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ความรักท่ีเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญอาจดูผิวเผินและไม่มั่นคงย่ังยืน ราวกับพล ุ

ฤดูร้อนท่ีดูสวยงามในชัว่ขณะ แล้วก็จางหายไปราวกับไม่มจีรงิ ราวกับเป็นภาพฝัน ยิง่กบั

ความรักที่เกิดข้ึนจากความบังเอิญท่ีด�าเนินไปดุจดั่งเทพนิยายด้วยแล้ว ก็ย่ิงยากท่ีจะ 

เชื่อมั่นมันได้

แบบนี้จันทร์เจ้านางเอกของเราควรจะเชื่อใจกับความรักที่เกิดขึ้นอย่างไม่ได้ตั้งใจ

ในทริปพักร้อนของตัวเองหรือไม่ หรือว่าเธอควรจะเชื่อค�าท�านายในคุกก้ีเสี่ยงทาย 

ที่ว่า 'You will find the right person soon' เธอจะได้พบคนท่ีใช่เร็วๆ น้ี แล้วคนที่ใช่ 

ของเธอจะใช่ 'เหอหยางหยี' ผูร่้วมทริปจ�าเป็นท่ีมสีภาพเหมอืนโฮมเลส แต่ชอบท�าให้ใจสัน่

คนนัน้หรอืเปล่า มาร่วมลุ้นไปด้วยกันกับเธอดีกว่าค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส

คำ�นำ�
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จ�กใจนักเขียน

สถานีต่อไป...ความรัก ท่านผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสายสละโสดได้ที่

สถานีนี้ Next station 'love' เปิดตัวมาประหนึ่งเป็นรถไฟฟ้าแบบนี้ ทุกคนคงไม่ต้องเดา

แล้วเนาะว่าบาล์มเอานิยายเรื่องอะไรมาฝาก (ฮา)

สวัสดีค่า บาล์มเองนะคะ YBSoulmate คนเดิมที่เพ่ิมเติมคือวันนี้เราจะมาพา 

ทุกคนไปตะลุยประเทศสิงคโปร์กันค่า!! 

ซึ่งพระเอกคนใหม่ในครั้งนี้ไม่ธรรมดาเลย เพราะ 'เฮียเหอ' ของพวกเรานั้นเป็นถึง

ตาลงุโฮมเลส (อายุ 32 เอ๊าะๆ) และพ่วงตำาแหน่งเจ้าลงิยักษ์จอมป่วนทีท่ัง้เรอดงั กรนแรง 

พูดก็มาก กินก็เยอะ แถมแอบซกมกอยู่นิดๆ (ขำา) ซึ่งบังเอิ๊ญได้มาเบียดเบียนนางเอก 

ของเราอย่าง 'จันทร์เจ้า' ที่มาเที่ยวคนเดียวซะด้วย

เน่ีย พูดมาทั้งหมดหาข้อดีเฮียไม่ได้เลยสักอย่าง แต่กระซิบบอกให้รู้กันนะคะว่า

จริงๆ เฮียน่ะมีเสน่ห์อันน่าพิศวงและความลับที่รอให้ทุกคนไปค้นหาอยู่!! อุ๊บส์!!! บาล์ม

คงพูดอะไรมากไม่ได้แล้ว นอกจากตอนน้ีขออนุญาตไปแพ็กกระเป๋าตามรอยจันทร์เจ้า

เผื่อจะได้เจอเฮียเหอ (เวอร์ชั่นไม่ซกมก) เป็นของตัวเองก่อนนะคะ 555 

แล้วเจอกันสถานี...เล่มหน้าค่า 

หวังว่าทุกคนจะรักเหมือนที่เรารักนะคะ  และฝากติดตามผลงานเล่มอื่นๆ และ

พูดคุยกันได้ที่แฟนเพจ ybsoulmate และทวิตเตอร์ @ybsoulmate_lp เหมือนเดิม 

อ่านจบแล้วแวะมารีวิวหรือเม้าท์มอยกันได้ท่ีแท็ก #สถานีป้ายหน้าความรัก  

นะคะ 
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Falling in love with you since the first summer.

You asked, "Will love change?"

If you want to go on an adventure,

Will you come with me?
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[ตกลงว่าแกเดินทางไปถึงเรียบร้อยดีนะ] 

เสียงถามอย่างเป็นห่วงจากปลายสายท�าให้จันทร์เจ้ายกย้ิมกับตัวเอง

เล็กน้อย เธอเพ่ิงจากถ่ินฐานบ้านเกิดข้ามฟ้าข้ามทะเลมาไม่ถึงย่ีสิบสี่ชั่วโมงดี

ด้วยซ�้า 'เบญ' เพ่ือนชายเพียงคนเดียวท่ีรู้ว่าเธอแอบปลีกวิเวกหนีจากทุกคน 

ที่ไทยมาเท่ียวตามล�าพังท่ีสิงคโปร์ก็เร่ิมออกอาการเป็นกังวลเสียแล้ว 

"เรียบร้อยแล้ว น่ีก็ซื้อซิมมาเปลี่ยนแล้วเน่ีย" 

หญิงสาวว่า แล้วใช้ไหล่หนีบโทรศัพท์มือถือไว้ตอนท่ีลากกระเป๋า 

ใบใหญ่มาต่อแถวหลังกลุ่มนักท่องเท่ียวเพ่ือเติมเงินในบัตร EZ-Link* เพ่ือใช้

ในการเดนิทาง เธอเคยมาท่ีประเทศสงิคโปร์กับครอบครวัแล้วกว่าห้าครัง้ เรยีก

ได้ว่าค่อนข้างรู้จักเส้นทาง ดังน้ันการหลบมาเท่ียวคนเดียวเพ่ือหนีทุกอย่างจึง

ไม่น่ามีปัญหา เธอไม่มีทางหลงหรืออดข้าวอย่างท่ีเพ่ือนสนิทก�าลังเป็นห่วง 

แต่ดูเหมือนว่าปลายสายจะมีเรื่องอื่นที่เป็นห่วงมากกว่าการมาเที่ยว

บทน�ำ
Let's go on a trip

* EZ-Link คือบัตรเดินทางของสิงคโปร์ สามารถเดินทางได้ทั้งรถไฟ รถบัส รวมถึงใช้จ่ายในร้านสะดวกซื้อ 

มีอายุการใช้งาน 5 ปี
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แบบสันโดษ...และจันทร์เจ้าก็ไม่อยากจะเอ่ยถึงเรื่องนั้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ท�าให้

เธอหนีมาไกลถึงน่ีด้วยสิ 

[เฮ้อ เอาเถอะ ถ่ายรูปมาอัพเดตให้ฉันดูเป็นระยะๆ ด้วยละกัน ไม่ง้ัน

เรื่องนี้รู้ถึงหูคุณนายเดือนเด่นแน่!]

ค�าสั่งย�้าๆ เป็นสิบรอบเหมือนเปิดไฟล์บันทึกเสียงเป๊ะไม่มีผิดเพ้ียน 

จนัทร์เจ้าถอนหายใจเลก็น้อยเพราะถูกยกเรือ่งแม่ขึน้มาขู ่เธอยกมอืขึน้ปาดเหง่ือ 

ที่ไหลอาบแก้ม 

อากาศของประเทศสิงคโปร์มันก็ไม่ได้เย็นกว่าเมืองไทยสักเท่าไหร่  

คนก็เยอะ และเสียงบ่นของเพ่ือนสนิทก็จู้จี้เหมือนมีแม่คนท่ีสอง แต่อย่างว่า

ล่ะนะ...ถ้าเบญไม่ห่วง เขาจะมาจู้จี้กับเธอท�าไม

[แล้วก็อย่าออกไปเถลไถลกลางคืนคนเดียวในท่ีเปลี่ยวๆ ห้ามดื่มเหล้า

คนเดียว ห้ามช็อปปิ้งเพลินจนลืมเวลา กลับเข้าท่ีพักก็ต้องบอกฉัน เวลาเจอ

ผู้ชายหล่อก็อย่าตามเขาไป รู้มั้ย]

"แกบ่นขนาดน้ีท�าไมไม่เก็บกระเป๋าเสื้อผ้าตามมาเท่ียวด้วยกันเลยล่ะ"

หญิงสาวว่าแกมประชดเพราะเพ่ือนสนิทเริ่มร่ายกฎข้อห้ามต่างๆ ท่ีได้

ตกลงกันไว้ซ�้าอีกครั้ง ตอนแรกเธอตั้งใจจะไม่บอกใครทั้งน้ันว่าจะหนีมาเที่ยว

ตามล�าพัง แต่เพราะเบญเป็นทัง้เพ่ือนสมยัเดก็ท่ีรู้จกักันมานานและเขาก็อาศยั

อยู่ห้องตรงข้ามในคอนโดฯ เดียวกัน เรียนจบก็มหาวิทยาลัยเดียวกัน แถม

ท�างานก็ยังท�าบริษัทเดียวกันอีก เพราะฉะนั้นจึงไม่มีทางที่เธอจะสามารถ

ปิดบังเรื่องทริปหนีปัญหาน้ีไม่ให้เขารู ้

เบญรับรู้ปัญหาของเธอมาโดยตลอด และเขาก็เห็นดีเห็นงามให้เธอหนี

ไปพักสมองสักระยะหนึ่งแล้วค่อยกลับไปจัดการปัญหาที่เหลือ ทริปนี้จึงเป็น

ครั้งแรกที่จันทร์เจ้ามาเที่ยวต่างประเทศเพียงคนเดียว โดยปราศจากเพ่ือน...

ปราศจากครอบครัว และปราศจากใครอีกคนหนึ่งที่เธอพยายามจะลืมๆ ไป 

[เออๆ ไม่บ่นแล้วก็ได้ อย่าลืมหาข้าวหาอะไรกิน เช็กอินกับโรงแรมให้

เรียบร้อยล่ะ แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรโทรติดต่อหาฉันเลยนะ เข้าใจเปล่า]

"เจ้าค่า"

ขนาดว่าไม่บ่น ยังร่ายอะไรต่อมิอะไรไม่รู้ไปอีกตั้งนาทีกว่า จันทร์เจ้า
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ถอนหายใจปลงๆ แล้วกดตัดสายโทรศัพท์ของเพ่ือนสนิทไปในที่สุด 

เฮ้อ...ขนาดว่ามาเที่ยวไม่ก่ีวันท่ีประเทศใกล้ๆ เจ้าตัวยังเป็นห่วง 

ขนาดนี้ น่ีถ้าเธอไปเรียนต่อต่างประเทศหรือต้องแต่งงานมีครอบครัวแล้ว 

ย้ายถ่ินฐานขึ้นมา เบญไม่ต้องยกส�ามะโนครัวไปตั้งรกรากอยู่ที่นั่นเป็นเพ่ือน

เธอเลยหรือไง 

หญิงสาวบิดขี้เกียจเพ่ือคลายความปวดเมื่อย แล้วเดินลากกระเป๋าไป

ตามแถวท่ีสั้นลงเรื่อยๆ เพราะนักท่องเท่ียวเริ่มทยอยเข้าไปในชานชาลาสถานี

รถไฟฟ้าใต้ดิน 

เมื่อคืนนี้จันทร์เจ้าบินมาลงท่ีสนามบิน Changi ประเทศสิงคโปร ์

ตอนเวลาห้าทุ่มกว่า ไฟลต์บินของเธอไม่ค่อยสวยนักเพราะเป็นการจองใน

ระยะเวลากระชั้น ท�าให้ต้องนอนในสนามบินเป็นครั้งแรก มีใครต่อใคร 

หลายคนเคยพูดว่าสนามบิน Changi ประเทศสิงคโปร์น้ันเป็นอันดับหนึ่งของ

ทุกสนามบินท่ัวโลก เธอไม่เถียงเรื่องความสะดวกสบาย สะอาด และพ้ืนท่ีท่ี

กว้างขวางพอให้นกัท่องเท่ียวอย่างเธอได้พักผ่อนระหว่างรอให้ถึงเช้าวันถัดมา 

แต่อากาศที่หนาวเย็นกับเสียงของเพ่ือนร่วมลานนอนขนาดกว้างท่ีดังสน่ัน 

เมื่อคืนท�าให้เธอนอนไม่ค่อยหลับ 

คิดว่าเพ่ือนแปลกหน้าคนน้ันคงจะก�าลังป่วย เขาถึงได้ไอและส่งเสียง

กรนดังรบกวนคนที่จับจองพ้ืนที่ตรง Viewing Mall* จนไม่อาจนอนได้ สุดท้าย

ในตอนเช้าหญิงสาวก็เลยวางน�้าให้เขาหนึ่งขวดกับยาแก้เจ็บคอแผงเล็กๆ  

พร้อมตดิโน้ตสัน้ๆ ไม่เชงิว่าเป็นการแสดงความเป็นห่วงเพ่ือนร่วมโลกหรอกนะ 

แต่ถ้าหากว่าเจ้าตัวเลือกพักในโฮสเทลท่ีเป็นที่พักยอดนิยมรวมกันกับนัก 

ท่องเท่ียวคนอืน่ อย่างน้อยเขาก็ควรจะดแูลร่างกายตวัเองไม่ให้ส่งเสยีงรบกวน

คนอื่นให้ต้องล�าบากเหมือนท่ีเธอเจออีก 

จันทร์เจ้าหาวหวอดๆ ใช้ปลายนิ้วปาดน�้าตาตอนท่ีเดินไปหยุดอยู่ท่ี 

ตู้อัตโนมัติ เธอไม่ได้เข้าแถวซื้อบัตร EZ-Link เหมือนนักท่องเที่ยวคนอื่นๆ  

ที่เพ่ิงเคยเดินทางมาสิงคโปร์ เธอต่อคิวท่ีตู ้อัตโนมัติเพ่ือท่ีจะได้เติมเงิน 

เข้าไปในบัตร กระเป๋าห้อยคอรูปตัวการ์ตูนใบเล็กคือที่ท่ีเธอเก็บพาสปอร์ต  

* จุดชมวิวเครื่องบินในสนามบิน Changi อยู่ใน Terminal 1, 2 และ 3
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เงิน เศษเหรียญ และรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางทั้งหมดเอาไว้ ตอนแรก

ที่หญิงสาวได้รับกระเป๋าใบน้ีมา เธอค่อนข้างเคืองคนให้เพราะคิดว่าเจ้าเพ่ือน

ตัวดีอาจจะก�าลังแขวะเร่ืองที่เธอยังดูเหมือนเด็กมัธยม ส�าหรับบางคนการถูก

ทักว่ายังเด็กอาจเป็นเรื่องที่น่าดีใจ แต่ส�าหรับเธอที่ต้องท�างานในสายงานช่าง

ภาพ ต้องการความน่าเชื่อถือในระดับหน่ึง มันท�าให้เธอต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่

บ่อยๆ 

กระเป๋าใบนี้มันไม่คูล ไม่ได้เข้ากับลุคอะไรของเธอเลย แถมยังเพ่ิม

จ�านวนกระเป๋าที่ต้องแบกอีก แต่เพราะเบญก�าชับนักหนาว่าการแบ่งของมา

ใส่กระเป๋าหน้า มันปลอดภัยกว่าการใส่ทุกอย่างลงไปในกระเป๋าเป้ข้างหลัง

หรือกระเป๋ากล้อง ง่ายทั้งต่อการระวังตัว ไม่ต้องกลัวของจะหายหรือหยิบ

ล�าบาก จันทร์เจ้าก็เลยยอมเออออรับกระเป๋าใบนี้มาและยอมรับค�าแนะน�า

ของเพ่ือน 

ร่างสมส่วนของจันทร์เจ้าจัดการเติมเงินในบัตรเสร็จก็ลากกระเป๋า 

ผ่านเข้าไปยังสถานีรถไฟฟ้า ไม่นานนักขบวนรถไฟก็มาถึง เธอชืน่ชอบประเทศ

สิงคโปร์ก็ตรงท่ีรถไฟฟ้าไม่เคยปล่อยให้รอนาน อีกท้ังผู ้คนในประเทศน้ี 

ก็มีระเบียบ ถึงภายในรถไฟจะมีท่ีน่ังไม่มาก แต่เขาก็จัดสถานท่ีไว้ส�าหรับ 

นักท่องเท่ียวให้ได้มีท่ีวางกระเป๋าและมีท่ียืน 

จันทร์เจ้าก้าวเท้าเข้าไปในขบวนรถไฟ ยืนอยู่ติดริมสุดของประตูอีกฝั่ง 

เธอลอบสอดส่ายสายตามองผู้คน รถไฟขบวนนี้คนไม่เยอะเท่ากับขบวน 

ก่อนหน้าเลยมีพ้ืนท่ีให้เธอยืนพิงกับผนังตู้รถไฟได้อย่างสบาย และทุกอย่างก็

เป็นไปได้สวยตามแผนท่ีวางไว้ 

"เอิ๊ก"

ยกเว้นก็แต่ใครบางคนที่เดินสาวเท้ามาหยุดยืนอยู่ข้างเธอและส่งเสียง

เรอจนดังลั่นผิดมนุษย์มนาน่ัน

คนหน้าเด็กขมวดค้ิวมุ่น หมุนตัวหนีไปอีกทางเพ่ือเบนความสนใจไป 

ที่อื่น แต่เจ้าของร่างสูงราวร้อยแปดสิบสองเซนติเมตรท่ีผมเผ้ารุงรังและ 

สวมเสื้อผ้าย้วยๆ นั้นท�าให้รู ้สึกอึดอัดแปลกๆ เธอเองก็ไม่ได้อยากจะเสีย

มารยาทแอบมองเขาเหมือนที่คนทั้งขบวนรถไฟก�าลังมอง แต่ไอ้ท่าทาง 
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คันคะเยอราวกับมีกลากเกลื้อนขึ้นตามผิวจนไม่อาจหยุดเกาไปตามแขนและ

ขารวมไปถึงหน้าท้องของเขามันให้ความรู ้สึกสกปรกยังไงก็ไม่รู ้  แถม 

ไอ้หนวดเคราทีด่ยุู่งเหยิงก็มเีศษขนมปังท่ีเจ้าตวัก�าลงัเคีย้วตุย้ๆ บนรถไฟอย่าง

เสียมารยาทติดอยู่ มันท�าให้เธอแทบจะเป็นลม 

เอาจริง นี่เขาไม่รู ้เลยเหรอว่าบนรถไฟไม่ควรจะหยิบอะไรข้ึนมากิน  

หรือว่าทนหิวไม่ไหวแล้วก็เลยไม่สนขิงข่าอะไร 

ช่างเถอะๆ มันไม่ใช่เรื่องอะไรที่เธอจะต้องไปให้ความสนใจกับคน 

แปลกหน้า ถึงแม้คนท่ีเพ่ิงรู้สึกตัวว่าถูกแอบมองด้วยความกระอักกระอ่วนใจ

จะก�าลังย้ิมแป้นโชว์เศษขนมท่ีติดตามซอกฟันให้ดูก็ตาม 

"แค่ก...แค่ก!"

ในจังหวะท่ีจันทร์เจ้าตัดสินใจเบือนหน้าหนีไปอีกทาง คนท่ีมีสภาพ

เหมือนมนุษย์ลุงโฮมเลสตั้งแต่หัวจรดเท้าก็เกิดอาการส�าลักขึ้นมากะทันหัน 

ผู้คนท้ังขบวนรถไฟต่างมองมาอย่างไม่สบอารมณ์กับอีกฝ่ายที่ก�าลังส�าลักจน

หน้าด�าหน้าแดงเหมือนจะขาดอากาศหายใจตาย และคนที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่าง

เธอก็ไม่อาจปล่อยให้เขาตายต่อหน้าต่อตาด้วยเหตุผลที่ว่าส�าลักขนมปังและ

ความตะกละของตัวเองบนรถไฟ 

มือเล็กรีบคว้าเอาขวดน�้าท่ีเพิ่งซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อก่อนออกจาก

สนามบินย่ืนส่งให้อีกฝ่าย คนท่ีมีหนวดเครารุงรังก็รีบย่ืนมือออกมารับขวดน�้า

นั้นแล้วกรอกเข้าปากดังอึกๆ ตาลุงโฮมเลสในสายตาของคนทั้งขบวนรถไฟ

รอดตายไปได้ด้วยดี 

"เซี่ยเซี่ย หน่ี เตอ ปาง จู้!"

จันทร์เจ้าเบิกตากว้าง เพราะในจังหวะท่ีเจ้าของร่างสูงย่ืนส่งขวดน�้า

คืนให้ เขาก็พุ่งตัวเข้ามาจับมือเธอแล้วเขย่ารัวๆ รอยยิ้มกว้างที่ถูกปกคลุมด้วย

หนวดครึ้มท�าให้หญิงสาวได้แต่คลี่ย้ิมแห้งๆ ไม่ได้รู ้สึกภูมิใจอะไรกับการ

ท�าความดีในคร้ังน้ี แถมยังรู้สึกประหลาดท่ีจู่ๆ คนแปลกหน้าก็มาถูกเนื้อ 

ต้องตัวกัน 

"Sorry...I cannot understand what you said. (ขอโทษนะคะ แต่ฉัน

ไม่เข้าใจท่ีคุณพูดเลย)" 
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มือเรียวเล็กเร่ิมชื้นเหงื่อ หญิงสาวพยายามเนียนด้วยการดึงมือตัวเอง

ออกและพูดภาษาอังกฤษสวนกลับไปเพ่ือแสดงตัวตนให้คนตรงหน้ารู้ว่าเธอ

ไม่ใช่คนในพ้ืนท่ีและไม่สามารถสื่อสารอะไรกับเขาได้เพราะใช้คนละภาษา 

ทว่าคนท่ีจับตรึงมือของเธอไว้กลับย่ิงย้ิมกว้างเข้าไปใหญ่และเอ่ยตอบ 

กลับมาเป็นภาษาอังกฤษ จนความคิดของสาวไทยตัวคนเดียวเร่ิมสับสน  

เมื่อเขาฟังเธอออกแถมตอบเป็นภาษาอังกฤษกลับมาอย่างคล่องแคล่วอีก 

ต่างหาก 

"I mean, thank you so much for your help! (ผมหมายถึงขอบคุณ

มากส�าหรับความช่วยเหลือ!)" 

เป็นคร้ังแรกท่ีเธอต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ และเธอโคตรอยาก

จะหนีไปให้ไกลจากเร่ืองน้ีเลย!!

"Next station...Lavender (สถานีต่อไป...ลาเวนเดอร์)" 

เสียงประกาศน้ันเปรียบดั่งระฆังช่วยชีวิต ขบวนรถไฟแล่นเข้าเทียบ 

ชานชาลา ถึงสถานีท่ีเธอต้องลงแล้ว 

จันทร์เจ้ารีบสะบัดมือของคนที่ซาบซึ้งในพระคุณเธอออกอย่างลนลาน 

รบีคว้าข้าวของทัง้หมดและลากกระเป๋าเดนิทางพุ่งออกจากขบวนรถด้วยความ

ไวแสง ประตูปิดตามที่ด้านหลัง เธอถอนหายใจเพราะคิดว่าสถานการณ์ 

อันน่าอึดอัดน้ันได้จบลงแล้ว อย่างน้อยเธอก็มาถึงสถานีท่ีหมาย แต่หญิงสาว

ไม่ได้รู้เลยว่าแท้จริงสถานีท่ีเธอลงมา มันอาจจะไม่ใช่สถานีลาเวนเดอร์อย่าง

ที่คิด 

แต่มันอาจจะเป็น...

"Hey, you!"

สถานีป้ายหน้าความรัก

ท่ีกามเทพน�าพาตาลุงคนน้ันให้รีบร้อนลงจากรถไฟตามเธอมา!!! 
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ฉันก�าลังวิ่ง...ว่ิงอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับกระเป๋าใบโตเพ่ือหนีให้พ้นจาก

ใครบางคนที่ก�าลังเร่งฝีเท้าไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิด หันขวับกลับไปมองที่

ด้านหลังเป็นระยะ เจ้าของร่างสูงยังคงไล่ตามอย่างไม่ลดละ ฉันคิดว่าตัวเอง

อาจจะเป็นบ้าประสาทหลอนไปเอง เพราะฉันก็ไม่เคยโชคร้ายขนาดมีโฮมเลส

รุ่นลุงอย่างนี้มาไล่ตาม ก็เลยลองขยับปรับระดับความเร็วให้มากขึ้นเพ่ือดูให้

แน่ใจว่าคนแปลกหน้าท่ีคิดว่าเป็นโรคจิตนั้นตามฉันมาจริงๆ รึเปล่า ปรากฏ

ว่าเขาก�าลังเร่งฝีเท้าตามมาเร็วข้ึนจนฉันแทบอยากจะร้องไห้

เกิดมาตั้งย่ีสิบสี่ปี จันทร์เจ้าคนน้ีไม่เคยโดนโรคจิตที่ไหนตามติดแบบนี้

มาก่อน พอก้าวเท้าออกนอกประเทศยังไม่ถึงย่ีสิบสี่ชั่วโมง ก็เจอของดีเข้าให้

แล้วเหรอเน่ีย! 

ด้วยความหวาดหว่ันและกลัวจนขึ้นสมอง ฉันยกมือขึ้นมากดรัวๆ  

ที่หน้าจอโทรศัพท์เพ่ือโทรหาเพ่ือนสนิทที่อยู่ประเทศไทย ก็รู้นะว่าต่อให้โทร 

หาเบญตอนน้ีมันก็คงไม่ช่วยอะไร แต่อย่างน้อยท่ีสุดถ้าเกิดอะไรข้ึน เบญจะ

ได้จัดการบอกท่ีบ้านรวมถึงมารับศพฉันท่ีน่ีได้!! 

1
Homeless man
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"Hey!!"

แข้งขาอ่อนแรงและสั่นระริกยังคงซอยเท้ารัวๆ ในขณะที่เสียงทุ้มน้ัน 

ยังคงดังตามมา กระเป๋าเป้ท่ีสะพายอยู่ด้านหลังเป็นภาระอันหนักอึ้งท่ีเอาแต่

ขัดขวางฉันในการหนี ฉันห่อไหล่แล้วใช้มือข้างท่ีว่างจับสายสะพายกระเป๋า 

น�้าหนักมหาศาลที่มาจากกล้อง DSLR และเลนส์อีกห้าหกชนิดท�าให้ฉัน 

เบ้หน้า เกลียดความติดนิสัยในสายอาชีพตัวเองชะมัด แค่จะมาเที่ยวแกจะ

แบกท้ังเลนส์ Wide เลนส์ Tele และเลนส์ Fix อีกสามตัวมาท�าหอกอะไรวะ

จันทร์เจ้า!!!

ฉันกวาดสายตามองไปโดยรอบสถานีรถไฟ ฉันเคยมาท่ีสถานีนี้กว่า 

สามครั้ง เพราะท่ีพักที่ฉันจองไว้เป็นโรงแรมประจ�าที่เคยมากับครอบครัว  

จ�าได้ว่านายสถานีรถไฟจะอยู่ใกล้กับทางออก ถ้าฉันวิ่งพุ่งตัวไปถึงท่ีน่ัน  

ฉันน่าจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าท่ีได้!!

พวกเขาอยู่ท่ีน่ันไง!!!

"Please!! Help!!! (ช่วยด้วย!!!)" 

ฉันตะโกนออกไปดังลั่น ลากกระเป๋าแล้วพุ่งตัวไปหาเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่

ตรงทางออก ผู้คนท่ัวทั้งบริเวณหันมามองทางน้ีเป็นตาเดียว ฉันหอบหายใจ

อย่างเหน่ือยอ่อน หมุนขวับกลับไปที่เจ้าของร่างสูงท่ีหยุดยืนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล 

ยกน้ิวขึ้นมาชี้หน้าเขา ตั้งใจเต็มที่ว่าจะรายงานต่อเจ้าหน้าที่ถึงพฤติกรรมอัน

ท�าให้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัย

แต่แล้วสายตาของฉันกลับสะดุดเข้ากับ...

"คุณหยิบกระเป๋าเดินทางไปผิดใบนะครับคุณผู้หญิง" 

เสียงทุ้มต�่าน้ันเอ่ยออกมาพร้อมกับอาการหอบและไออย่างหนักหน่วง 

ฉันตัวแข็ง หน้าชา และรู้สึกอับอายเอามากๆ เมื่อเห็นว่ากระเป๋าเดินทางสีด�า

ของตัวเองอยู่ในมือของอีกฝ่าย ส่วนกระเป๋าที่ตัวเองลากมาตลอดทางน้ันดัน

เป็นกระเป๋าสีด�าอีกใบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แต่รูปทรงของท้ังสองใบช่างคล้าย

กันมาก...

น่ีมันเร่ืองตลกอะไรกันเน่ีย!!!

"พวกคุณมีปัญหาอะไรกันรึเปล่าครับ" 
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เจ้าหน้าท่ีท่ียืนอยู่ตรงทางออกมองพวกเราสลับกัน ตาลุงซกมกที่ก�าลัง

ขมวดคิ้วมุ่นผ่านม่านหนวดเครารุงรังก�าลังจะอ้าปากเพ่ืออธิบายสถานการณ์ 

แต่เพราะฉันหัวไวและเป็นคนฉลาด ก็เลยรีบหมุนขวับกลับไปหาเจ้าหน้าที่

และส่งย้ิมหวานในทันที 

"ไม่มีอะไรค่ะ เข้าใจผิดกันนิดหน่อย แหะๆๆ"

ขืนปล่อยให้เขาเป็นคนอธิบาย ไม่แน่ฉันอาจจะโดนพ่วงข้อหาพยายาม

ขโมยกระเป๋าเดินทางของคุณลุงคนน้ีก็ได้น่ี ฮือ!! ข้าน้อยผิดไปแล้ว!!!

คงไม่มีอะไรจะเป็นการขอโทษได้ดีไปกว่าการเลี้ยงอาหารสักมื้อกับคน

แปลกหน้าท่ีฉันดันไปก่อเร่ืองราววุ่นวายให้ 

เอาจริงนะ ก็อยากจะโทษว่าเป็นความผิดตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ 

อยู่หรอกท่ีท�าให้เกิดการสลบักระเป๋าและท�าให้คนตรงหน้าต้องลงจากรถไฟมา 

แต่ว่าเขา...เขาถึงเน้ือถึงตัวฉันแถมยังท�าตัวแปลกๆ ฉันเป็นผู้หญิงตัวคนเดียว

ในต่างแดนก็ต้องคิดเป็นธรรมดาป่ะว่าก�าลังถูกคุกคามน่ะ 

แถมสภาพของคนท่ีดยัูงงัย้ยังไงก็เหมอืนมนุษย์ลงุแถวบ้านก็ยังประหลาด 

มาก (ค่อนไปทางสกปรก) ผิดตรงไหนกันล่ะท่ีกลไกการป้องกันตัวเองของฉัน

มนัจะท�างานขึน้มา ยังไงๆ ฉนัก็ต้องค�านงึถึงความปลอดภยัของตวัเองก่อนป่ะ 

แต่ทั้งนี้ท้ังน้ัน...

"ขอโทษจริงๆ นะคะ" ฉันเอ่ยออกไปเป็นภาษาอังกฤษด้วยสีหน้าและ

น�้าเสียงรู้สึกผิดอย่างสุดซึ้ง 

แต่ทว่าคนที่ก�าลังงาบเบอร์เกอร์เข้าไปในปากเต็มค�ากลับแสร้งท�าเป็น

ยกน้ิวขึ้นมาแคะขี้หูของตัวเอง แล้วยังท�าลอยหน้าลอยตาใส่ราวกับว่าฟัง

ประโยคท่ีฉันพูดไม่เข้าใจ 

ประทานโทษนะคะคุณลุง!! เมื่อก้ีนี้บนรถไฟฟ้ายังพูดตอบกลับฉัน 

เป็นภาษาอังกฤษอยู่เลย และถึงแม้ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ของฉันมันจะไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายนัก แค่พอเอาตัวรอดหาข้าวกินได้ 

ไปวันๆ แต่ฉันก็มั่นใจว่าส�าเนียงอเมริกันที่ลื่นไหลนั้นบ่งบอกให้รู้ว่าอีกฝ่ายน่ะ

ใช้ภาษาอังกฤษคล่องกว่าฉันตั้งก่ีขุม!
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"คือฉันไม่ได้ต้ังใจจริงๆ นะคะ...ท่ีเราสลับกระเป๋าเดินทางกัน" 

"เฮอะๆ" ตาลุงหนวดเฟิ้มหัวเราะออกมาเหมือนกับไม่อยากจะเชื่อในสิ่ง

ที่ฉันพยายามอธิบาย 

ไม่รู ้ว่าคิดไปเองรึเปล่า แต่คุณลุงท่ีอยู่บนรถไฟฟ้ากับตาคนที่ก�าลัง 

นั่งหม�่าเบอร์เกอร์ท่ีฉันออกเงินซื้อให้เป็นการไถ่โทษดูอย่างกับคนละคน  

ต่างกันราวฟ้ากับเหว นีเ่ขาลมืความรูส้กึซาบซึง้ท่ีฉนัย่ืนน�า้ให้เขาดืม่บนรถไฟฟ้า 

ไปหมดแล้วเรอะ 

คงเพราะไมรู่้ว่าควรจะวางตัวกับคนแปลกหน้ายงัไง ฉันกเ็ลยเลือกหยบิ

โทรศัพท์มือถือออกมาเพ่ือดูเวลา แต่ทว่าเพ่ือนสนิทที่ฉันเพ่ิงพยายามคอลล์

ไลน์ข้ามประเทศไปหาน้ันกลับก�าลังโทรสวนมาอย่างบ้าระห�่า ท�าให้เหง่ือ

มากมายผุดข้ึนท่ีหน้าผากและฝ่ามือของฉัน

ฉันคิดว่าตัวเองมีเร่ืองต้องเคลียร์กับเบญยาวมาก เมื่อก้ีนี้ฉันโทรไปหา

เขาก่ีสายกันนะ สักสิบหรือสิบห้าได้รึเปล่า โอ๊ย ป่านนี้เจ้าเพ่ือนรักคงจะก�าลัง

ร้อนรนน่ังไม่ติดเก้าอี้แน่ๆ ฉันควรจะส่งข้อความกลับไปหรือขอตัวแยกเข้าไป

ในโรงแรมเพ่ือรายงานความปลอดภัยของตัวเองเลยดีนะ 

ดวงตาสีด�าเหลือบมองคนตรงหน้าอีกครั้ง เราเผลอสบตากันแล้วฉันก็

สัมผัสได้ถึงประจุไฟฟ้าที่ปะทะกันเปรี๊ยะๆ คิดว่าตาลุงคนนี้คงจะก�าลัง

ประณามฉันอยู่ในใจ แต่ว่าฉันขอโทษไปแล้วนี่นา แถมยังเลี้ยงเบอร์เกอร์เขา

เพ่ือเป็นการไถ่โทษด้วย เบอร์เกอร์ร้าน Wendy's ท่ีใกล้กับโรงแรมเราอร่อย

มากนะ แล้วราคาก็ไม่ได้น่ารัก (ไม่เชื่อลองคูณเป็นเงินไทยสิ) ฉันว่ามันคง

พอแล้วล่ะส�าหรับการไถ่โทษ 

"ถ้าไม่มีอะไรแล้ว...ฉันคงต้องขอแยกตัวไปแล้วล่ะค่ะ" 

ฉันส่งย้ิมอย่างกระอักกระอ่วนให้คนแก่กว่า รีบคว้าสัมภาระของตัวเอง

โดยตรวจดูให้แน่ใจอีกครั้งว่าคราวน้ีฉันหยิบกระเป๋าเดินทางมาถูกใบหรือไม่ 

เมื่อเช็กทุกอย่างครบถ้วนว่าไม่มีการสลับหรือฉันเด๋อท�าอะไรพลาดไปอีก ฉัน

ก็รีบสาวเท้าไปยังทางออกของร้าน ก�าลังจะผลักบานประตูกระจกออกไปเพ่ือ

มุ่งตรงไปยังโรงแรมท่ีต้ังอยู่ตรงหัวมุมใกล้ๆ 

แต่แล้ว...
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"ย่า! เฉียนเปา! ฮู่เจ้า!! เจ่าปู๋เต้าเลอ!!! (เฮ้ย! กระเป๋าเงิน! พาสปอร์ต! 

หายไปไหนวะเน่ีย!!!)" 

ฉันไม่สามารถเข้าใจได้หรอกว่าคุณลุงคนน้ันก�าลังพูดพล่ามอะไร  

(คิดว่าเขาอุทานเป็นภาษาจีนนะ) แต่ดูจากเงาสะท้อนในกระจกและเสียง

อกึทกึจากด้านหลงั ฉนัก็รูส้กึว่าท้ังขาและแขนของตวัเองมนัแขง็จนก้าวออกไป 

จากร้านไม่ได้ 

ฮือ มันไม่ใช่เรื่องของฉันเลยป่ะวะ กระเป๋าก็สลับคืนแล้ว ขอโทษก็ท�า

แล้ว ไถ่โทษด้วยการเลี้ยงข้าวก็จัดการเรียบร้อย แล้วมันเรื่องอะไรอีก! มันเรื่อง

อะไร ท�าไมฉันถึงต้องหมุนตัวกลับไปแล้วเห็นสภาพของผู้ชายตัวใหญ่ที่ก�าลัง

เทกระจาดทุกสิ่งอย่างออกมาจากกระเป๋าสะพายด้วย 

ดูยังไงๆ คนตรงหน้าก็ก�าลังเดือดร้อน แล้วสาวไทยตัวคนเดียวใน 

ต่างแดน...ท�าไมถึงต้องสะเออะหาเร่ืองมาให้ตัวเองวุ่นวายด้วยเนี่ย

"Are you ok? (คุณไม่เป็นไรนะ?)" 

ฉันอยากจะตีหัวตัวเอง ตีซ�้าๆ ที่ไม่สามารถทอดทิ้งคุณลุงคนนี้แล้ว 

ชิง่หนไีปได้ แค่จนิตนาการถึงเสยีงด่าของเพ่ือนเรือ่งทีค่�าเตอืนมากมายของเขา 

ไม่ได้เข้าไปในซีรีบรัมฉันก็เร่ิมรู้สึกร้อนๆ หนาวๆ ยังไงชอบกลแล้ว 

แต่จะให้ท�ายังไงวะ มีคนก�าลังเดือดร้อนอยู่ตรงหน้านะ 

"My passport and my wallet! They're gone!! (พาสปอร์ตกับกระเป๋าเงนิ 

ผม มันหายไป!!)" 

"What?...(อะไรนะ?...)" 

"Because of you!!! (เป็นเพราะคุณ!!!)"

ประโยคนั้นตะโกนดังลั่นร้าน ดวงตาสีด�าใหญ่ของอีกฝ่ายถลึงกว้าง 

แล้วโชว์กระเป๋าสะพายหลังท่ีขาดเป็นรูโหว่ให้ฉันดูเต็มๆ ตา ดูเหมือนว่า 

คุณลุงจะเผลอเอากระเป๋าไปเก่ียวเข้ากับอะไรบางอย่าง หรือแย่ย่ิงกว่านั้นคือ

เขาเพ่ิงโดนกรีดกระเป๋ามา...

แหม ซวยเนาะ ซวยแบบซวยซ�้าซวยซ้อน ซวยยิ่งกว่าอินเซ็ปชั่น กระเป๋า

เราสลับกันจนต้องลงจากรถไฟกลางทางยังไม่พอแล้วตอนนี้พาสปอร์ตกับ

กระเป๋าเงินยังมาหายอีก คนอะไรมันจะราหูอมได้ขนาดนี้วะเน่ีย ฮือ 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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