่าครวญว่า...เจ๊...เจ๊ตอแหล 

เก่งมากกก...หนูกลัวแล้ววว!

"ตกลงว่าคุณไปได้ไหมครับ วันเกิดคุณแม่ผม"

"กลางเดือนนี้ใช่ไหมคะ น่าจะพอได้นะคะ เพราะคิดว่าน่าจะพอม ี

เวลาว่าง..."

"งั้น...ขอไลน์กับเบอร์ติดต่อให้ผมหน่อยสิครับ อาทิตย์หน้าผมจะได้

นัดพาคุณไปหาชุดใส่ไปงาน"

ณ ตอนท่ีเห็นเจ้าชายสายหยิ่งและเล่นตัวอย่างหนักแบบอชิระ  

ส่งมือถือตัวเองให้นวียากดหมายเลขโทรศัพท์ของหล่อนให้เขา นลินถึงกับ

อ้ึงมองพี่สาวหน้ามึนของตัวเองด้วยสายตาแสดงความเคารพบูชาเป็น 

ครั้งแรกในชีวิต...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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