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"งั้นตอบมาค�ำเดียว ตอนนี้ผมกับเขาใครส�ำคัญกว่ากัน"
"ก็ต้องเป็นคุณอยู่แล้วน่ะสิ!"
"แต่ถ้าไม่มีผมอยู่ในโลกนี้ แล้วเขากลับมาขอเป็นแฟน คุณจะคบกับเขาไหม"
"ก็ไม่รู้เหมือนกัน บางทีก็อาจจะ..."
"ณชา!"
"อย่าโมโหนะ ก็คุณถามเองว่าถ้าโลกนี้ไม่มีคุณ"
"ถึงกาแล็กซี่นี้จะไม่มีผมอยู่แล้ว คุณก็ห้ามมองเขาเด็ดขาด!"
"เจส...ฉันว่าคุณต้องใจเย็นๆ แล้วล่ะ"
"ถ้าไม่อยากให้ผมสติแตก ก็ช่วยบอกออกมาชัดๆ ทีสิว่าคุณรักผมคนเดียว แค่
ผมคนเดียวเท่านั้น"
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คำ�นำ�
หากจะเริม่ นับตัง้ แต่ 'แสนรสรัก' 'ภักดิก์ ามเทพ' 'เสพเสน่หา' 'วิวาห์สดุ พริง้ '
และ 'อิงแอบตะวัน'
มาจนถึงวันนี้ นิยายชุด 'Home Sweet Home... หวานใจในเรือนรัก'
ของ 'อัญชรีย'์ ก็อยูก่ บั พวกเรามาเข้าสูป่ ที สี่ แี่ ล้ว และ 'ฝันดีวา่ มีเธอ' ความรัก
ของน้องเล็กแห่งแก๊งชะนีสายแข็ง ก็ได้มาอยู่ในมือของทุกคนกันแล้วนะคะ
แน่นอนค่ะว่า ปิดชุดของอัญชรีย์ทงั้ ทีจะธรรมดาได้อย่างไร เลิฟเลยจัด
Value Box 'Home Sweet Home... หวานใจในเรือนรัก' มาให้สาวๆ ได้สะสมกัน
ถ้าหลงรักอัญชรีย์ (แก๊ง) ชะนีสายแข็ง และสามีของพวกเธอ อย่าลืมสะสมกัน
ให้ครบทัง้ หกเล่มรวมทัง้ Value Box ด้วยนะคะ
ส�ำหรับผู้หญิงตัวคนเดียวอย่าง 'ณชา' แม้จะมีเพื่อนที่ดีและรักเธอมาก
ขนาดไหน แต่ลกึ ลงไปหญิงสาวก็ยงั ฝันทีจ่ ะมี 'บ้าน' ทีแ่ สนอบอุน่ เป็นของตัวเอง
บ้าน... ซึ่งไม่ใช่แค่ที่อยู่อาศัยอันประกอบด้วยอิฐหินปูนทราย แต่เป็น
'บ้านแห่งหัวใจ' ...ใครสักคนที่ยามอ่อนล้า เธอจะสามารถทิ้งตัวลงรอรับ
ความอบอุน่ ปลอบโยนจากเขาได้
มาร่วมค้นหาค�ำตอบไปพร้อมกันดีกว่าค่ะ ว่าระหว่าง 'เจส โลแกน'
หนุม่ หล่อผู้ (เคย) เมินเฉยต่อความรักของเธอมาตลอด กับ 'พสิน' ผูช้ ายที่ (เคย)
รักเธอเพียงคนเดียว ใครจะเป็น 'บ้าน' ที่ณชาตามหา เป็นผู้ชายที่จะท�ำให้
นับจากนี...
้ เธอจะฝันดีทกุ ครัง้ ทีม่ เี ขาอยูข่ า้ งๆ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

Pre �������������.indd 3

27/2/2562 BE 11:10

Pre �������������.indd 4

27/2/2562 BE 11:10

ประวัตินักเขียน
เนื่องจากพ่อ (คนแม่กลอง) ย้ายมาอยู่ที่บ้านเกิดแม่ (คนแม่อาย) ดังนั้น
'อัญชรีย์' กับน้องสาวและน้องชาย จึงเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยก�ำเนิด
โดยตอนนี้ก็มีหลานๆ ที่เป็นลูกๆ ของน้องชายและน้องสาวแล้วทั้งหมดหกคน
ด้วยกัน เป็นหลานชายห้า หลานสาวหนึ่ง
หลังจากจริงจังกับการอ่าน บวกกับการชอบขีดๆ เขียนๆ อะไรเล่นๆ
ตามอารมณ์มาตั้งแต่เด็ก ก็ได้มาเริ่มเขียนนิยายอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2545
ได้รับโอกาสในการตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกจากส�ำนักพิมพ์แจ่มใสในปี 2547
ปัจจุบนั รวมแล้วออกผลงานกับส�ำนักพิมพ์แจ่มใสมาทัง้ หมด 43 ชิน้ (ทัง้ เรือ่ งสัน้
เรื่องยาว และ 'ฝันดีว่ามีเธอ' เป็นผลงานในล�ำดับที่ 43)
ในการเขียนนิยายแต่ละเรื่อง ส่วนใหญ่แล้วจุดเริ่มต้นมักเกิดขึ้นจาก
เห็นชีวิตผู้คนรอบข้าง แล้วเอาไปจินตนาการต่อ หลายครั้งต้องมีการสอบถาม
เพิ่มเติม บางทีใช้วิธีหาข้อมูลต่อเอง อาจมีการเพิ่มและตัดทอนบางส่วนออก
เพื่อสีสันและความเหมาะสม แต่ท้ังนี้คนเขียนก็ต้องขอขอบคุณผู้อนุเคราะห์
ข้อมูลจากทุกรูปแบบเอาไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
ที่ส�ำคัญคือต้องขอบคุณคนอ่านทุกคนเป็นอย่างมาก ที่ท�ำให้คนเขียน
มีก�ำลังใจท�ำงานเสมอมา ยังรอทุกก�ำลังใจและทุกความคิดเห็นอยู่เสมอค่ะ
(อัญชรีย์, Ancharee : Twitter, Facebookfanpage, Instagram, Blogger,
Jamsai.com, Jamplay.world)
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่
www.facebook.com/lovebyjamsai
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บทนำ�

ณชาอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง บ้านที่สามารถเติมเต็มชีวิตของเธอ
ได้อย่างแท้จริง มีความสุขอันเรียบง่าย รอต้อนรับเข้าสู่อ้อมกอดทุกเวลา
ในยามทีเ่ ธออ่อนล้า ทุกๆ วันบนโต๊ะอาหารมีจานชามหน้าตาธรรมดาสามัญ
ใส่อาหารรสชาติบ้านๆ ไว้ให้เธอทาน...
แต่สิ่งที่ณชาต้องเรียกว่าบ้านในตอนนี้ คือคอนโดมิเนียมราคากว่า
สิบล้านที่ครบครันไปด้วยอุปกรณ์เครื่องใช้ราคาแพงแต่ปราศจากซึ่งไออุ่น
ของชีวิต ความสมบูรณ์แบบที่เธอได้ครอบครองในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็น
มิตรภาพอันดีจากผู้คนรอบข้าง สังคม ชื่อเสียง เงินทอง และอนาคตที่
มองเห็นความงดงามในวันข้างหน้าอย่างชัดเจน มันช่างเป็นความพร้อม
สรรพที่ว่างเปล่าเหลือเกิน
หญิงสาวปลอบใจตัวเองเสมอมาว่า แม้เธอจะสูญเสียพ่อกับแม่ไป
แต่สิ่งที่ ได้กลับมาทดแทนความสูญเสียทั้งหมดนั้นล้วนนับว่ามีค่าและ
สามารถให้ความสุขกับเธอได้เช่นกัน ใครๆ ต่างก็พากันอิจฉาชีวิตของเธอ
ทั้งนั้น บางครั้งที่เธอใช้เวลานั่งทบทวนถึงสิ่งต่างๆ ดังกล่าว เธอเองยัง
อดรู้สึกไม่ได้เลยว่า...ชีวิตเธอมันช่างเหมือนกับความฝันอันเหลือเชื่อ ทว่า
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มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ฝัน แต่มันเป็นชีวิตของเธอเองจริงๆ
หากท้ายทีส่ ดุ แล้ว ความคิดของเธอก็มกั จะวนกลับไปตรงค�ำถามทีว่ า่
'บ้าน' ที่เธอต้องการอย่างแท้จริงอยู่ที่ไหนกัน...
ณชาตกหลุมรัก 'เจส' ซึ่งเป็นเจ้าชายในฝันที่ห่างไกลเหลือเกินจาก
ความเป็น 'บ้าน' อันแสนอบอุ่น เจสไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นความสุข
อันเรียบง่ายส�ำหรับเธอ เอาเข้าจริงหญิงสาวยังตอบไม่ได้ด้วยซ�้ำว่าจริงๆ
แล้วเธอรักเขาเพราะอะไร รู้แต่ว่าเธอไม่อาจตัดเขาออกไปจากความคิดได้
เจสวนเวียนอยู่ในหัวเธอตลอดเวลา
ส�ำหรับณชา เจสเป็นทั้งความสุขปนเจ็บปวด เป็นความอ่อนไหว
ที่เร้าใจ เป็นรสชาติอ่อนหวานทว่าเข้มข้น เป็นความละมุนละไมที่แสน
เย้ายวน และเป็นความนุ่มนวลที่อบอุ่นที่สุดส�ำหรับเธอ แต่ไม่ว่าเธอจะ
พยายามมากแค่ไหน...เขาก็เหมือนยังอยู่ไกลเกินเอื้อมอยู่นั่นเอง แล้วยิ่ง
เธอพยายามไขว่คว้ามากเท่าไหร่ ก็เหมือนเขายิ่งลอยออกไปไกลมากขึ้น
เท่านั้น...
ในขณะที่ 'พสิน' เพื่อนรุ่นพี่จากบ้านนอกของเธอ ที่ถูกหลายคน
ตราหน้าว่าเป็น 'หมา' มองเครือ่ งบิน ซึง่ แน่นอนว่าณชาคือ 'เครือ่ งบิน' ล�ำนัน้
ของเขา...กลับคือคนที่พร้อมจะเป็น 'บ้าน' ให้เธอมากที่สุดในความรู้สึก
ของณชา แต่ติดปัญหาอยู่อย่างเดียวคือเธอไม่ได้รักเขาเลย แม้จะเคย
พยายามแล้วก็ตาม...
"ถ้าจะให้ชว่ ยตัดสินระหว่างสองคนนีล้ ะ่ ก็ ฉันขอเลือกนายพสินมาเป็น
ลูกเขยละกัน"
"แต่เขาจนมาก เงินเดือนไม่น่าจะพอจ่ายค่าเช่าคอนโดฯ หนูด้วยซ�ำ้ "
"นี!่ เงินมันไม่ใช่คำ� ตอบทุกอย่างของชีวติ นะยะ แล้วเธอเองก็มสี มบัติ
พัสถานตั้งเยอะตั้งแยะแล้วด้วย ดังนั้นสิ่งที่เธอต้องการจากผู้ชายคนที่เธอ
จะแต่งงานด้วยจึงไม่ใช่เงิน แต่เป็นสิ่งที่คนอย่างพสินมีให้เธอได้"
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"แต่พี่พีทน่ะ...หล่อก็ไม่หล่อ ปากก็ม้าาา...หมา เป็นโปรแกรมเมอร์
ที่ฝีมืองั้นๆ อนาคตจะรุ่งหรือร่วงก็ไม่รู้ แถมรถก็ไม่มีขับ เป็นเด็กแว้น
อีกต่างหาก ใจคอคุณพริ้งจะให้หนูซ้อนท้ายมอเตอร์ ไซค์หมอนั่นแล้วเป็น
สก๊อยไปตลอดชีวิตเลยรึไงคะ"
"นี!่ เขาเพิง่ อายุยสี่ บิ สีน่ ะยะ เพิง่ จะเริม่ ท�ำงานมาได้ไม่เท่าไหร่ ให้เวลา
เขาเก็บเงินสร้างฐานะหน่อยเซ่ ไปเอานิสัยด่วนตัดสินคนที่ภายนอกมา
จากไหนฮึ!"
"ก็หนูรักเจส หนูเลยต้องนึกถึงแต่ข้อเสียคู่แข่งเจสเอาไว้ตลอดเวลา"
"แหมมม...ที่รักจ๊ะ เจสเขารู้ไหมเหอะ ว่าตัวเองเป็นคู่แข่งใครเรื่อง
อะไร ตอนนี้เขาก็ไปฟินกับมิสจงเทียนอยู่บาฮามาสโน่นแน่ะจ้าาา"
"โหยยย...เจ็บปวดดด ท�ำไมไม่อ่อนโยนเลย คุณพริ้งนี่ใจร้ายชะมัด!"
"ทีค่ อยตอกย�ำ้ ให้ฟงั แบบนีเ้ ป็นเพราะฉันรักเธอ ถึงได้อยากให้เลิกมโน
ซะที ไม่อยากเห็นเธอหลงละเมอเพ้อพกอยู่กับความฝันลมๆ แล้งๆ ที่ไม่มี
วันเป็นไปได้ แล้วฉันก็มั่นใจมากว่าพสินเนี่ยเขาจิตใจดี จริงใจ เป็นเด็กดี
ไม่เจ้าชู้...สรุปว่าเขามีอะไรที่ตรงกันข้ามกับเจสแทบทุกอย่าง โดยเฉพาะ
เรื่องเงิน แต่ที่ส�ำคัญคือพสินเป็นคนที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะช่วยให้เธอ
มีความสุขในแบบทีเ่ ธอต้องการได้ ส่วนเรือ่ งปากหมาฉันไม่นบั เป็นข้อเสียนะ
เพราะถึงจะหมาแค่ไหน แต่หมอนั่นก็แพ้เธอกับฉันอยู่ดี จริงไหมจ๊ะที่รัก"
"แต่หนูรักเจส"
"..."
"เจสเองก็มีหลายๆ อย่างที่หนูต้องการนะคะ เขาอายุเยอะกว่าหนู
หลายปี เป็นผู้ใหญ่ ใจดี มีลูกติดเป็นพรวน คิดแล้ว...หนูก็รู้สึกอบอุ่น
อย่างบอกไม่ถูก..."
"..."
"หนูวา่ ...หนูรกั เขามากจริงๆ หนูฝนั ถึงเขาตลอดเลยค่ะ เมือ่ คืนก็เพิง่ ฝัน
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ฝันติดเรตด้วยอ่ะ เขินจัง"
"..."
"คุณพริ้งคะ...หนูรักเจสมากเลยล่ะ ท�ำไงดี..."
"โอ๊ยยย...ณชาาา ถ้าจะหน้ามืดหัวปักหัวป�ำขนาดนั้นล่ะก็ เชิญเธอ
ฝันหวานต่อไปเถอะย่ะ ล�ำคานนน!"
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บทที่ 1

นางเอกสายมโนโล่ฝังเพชร
"ช่วงนี้สาวหน้าหวานเจ้าของแฮชแท็ก #นางเอกสายมโนโล่ฝังเพชร
อย่าง 'ณชาเดอะสเตจ' โดนมรสุมข่าวฉาวเล่นงานอย่างหนักหน่วงไม่เว้น
แต่ละวัน ล่าสุดภาพโดนแอบถ่ายที่ถูกขุดมาปล่อยว่อนโลกไซเบอร์จนได้
แฮชแท็ก #นางเอกสก๊อยสั้นเสมอหู ก็ท�ำพิษจนมีทีท่าว่าอาจโดนคู่ควง
คนล่าสุดเท แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางต้นสังกัดยังไม่วอรี่ เดินหน้าอัดงานนางเอก
ขี้มโนอย่างต่อเนื่อง!"
หลังจากศรีอาภาอ่านข่าวให้ฟงั จบแล้ว เพชรพริง้ ก็ออกอาการหัวร้อน
จนแทบจะส่งเสียงกรีดร้องดังลั่นบ้าน เธอรับไม่ได้อย่างแรงที่คนซึ่งเป็น
เหมือนลูกสาวสุดรักสุดสวาทขาดใจของตนโดนสื่อโจมตีอย่างหนัก เพราะ
'เจส โลแกน' นักธุรกิจหนุ่มชาวอเมริกันผู้มีภาพลักษณ์ของเพลย์บอยเต็ม
ขั้นในแบบที่เธอแสนจะรังเกียจ เขามีลูกติดสามคน ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็น
ลูกนอกสมรสและก�ำพร้าแม่ ดังนั้นเจสจึงไม่มีอะไรเลยที่ท�ำให้เพชรพริ้ง
เป็นปลื้ม เพราะเงินที่สามารถซื้อที่ดินบางประเทศได้ทั้งประเทศของเจส
ไม่ได้มีค่ามีความหมายอะไรเลยในสายตาของเธอ
"แต่ป่านนี้ยายเด็กบ้านี่ยังไม่รู้ตัวอีกว่าชีวิตก�ำลังจะพังเพราะผู้ชาย

Page �������������.indd 11

28/2/2562 BE 14:27

ฝันดีว่ามีเธอ
12

คนเดียว ฉันกับยายโบว์รึอุตส่าห์ช่วยกันท�ำทุกวิถีทางเพื่อลบภาพเด็กเส้น
เมียเก็บพีท่ อ็ ปของนางให้ พยายามจะดันภาพลักษณ์นางเอกสายฮาอารมณ์ดี
ให้เกิดให้ปัง แต่จนแล้วจนรอดนางก็ยังไม่ส�ำนึกอีก เอาแต่หาเรื่องท�ำลาย
ตัวเองอยู่นั่น แต่ยังไงฉันก็จะไม่ยอมปล่อยให้ยายณชาไปยุ่งกับเจสอีกแล้ว
ดูสิเนี่ย...ดู! วันๆ มีแต่ข่าวแรดกับผู้ชายไปทั่วบ้านทั่วเมือง ทั้งที่จริงก็ยัง
ไม่เคยได้ใครเป็นผัวเลยสักคน แถมไอ้คนทีต่ วั เองอยากได้เขาริกๆ จนตัวสัน่
ก็ดันไม่เคยได้เป็นข่าวดีๆ ด้วยเลย นอกจากมีแต่เรื่องฉาวโฉ่ให้โดนรุมจวก
รุมแซะ หาว่าไปวิง่ ไล่จบั เขาแต่เขาไม่เอา ถ้านางไม่เลิกยุง่ กับเจสก็ไม่มที าง
แก้ปัญหาพวกนี้ได้แน่ เราจะเถียงแทนก็ยังไม่เต็มปาก!"
"นี่ก็โดนคุณโบว์ถอดออกจากบทนางเอกไปสองเรื่องแล้วนะคะ ก็ยัง
จะหน้ามืดตาบอดไม่เลิกอีก เฮ้อออ..."
'โบว์' หรือ 'บุรัสกร' เป็นทายาทและผู้บริหารของ 'วีรากร' ที่ปัจจุบัน
นั่งแท่นคุมรายการโทรทัศน์ทั้งหมดของวีรากรอยู่ จึงถือว่าเป็นเจ้านาย
โดยตรงของณชา เพราะเธอเป็นนักแสดงในสังกัดของวีรากร
"ฉันจะท�ำยังไงกับยายนี่ดีนะ ช่วยกันคิดหน่อยเถอะ"
"ณชาดื้อจะตายไป เคยฟังเราซะที่ไหนล่ะคะ ตอนนี้ซีบ่นให้คุณท็อป
ฟังไม่ได้แล้วด้วย เขาเดินหนีท่าเดียว โกรธมากที่ณชาพูดไม่เคยรู้เรื่อง
เลยบอกจะตัดหางปล่อยวัดแล้ว ในเมื่อเตือนแทบตายไม่ฟังเขาก็จะไม่รับรู้
อะไรอีก แล้วณชาน่ะ...ตอนเราเตือนต่อหน้าก็เหมือนนางจะยอมเออออ
รับฟังด้วยดีอยู่หรอกค่ะ แต่พอคล้อยหลังเราไปปุ๊บก็หาเรื่องเองตลอด"
เพชรพริ้งฟังแล้วถอนหายใจเป็นครั้งที่สิบของวัน แต่อย่างไรก็ตาม
เธอรูจ้ กั ณชาดี หล่อนอาจจะพยายามคิดเข้าข้างตัวเองในเรือ่ งเจสได้สารพัด
รูปแบบ วันๆ เอาแต่มโนเพ้อฝันถึงเขาไม่เลิกรา แต่ลกึ ๆ หล่อนก็รแู้ ก่ใจดีวา่
เจสไม่มที างจะรับรัก และรูด้ วี า่ เรือ่ งระหว่างหล่อนกับเขาไม่มที างเป็นไปได้
ถึงบางครั้งเขาจะจงใจหว่านเสน่ห์หรือท�ำให้หล่อนหลงผิดจนไขว้เขว ทว่า
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ณชาเองก็รู้ว่ามันเป็นแค่เกมของผู้ชายเจ้าชู้เผื่อเลือกทั่วไปเท่านั้น เขา
อาจจะชอบหล่อนอยู่บ้างในฐานะที่หล่อนเป็นคนน่ารัก แต่ก็เห็นได้ชัดว่า
เขาไม่เคยคิดจะจริงจังด้วย แล้วที่ส�ำคัญถึงจะหลงรักเจสจนหน้ามืดตามัว
แค่ไหน แต่ณชาไม่ใช่คนโง่ หล่อนย่อมรู้ว่าเจสหมายตาผู้หญิงคนอื่นที่
เหมาะสมคู่ควรกับเขามากกว่าหล่อนในทุกด้านเอาไว้แล้ว เพียงแต่ว่า
ในเมื่อตอนนี้ยังตัดใจจากเขาไม่ได้ หล่อนจึงชอบหาเหตุผลมาคิดเข้าข้าง
ตัวเองไปเรื่อยๆ แบบไม่หยุดหย่อน
"คุณท็อปเองก็คิดเหมือนกันกับคุณพริ้งนะคะ ว่าเท่าที่เห็นตอนนี้
ก็มีแต่พสินที่เหมาะสมกับณชาที่สุด สรุปว่าทุกคนเอ็นดูพสินกันหมด
ยกเว้นตัวณชาเอง ที่พอเราพูดถึงพสินก็จะเอาแต่เบ้ปากรัวๆ"
"แต่ฉันเชื่อนะว่า คนเราน่ะต่อให้มโนเก่งแค่ไหน พอถึงจุดหนึ่งก็
จะรู้เองว่าควรหยุด ฉันก็หวังแค่ว่าณชาจะรู้ตัวในเร็ววันและรีบหยุดก่อน
ชีวิตตัวเองจะพังไปมากกว่านี้ อีกไม่นานก็คงได้สติขึ้นมาว่าเสียเวลาทุ่มเท
ให้เจสมานานเกินไปแล้ว"
เพชรพริง้ เป็นห่วงณชาเสมือนหล่อนเป็นลูกสาวของตัวเองจริงๆ และ
หวังให้ณชาตาสว่างเสียวันนี้พรุ่งนี้เลย
"บางที...การรอคอยและคาดหวังในตัวใครสักคนที่มีคนจ�ำนวนมาก
รักและต้องการเขา มันก็คงไม่ตา่ งจากเวลาทีเ่ ราไปกินข้าวร้านดังทีค่ นเยอะ
แน่นร้าน ซึง่ จะมีเมนูเด็ดอันหนึง่ ทีล่ กู ค้าทุกรายหมายปอง แต่พอสัง่ เมนูนนั้
ไปแล้วมันดันมาช้าจนเกินเหตุ แต่ระหว่างรอ...พอเราได้ลองเมนูอื่นไป
เรือ่ ยๆ เรากลับรูส้ กึ ว่ามันก็โอเคนีน่ า แล้วเราก็กนิ จนอิม่ ไปนานแล้วแต่เมนูที่
อยากกินที่สุดในร้านก็ยังไม่มา เราก็เลยบอกเขาว่า...ช่วยห่อกลับบ้านให้ที
หรือถ้าเป็นไปได้ช่วยตัดออกไปจากรายการอาหารของเราเลยยิ่งดี เพราะ
พอรอนานเกินไปเราเลยอิ่มแล้ว ไม่อยากกินแล้ว..."
"งั้นเราก็คงได้แต่หวังว่าณชาจะเห็นเจสเป็นแค่เมนูฮิตที่ว่านั่นจริงๆ"
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ทว่าในขณะที่คนรอบตัวก�ำลังพากันกังวลกับเรื่องของเธอแทบตาย
นางเอกสาวเจ้าของแฮชแท็ก 'นางเอกสายมโนโล่ฝังเพชร' อย่าง 'ณชา
เดอะสเตจ' กลับท�ำเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวใดๆ ต่อข่าวเสียหายที่ท�ำร้าย
ตัวเองอยู่ ยามเผชิญหน้ากับสื่อ เธอก็ยังสามารถลอยหน้าลอยตาตอบ
ค�ำถามได้ราวกับมันเป็นแค่เรือ่ งตลกข�ำๆ ทัง้ ทีล่ กึ ๆ แล้วนัน้ ก็แสนจะเจ็บปวด
ทรมานราวกับถูกแทงซ�้ำแผลเดิมทุกครั้งที่มีคนตั้งค�ำถามเรื่องเจส แต่
ถึงกระนัน้ เธอกลับยังใจแข็งโดยไม่ยอมฟูมฟายหรือแสดงความรูส้ กึ ทีแ่ ท้จริง
ออกมาให้ใครเห็น
"รู้ไหมณชา...เจมี่ชอบพี่พีทแหละ"
"อะไรนะ"
"เจมี่ชอบพี่พีท..."
ณชาขยับตัวพลางนิ่วหน้ามองเจมี่ที่ถือขวดน�้ำเย็นเดินมานั่งที่โซฟา
ตัวเยื้องกับเธออย่างพิศวง เมื่ออยู่ๆ อีกฝ่ายก็เอ่ยปากบอกว่าชอบพสิน
เพื่อนรุ่นพี่จากบ้านนอกคนนั้นของเธอ
'เจมี่' เป็นลูกสาวคนโตของเจสที่เกิดจากภรรยานอกสมรสคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นคนไทย เจสเพิ่งเข้ามารับผิดชอบชีวิตเจมี่ในฐานะพ่อได้เมื่อไม่นาน
มานี้เอง หลังจากที่แม่ของเจมี่เสียชีวิตลง ตอนนี้เจมี่เป็นเพื่อนสนิทที่อายุ
น้อยกว่าณชาไม่ถงึ สองปี ตอนแรกนัน้ ณชาพยายามเข้าหาเพือ่ ตีสนิทกับเจมี่
ก็เพราะหล่อนเป็นลูกสาวของเจส แม้จริงๆ แล้วเจมี่จะไม่ได้ช่วยอะไร
เธอนักเกี่ยวกับเรื่องเจส แต่ด้วยความที่เธอหลงรักเจสจนหน้ามืด...ดังนั้น
แค่การท�ำคะแนนจากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ล้วนแล้วแต่ส�ำคัญต่อณชาทั้งสิ้น
วันนีเ้ จมีแ่ วะมาค้างกับเธอทีค่ อนโดมิเนียมเหมือนทีเ่ คยท�ำอยูเ่ ป็นประจ�ำ
มันท�ำให้เธอหายเหงาและไม่รู้สึกโดดเดี่ยว ตอนนี้หล่อนจึงถือเป็นเพื่อน
ที่เธอสนิทด้วยมากที่สุดคนหนึ่ง แม้ณชาจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเจมี่
ด้วยการหวังประโยชน์บางอย่างเกี่ยวกับเจสก็ตาม

Page �������������.indd 14

28/2/2562 BE 14:27

อัญชรีย์
15

"ชอบแบบไหน ชอบแบบอยากได้ไว้เอง หรือชอบ...แบบอยากให้เขา
ได้ลงเอยกับฉัน"
"ไม่รู้สิ บอกไม่ถูก รู้แต่ว่าพี่พีทน่ารัก"
"ถ้าเธอชอบเขาแบบคิดจะจริงจังด้วย...ฉันจะไม่ยงุ่ เลยนะ แต่ถา้ อยาก
หลอกฟันเล่นๆ เหมือนผู้ชายคนอื่น...อย่าท�ำแบบนั้นเด็ดขาด สงสารเขา"
คิ้วเรียวงามของเจมี่ขมวดเข้าทันควัน "เธอไม่ชอบเขาซะหน่อย
เป็นห่วงเขาด้วยเหรอ"
"เขาเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ชายฉันนะ"
"หวงก้างมากกว่า"
"เปล่านะเจมี่ ไม่ใช่อย่างนั้น" ณชารีบปฏิเสธอย่างจริงจัง "ฉันกับเขา
สนิทกันมาตั้งแต่เด็ก"
ณชารูจ้ กั พสินมาตัง้ แต่จำ� ความได้ เธอรูส้ กึ ดีดว้ ยเสมือนเขาเป็นเพือ่ น
และพี่ชายมาตลอด หลังจากกลับมาติดต่อกันอีกครั้งเกือบสองปีที่ผ่านมา
พสินเคยสารภาพรักและขอคบเป็นแฟนกับเธอ แต่ณชาก็ปฏิเสธอย่างเด็ดขาด
เพราะไม่ได้รสู้ กึ กับเขาแบบคูร่ กั แต่ถงึ จะถูกปฏิเสธอย่างชัดเจน พสินก็ยงั คง
ปฏิบัติต่อเธอดังเดิม
แม้ว่ามองภายนอกแล้วณชากับพสินจะไม่เหมือนคนที่ติดต่อคบหา
กันอย่างสนิทสนมจริงจัง แต่ส�ำหรับณชาแล้ว...พสินคือคนส�ำคัญ และ
มักเป็นคนแรกที่เธอคิดถึงเสมอไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น เขาเป็นคนเดียวที่
ถึงแม้จะขาดการติดต่อไปเป็นปีสองปี หรือไม่ได้เจอกันเลยนานแสนนาน
ขนาดไหน แต่เมื่อได้กลับมาพบกันแล้ว บรรยากาศก็ยังคงเหมือนเดิม
ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
"ถ้าลองมาคบกับเจมี่สักพัก เขาอาจจะลืมเธอไปเลยก็ได้ ไม่ดีหรอก
เหรอ เขาจะได้ไม่มาหาเรื่องกวนใจให้เธอร�ำคาญอีก"
"ใครบอกว่าฉันร�ำคาญ ฉันไม่เคยร�ำคาญเขาเลยนะ ฉันแค่ไม่รักเขา
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เพราะฉันรักเจสไปแล้วเท่านัน้ เอง" ณชาพูดพลางถอนหายใจเบาๆ "เอาเป็นว่า
ถ้าเธอชอบเขาก็ตามใจละกัน แต่อย่าท�ำร้ายเขาเด็ดขาดเลยนะ พี่พีทเป็น
คนดี"
"บอกว่าเขาเป็นคนดีแล้วท�ำไมเธอไม่ชอบเขาล่ะ"
"ก็ฉันรักแด๊ดดี้ของเธอไปแล้วนี่ ต้องให้ย�้ำอีกกี่รอบกันเนี่ยฮึ!"
"ทั้งที่เจสไม่มีทางชายตาแลณชาน่ะเหรอ"
แม้ใครๆ จะชอบย�้ำเรื่องนี้บ่อยจนเธอเริ่มชาชิน แต่ได้ฟังทีไรก็
อดรู้แปล๊บวาบในอกไม่ได้ทุกที "นั่นก็รู้..."
"งั้นท�ำไมไม่ตัดใจ"
"ก็พยายามอยู่ แต่มันท�ำไม่ได้"
"ตอนนี้เขาอยู่กับมิสจงเทียนที่ปักกิ่งนะ รู้ยัง"
"รู้แล้ว"
"อาทิตย์ที่แล้วเขาก็ไปบรูไนกับเชอรีล ไวต์"
"รู้..."
"เดือนก่อนก็ไปล่องเรือกับ..."
"พอๆๆ ฉันรูท้ กุ อย่างนัน่ แหละ รูว้ า่ ตอนนีค้ คู่ วงเจสมีทงั้ ดารา นางแบบ
และนักธุรกิจสาวสวยระดับทายาทมหาเศรษฐี..."
"แต่ก็ยังโง่"
"มันก็เรื่องธรรมดา เวลามีความรักคนส่วนใหญ่ก็ฉลาดน้อยลงกัน
ทั้งนั้น"
"ยกเว้นเจมี่จ้ะ"
"จ้าาา ไว้ตอนนั้นฉันจะรอดูความฉลาดของเธอนะที่รัก" ณชาเบ้ปาก
ใส่เพื่อนที่เชิดหน้าพูดแบบนั้นได้อย่างมั่นอกมั่นใจ
"นี่ บอกตามตรงนะ ในฐานะที่ณชาเป็นเพื่อนรักของเจมี่ เจมี่ท�ำใจ
ไม่ได้จริงๆ ถ้าณชาจะลงเอยกับเจส หรือถึงจะแค่มีอะไรกันเล่นๆ ชั่วคราว
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ก็เถอะ...เจมี่รับไม่ได้ พอคิดแล้วมันแบบ...ขนลุกขนพองสยองขวัญพิกล
ตัดใจเสียไม่ได้เหรอ"
"แต่เธอบอกเองว่าเรื่องนี้มันเป็นไปไม่ได้ แล้วจะมาคิดให้มันขนลุก
ขนพองไปล่วงหน้าท�ำไม"
"ไม่รู้สิ พอเห็นณชาเครซี่เจสขนาดนี้แล้วก็อดคิดไม่ได้ทุกที เจสน่ะ
...ถือว่าเป็นคนดีอยู่หรอกนะ แต่ไม่ใช่ผู้ชายที่ดีส�ำหรับณชาหรือผู้หญิง
คนไหนเลย แม่ของเจมี่รักเจสมาก ยอมหมดทุกอย่างเพื่อเขา ไม่เคย
พูดถึงเขาในแง่ร้ายเลยด้วยซ�้ำ แต่เขาไม่เคยเห็นความดีของแม่เลย ก็แค่
ถูกใจที่แม่สวย เจมี่ไม่อยากให้ณชามีชะตากรรมเดียวกันกับแม่"
"ความรักมันบังคับกันได้ที่ไหนล่ะ"
"แต่อนาคตเธอก�ำลังจะพังเพราะเขาอยู่แล้วนะณชา ข่าวตอนนี้ท�ำให้
ภาพลักษณ์เธอดูแย่มาก เหมือนเป็นผู้หญิงไร้ค่า คิดดูสิว่าแฟนคลับที่
รักเธอและเห็นคุณค่าของเธอจะรู้สึกยังไงที่เห็นเธอทั้งโดนดูถูก โดนแซะ
โดนเหยียดหยามอย่างหนักสารพัด เธอควรห่วงอนาคตตัวเองและรู้จัก
มีอีโก้ซะบ้างนะ"
แม้ว่าเจมี่จะไม่เคยแสดงท่าทีกีดกันความรักของเธอกับเจสอย่าง
จริงจัง ทว่าน�ำ้ เสียงและแววตาของหล่อนตอนนีบ้ ง่ บอกว่าเป็นห่วงเธออย่าง
แท้จริง ทว่าณชากลับไหวไหล่เบาๆ เสมือนไม่แยแสอะไรเลย ใช่ว่าเธอ
ไม่ห่วงอนาคตตัวเอง แต่ตอนนี้เธอแค่ยังห้ามความรู้สึกที่มีต่อเจสไม่ได้
"เอาเป็นว่าเจมีจ่ ะให้โอกาสณชาตัดสินใจเรือ่ งพีพ่ ที อีกสัก...สองเดือน
ละกัน ถ้าภายในระยะเวลานีณ้ ชายังไม่ยอมตัดใจจากเจส พีพ่ ที จะต้องตกเป็น
ของเจมี่แน่นอน"
"ท�ำไมต้องเอาพีพ่ ที มาเป็นตัวประกันด้วยเนีย่ เขาไม่เกีย่ วอะไรสักหน่อย"
ณชาหน้ามุ่ย
เจมี่หัวเราะเสียงใสปิ๊ง "ก็เจมี่ชอบพี่พีท"
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"แล้วสรุปว่าอยากได้เขาแบบจริงจังหรือแค่ชั่วคราว" หญิงสาวถาม
อย่างอดเป็นห่วงพสินไม่ได้ เพราะเธอรู้ดีที่สุดว่าเจมี่มีเสน่ห์แพรวพราว
และเจ้าชู้ขนาดไหน ถ้าลองว่าหมายตาใครแล้วคนนั้นเป็นต้องเสร็จหล่อน
ทุกราย เจมีค่ บหาผูช้ ายมากหน้าหลายตา เปลีย่ นคูค่ วงบ่อยแทบไม่ตา่ งจาก
เจสผู้เป็นพ่อ จึงเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าหล่อนคิดจริงจังกับพสิน
"ก็...ไม่รู้เหมือนกัน" เจมี่ตอบยิ้มๆ พลางไหวไหล่เบาๆ "มันก็
ขึ้นอยู่กับว่า...พี่พีทจะมีความน่าค้นหาแค่ไหนด้วย"
ณชามองสีหน้าท่าทีอันเต็มไปด้วยแววท้าทายอย่างน่ารักน่าชังแกม
น่าหมั่นไส้เหลือทนของเพื่อนสาวด้วยความหวั่นใจลึกๆ เพราะเชื่อแน่ว่า
หากอีกฝ่ายตัดสินใจรุกแล้วล่ะก็ พสินไม่มที างรอดพ้นเงือ้ มมือหล่อนไปได้แน่
เนื่องจากช่วงนี้ค่อนข้างว่างกว่าที่ผ่านมา ณชาจึงเบื่อหน่ายถึงขั้น
ต้องโทรไปชวนพสินทานข้าวในวันหยุด เพราะเพือ่ นคนอืน่ ไม่มีใครว่างเลย
พอถึงเวลานัดเธอก็ออกจากคอนโดฯ ไปรับ 'มาร์ก'ี้ กับ 'ลีโอ' ทีบ่ า้ นคุณยาย
ของเด็กๆ ตามที่ได้นัดล่วงหน้าเอาไว้ตั้งแต่สองวันก่อน จากนั้นจึงพา
เด็กชายวัยย่างสี่ขวบกับย่างห้าขวบ ไปรับพสินที่บ้านเช่า ซึ่งอีกฝ่าย
พักอยู่กับเพื่อนอีกสองคน
มาร์กี้กับลีโอเป็นลูกชายของอดีตภรรยานอกสมรสคนหนึ่งของเจส
ซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ณชาค่อนข้างสนิทกับเด็กทั้งสองคน ยอมรับว่าเหตุผล
ทีท่ ำ� ให้เธอพยายามตีสนิทกับเด็กๆ ในตอนแรกคือเป็นเพราะเจส แต่หลังจาก
ใกล้ชดิ สนิทสนมกันมาจนถึงตอนนี้ เธอก็รสู้ กึ ผูกพันและรักใคร่เด็กทัง้ คูด่ ว้ ย
ความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริง
เดีย๋ วนีส้ องหนุม่ ผูเ้ ป็นเพือ่ นของพสิน ไม่ได้มคี วามตืน่ เต้นหรือกระตือรือร้น
เหมือนตอนแรกๆ ที่ณชาแวะมาหาพสินที่บ้านอีกแล้ว เพราะณชาเคยมา
หลายครั้งจนพวกเขาเริ่มชิน แต่กระนั้นก็ยังให้ความส�ำคัญกับเธอด้วยการ
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ช่วยท�ำความสะอาดบ้านเตรียมต้อนรับเช่นเคย แม้ว่าพสินจะย�้ำแล้วย�้ำอีก
ว่าวันนีณ
้ ชาแค่แวะมารับเขา เธอคงไม่ลงจากรถด้วยซ�ำ้ ทว่าพอเอาเข้าจริง
เธอกลับพามาร์กกี้ บั ลีโอลงจากรถมากดกริง่ แทนทีจ่ ะโทรเรียกพสินให้ออกมา
ขึ้นรถเลย
"ลีโอปวดฉี่ มาร์กี้ปวดอึ๊" ณชาบอกหลังจากยกมือไหว้ทักทาย
เจ้าของบ้านอย่างมีมารยาท
"อ้อ..." พสินท�ำเสียงรับรูค้ ำ� บอกเล่าไขความกระจ่างดังกล่าวจากณชา
พร้อมกับรีบเปิดประตูรั้วทาวน์เฮ้าส์หลังเล็กให้ผู้มาเยือน
"ห้องน�้ำสะอาดดีไหมคะ เด็กสองคนนี้ไม่ค่อยชินกับอะไรที่แบบ...
โสโครกน่ะ ถ้าสกปรกนี่รับรองว่าเกร็งจนอึ๊ ไม่ออกแน่" ณชาถามเพื่อ
ความมั่นใจ
"โชคดีที่วันนี้สะอาด ปกติก็ไม่..." พสินบอกตามตรง
"พี่พีททานอะไรรึยัง ณชาฮิ้ววว...หิว"
"ซอรีน่ ะ บ้านพี่ไม่มอี ะไรทีเ่ ธอน่าจะกลืนลงคอได้ให้เธอกินเลยตอนนี้
ดีสุดก็มีแค่ขนมถุงก๊อบแก๊บกับมาม่า เธอคงไม่กินของพวกนั้นหรอกมั้ง
ใช่ไหม เพราะต้องรักษารูปร่าง แล้วพักนี...
้ " พสินพูดพลางหันมองคนข้างๆ
"รู้สึกจะอ้วนขึ้นรึเปล่า"
"ทักผู้หญิงอ้วน...เสียมารยาทมาก!" ณชาถลึงตาใส่อย่างเหวี่ยงๆ
ก่อนจะถอนใจ "แต่กจ็ ริงนัน่ แหละ อ้วนขึน้ เยอะเลย นีเ่ พิง่ โดนคุณโบว์ดา่ มา
เมื่อวาน สงสัยว่าพักนี้จะโด๊ปด้วยชานมไข่มุกเยอะไปหน่อย"
"เผลอกินเยอะเพราะเครียดเรื่องที่โดนถอดจากละครรึเปล่า"
ความใส่ใจเหมือนไม่ได้ตั้งใจจากผู้ชายที่มีลักษณะเหมือนไม่สนใจ
อะไรในโลกมากนักของเขา ท�ำให้เธออดรู้สึกซาบซึ้งเบาๆ อยู่ในใจไม่ได้
"ก็ไม่เชิงหรอกค่ะ แค่เบื่อๆ"
"อี...
๋ ห้องน�้ำไม่ฉะอาดเลยอ่ะ เลาไม่อยากฉี่ที่นี่ เลาจะอั้นฉี่ไว้!" ลีโอ
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งอแงแล้วท�ำท่าฮึบอยู่หน้าห้องน�้ำอย่างน่าเอ็นดู ไม่ยอมก้าวเข้าไปข้างใน
ง่ายๆ
"อย่าอั้น ไปฉี่หลังบ้านไป" พสินบอก
"น่าเกลียด จะไปฉี่หลังบ้านได้ยังไง ฉี่ตรงนี้แหละ ห้ามอั้นฉี่ด้วย
แต่ก็...ห้องน�้ำซกมกจริงๆ นั่นแหละ ไหนบอกสะอาด" ณชาหันไปเอา
เรื่องเจ้าของบ้าน
"นี่สะอาดสุดในรอบปีแล้วครับคุณนายยย...ขอโทษจริงๆ ที่สกิล
การล้างห้องน�้ำของพี่มีแค่นี้ ไม่มีตังค์จ้างแม่บ้านด้วย จน"
ณชาค้อนคนช่างประชดขวับหนึ่ง "กลั้นอกกลั้นใจฉี่ไปก่อนละกันนะ
ลีโอ เข้าไปเลยเร็วๆ มาร์กี้รออึ๊อยู่"
"มาร์กี้ว่า...มาร์กี้กลั้นอึ๊ไว้ก่อนดีกว่า"
"นี!่ กลัน้ ไม่ได้ ต้องอึท๊ นี่ ี่ ไม่งนั้ จะไปอึท๊ ไี่ หน เราต้องรีบไปซาฟารีเวิลด์
แล้วนะ"
"แล้วถ้าเลาอั้นฉี่กับอึ๊เอาไว้ พอเลาไปเจอท้ายยย...เก้อกับล้ายยย...
อ้อน เลาจะโดนกินอ่ะป่าว"
"แน่นอน สิงโตกับเสือจะได้กลิ่นฉี่กลิ่นอึ๊ของเรา แล้วก็จับเรากิน
เคี้ยวง�่ำๆ อร่อยไปเลย ดังนั้นไปฉี่ไปอึ๊ให้เรียบร้อยเร็วๆ เข้า!"
ณชาเผลอเหวี่ยงใส่เด็กๆ อย่างลืมตัว ซึ่งก็ท�ำให้สองหนุ่มน้อย
ยอมกลั้นใจเข้าห้องน�้ำแต่โดยดี พอเห็นว่าเด็กๆ พูดจารู้เรื่องแล้วหญิงสาว
จึงถอนหายใจเฮือกแล้วเดินไปนั่งที่โซฟาในโถงชั้นล่างของบ้าน
"อยากได้พ่อเขาจนตัวสั่นแต่ดันไม่อ่อนโยนกับลูกเขาเลยเนี่ยนะ
มันจะดีเหรอณชา แทนที่จะหาทางโกยคะแนนผ่านลูกๆ เขา"
ค�ำเตือนของพสินท�ำให้ณชาหน้าหงิก "สู่รู้!"
"พูดว่าเสือกเลยก็ได้ ไม่ต้องเกรงใจพี่หรอก คนกันเอง"
"ค่ะ พี่เสือกมากเลย เสือกค่ดๆ!"
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วันนี้"

พสินหัวเราะ "นี่ไปหงุดหงิดอะไรที่ไหนมารึเปล่า ท�ำไมขึ้นง่ายนักล่ะ

"ก็ตอนนี้เจสไปเดตกับนางแบบที่ภูเก็ต!" ณชาวีนเบาๆ "คนโกหก
ไหนบอกว่าชอบแต่สาวเอเชีย แล้วท�ำไมอยู่ๆ ถึงไปควงท็อปโมเดล
ตะวันตกจ๋าแบบนั้นได้หน้าตาเฉย"
"เชอรีล ไวต์ ใช่ไหม...พี่เห็นข่าวแล้วล่ะ แต่มันก็ไม่แปลกนะที่เจส
จะยอมแหกสเป็กตัวเองบ้าง ก็เขาสวยตะลึงจนน่าขนลุกเลยนี่นา ยังกับ
ตุ๊กตาบาร์บี้แน่ะ ถ้าให้ณชา เดอะสเตจไปยืนข้างเชอรีลล่ะก็ มีหวังณชา
เดอะสเตจคงดูก๊องแก๊งกะโหลกกะลาไปเลย ว่าไหม"
"..."
"พี่ไม่ได้ว่าณชาไม่สวยนะ แต่พอเทียบกับเชอรีล ไวต์แล้วมันต่างกัน
คนละระดับจริงๆ อย่างเจสก็ต้องคู่ควรกับผู้หญิงระดับนั้นขึ้นไป...มันถึงจะ
พอเหมาะพอดีกัน"
"พี่พีท!"
"พี่พูดความจริงนะ"
"ก็ไม่ได้จะเถียงว่าไม่จริง แต่ถา้ จะดูถกู กันแรงขนาดนีล้ ะ่ ก็...เลิกคบกัน
ไปเลยเถอะ!"
พสินออกอาการยิม้ ข�ำและมองเธออย่างเอ็นดูเหมือนไม่รู้รอ้ นรู้หนาว
ที่ท�ำเธอโกรธ
"ขอโทษนะที่พี่ใจร้าย แต่ทั้งหมดก็เพราะเป็นห่วง พี่ไม่รู้จะหาวิธีไหน
มาช่วยดึงเธอให้ตาสว่างได้แล้วนีน่ า เห็นเธอมโนจนเป็นข่าวฉาวเสียขนาดนัน้
...พี่เป็นผู้ชายยังรู้สึกอายแทน แล้วพี่ก็คิดว่าพอจะเข้าใจเจสด้วย คนที่
ไม่ใช่...ยังไงก็คือไม่ใช่ นี่ต้องถือว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษมากเลยนะ ที่เธอ
ให้ท่าเสียขนาดนี้แต่เขาก็ไม่เอา ถ้าเป็นผู้ชายสั่วๆ บางคนอาจจะฟันเล่น
ทีสองทีแล้วทิ้ง..."
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"ฮึย่ ยย! พีพ่ ที ! เกินไปแล้ว! พูดจาแต่ละค�ำไม่ถนอมน�ำ้ ใจกันเลยสักนิด!"
ณชาขึ้นเสียงใส่ด้วยความโมโห "นี่โดนคุณพริ้งเสี้ยมมารึไงฮึ ได้ยินว่า
วันก่อนไปกินข้าวกันมานี่ เพราะคุณแซนส่งไปช่วยงานคุณนริศ...ใช่ไหม!"
พสินท�ำงานอยู่ที่ 'แมกเนทีฟ' บริษัทของ 'แซน' หรือ 'แสนสรัล' สามี
ของบุรสั กร ซึง่ ให้บริการด้านการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาสือ่ ทางดิจติ อล
รวมถึงเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ครบวงจรด้วย
"บอกแล้วว่าพูดเพราะเป็นห่วง ไม่ได้เกี่ยวกับคุณพริ้งหรือใครเลย"
"ทั้งที่รู้ว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์น่ะเหรอ"
"ใช่ รู้ดีว่าไม่มีประโยชน์ แต่ก็จะพูด อย่างน้อยก็ถือว่าได้แซะเธอ
เพื่อระบายอารมณ์บ้าง เพราะเห็นเธอแล้วหงุดหงิด แทนที่จะรักคนที่เขา
รักตัวเอง..."
ณชาชะงักเพียงเล็กน้อย แต่กร็ บี ท�ำหน้าเชิดใส่เขาอย่างบึง้ ตึง พร้อมกับ
ถลึงตามองโดยไม่พูดอะไรอีก ถึงพสินจะแสดงออกว่ามีใจให้อย่างเปิดเผย
และเคยบอกความรูส้ กึ ดังกล่าวให้เธอรูอ้ ย่างชัดเจนแล้ว ทว่าเขาก็ไม่ได้เซ้าซี้
หรือเอ่ยปากย�้ำถึงเรื่องนี้บ่อยนัก อาจจะกลัวเธอล�ำบากใจ หรืออาจเพราะ
ผูช้ ายไม่ใช่คนทีช่ อบท�ำตัวน่าร�ำคาญก็ได้ ชายหนุม่ จึงวางตัวได้ปกติจนบางที
ณชาเองก็ยังลืมไปเลยว่าจริงๆ แล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเธอ ซึ่งมันท�ำให้เธอ
รู้สึกสบายใจที่จะเจอเขา เพราะจริงๆ แล้วก็ยังอยากเป็นเพื่อนกับเขาอยู...
่
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บทที่ 2

ความเยอะในระดับพอดีสำ�หรับซุป'ตาร์

หลังจากพาเด็กๆ ไปเที่ยวชมสวนสัตว์เปิดกันเสร็จเรียบร้อย ณชา
ก็เลือกพาทุกคนไปทานข้าวกลางวันที่ร้านโปรดของเธอต่อ
"อย่าบอกว่าเลือกมาร้านนี้ก็เพื่อจะตามรอยเจสกับเชอรีล วันก่อน
เห็นในข่าวเขาควงกันมากินที่นี่" พสินเอ่ยขึ้นขณะที่มาร์กี้กับลีโอพากัน
เริ่มรับประทานอาหารด้วยความหิวโหยอย่างเอร็ดอร่อย
"พี่คะ อย่ามโน!" ณชาขึ้นเสียงอย่างเอาเรื่อง "ไม่เกี่ยวเลย นี่มันร้าน
โปรดที่ณชามาประจ�ำได้สองสามปีแล้ว!"
"อ้าว...เหรอ" พสินแกล้งท�ำทีเหมือนไม่เชือ่ เพือ่ จงใจกวนอารมณ์เธอ
"ขอโทษนะที่พี่เข้าใจผิด"
"แล้วจะพูดขึ้นมาให้คนอื่นเขาหงุดหงิดท�ำไมก็ไม่รู้ อุตส่าห์ ไม่นึกถึง
แล้วแท้ๆ รูไ้ หมคะว่าณชานีแ่ หละทีเ่ ป็นคนพาเจสมาแนะน�ำให้รจู้ กั กับร้านนี้
แล้วเขาก็ชอบมาก ไม่นึกเลยว่าสุดท้ายแล้วเขาจะหยามหน้ากันด้วยการ
พาผู้หญิงคนอื่นมาทานข้าวที่นี่จนเป็นข่าวไปทั่ว!"
"พูดแบบนั้นก็ ไม่ถูกนะณชา เจสไม่ได้คิดอะไรกับณชา ซึ่งเขาก็
แสดงออกชัดเจนอยูแ่ ล้วตัง้ แต่ตน้ ทีบ่ างครัง้ เขาไม่ได้พดู ตรงๆ ก็เพือ่ ถนอม
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น�ำ้ ใจในฐานะทีณ
่ ชาเป็นเพือ่ นสนิทของลูกสาวเขา แล้วยังมีสว่ นช่วยให้ลกู ๆ
เขาเข้ากันได้ดีขึ้นด้วย"
ณชาเบ้ปาก แล้วหวนนึกถึงความพยายามทุ่มเทของตัวเองที่ผ่านมา
ในความเจ้ากีเ้ จ้าการให้เจมีก่ บั มาร์กแี้ ละลีโอ ลูกๆ ของเจสทีเ่ ป็นลูกคนละแม่
สามารถเข้ากันได้ อีกทั้งยังยอมรับในตัวกันและกันได้เป็นอย่างดี รวมถึง
พวกเขายังยอมเปิดใจและยอมรับในตัวพ่ออย่างเจสได้มากขึ้นด้วย
"แล้วที่เขาดีกับณชา อาจเพราะเห็นว่าณชาเป็นเพื่อนที่ดีของลูกเขา
ซึ่งก็คงเป็นเหมือนลูกสาวคนหนึ่งของเขาด้วย ดังนั้น มันก็ไม่ผิดที่เขา
จะพาแฟนมากินข้าวร้านที่ลูกสาวช่วยแนะน�ำ..."
ณชามองพสินเหมือนอยากจะกรีดร้องออกมา โกรธที่เขาเข้าข้างเจส
เต็มปากเต็มค�ำอย่างไม่เห็นแก่เธอ อีกทัง้ ยังมาตอกย�ำ้ ให้เธอช�ำ้ ใจอีกต่างหาก
แต่หญิงสาวพยายามข่มใจและสงบเสงีย่ มเอาไว้ เพราะรูต้ วั ดีวา่ แค่มานัง่ อยู่
ตรงนี้เธอก็เป็นเป้าสายตาให้คนที่อยู่โดยรอบสะกิดกันมองและเม้าท์กัน
มากพออยู่แล้ว ถึงแม้ภาพลักษณ์เธอตอนนี้จะดูเละเทะในสายตาชาวบ้าน
อยู่บ้างบางส่วน และเธอเองก็ท�ำทีเป็นแสดงออกเสมือนไม่แคร์อะไร แต่
ลึกๆ แล้วก็ไม่ได้อยากให้มันดูย�่ำแย่ลงไปมากกว่านี้
"พีว่ า่ นะ ณชาตือ๊ ไปก็เสียแรงเปล่า ยิง่ ออกตัวแรงแล้วมโนเป็นตุเป็นตะ
แบบนีผ้ ชู้ ายเขายิง่ กลัวแล้วถอย แล้วอย่างเจสน่ะไม่มที างใจอ่อนแน่ เพราะ
เขาไม่เคยมีประวัตพิ วั พันกับผูห้ ญิงทีเ่ ด็กกว่าขนาดนีเ้ ลยไม่ใช่เหรอ สเป็กเขา
แต่ละคนรูปร่างหน้าตาบุคลิกต้องระดับท็อปโมเดลทั้งนั้น แม้แต่คุณแม่
ของเจ้าสองเสือนี่..." พสินบุ้ยปากพยักพเยิดไปทางเด็กๆ ที่ทานข้าวอยู่
"ก็เป็นผูห้ ญิงหุน่ นางแบบโซนยุโรปผิวเข้มหน้าตาคม...ความสวยยูนคี ระดับ
อินเตอร์ เขาคงเห็นณชาเป็นลูกสาวตัวกระเปี๊ยกมากกว่า นี่ถ้าไม่รักไม่ห่วง
พี่คงไม่เตือนเธอตรงๆ แบบนี้หรอก"
"พี่พีทไม่รู้อะไรอย่ามาพูดเลยดีกว่า ถ้าเจสไม่มีใจให้สักนิด...เขา
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คงไม่มองณชาอย่างอ่อนโยนเสมอ ไม่รับโทรศัพท์ด้วยน�้ำเสียงละมุนละไม
แบบนั้น แล้วก็คงไม่ใจดีให้ของขวัญวันเกิดเป็นสิ่งที่ณชาก�ำลังอยากได้
อยู่พอดีหรอก เขาใส่ใจณชามากเลยรู้ไว้ด้วย"
"ก็บอกแล้วว่าเขาคงเอ็นดูณชาเหมือนลูกสาวคนหนึ่ง"
"พอๆๆ เลิกพูดเถอะค่ะ ขี้เกียจเถียงแล้ว"
"งั้นก็เลิกมโนด้วยสิ หรือไม่ก็เพลาๆ ลงหน่อย ตัวเองเป็นผู้หญิงแท้ๆ
หัดรักษาภาพลักษณ์หน่อย"
"แล้วใครเป็นคนก�ำหนดมิทราบคะ ว่าผูห้ ญิงไม่มสี ทิ ธิร์ กุ หรือตือ๊ ผูช้ าย
ก่อน"
"ก็ไม่มีใครก�ำหนดหรอก พี่แค่เตือนเพราะเป็นห่วง"
"พี่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกค่ะ น้องดูแลตัวเองได้!" ณชากระแทกเสียง
ตอบกลับอย่างประชดประชัน "ถ้าไม่มั่นใจว่าเจสมีใจให้นิดๆ ณชาก็คง
ไม่เสียเวลาฝันหวานขนาดนี้ แต่นี่มั่นใจมากจริงๆ เพราะพอจะอ่านสายตา
ลึกซึ้งของเจสออก ว่าลึกๆ แล้วเขามีใจให้แน่นอน ดวงตาเป็นหน้าต่าง
ของหัวใจนะคะ สายตาเขาโกหกณชาไม่ได้หรอกค่ะ!"
พสินฟังแล้วได้แต่มองคนขีม้ โนแถมยังมัน่ ใจเกินร้อยด้วยอาการกลอกตา
อย่างเหนื่อยหน่าย "ยิ่งเห็นแบบนี้พี่ยิ่งต้องช่วยดึงสติ"
"แต่ค�ำพูดแต่ละค�ำของพี่พีทไม่เรียกดึงนะคะ เรียกกระทืบสติเลย
ต่างหาก ไหนบอกว่าชอบเราไง แล้วท�ำไมใจร้ายกับเราขนาดนี้!"
"ก็บอกแล้วว่าท�ำไปเพราะเป็นห่วง เจสไม่มที างมองณชาหรอก ลืมตาดู
ความจริงซะทีเถอะ"
"ใช่แล้วล่ะ แด๊ดดี้ของเลาไม่ชอบเธอหรอก แด๊ดดี้มีแฟนฉวยมาก
ไม่อยากเป็นแฟนเธอชะหน่อย"
"เธอไม่รู้อะไรก็อย่าพูดมากอีกคนเลยลีโอ จริงๆ แล้วแด๊ดดี้เธอน่ะ
ชอบพี่ที่สุด รู้ไว้ด้วย!"
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"ณชา...อ่อนโยนกับเด็กหน่อย" พสินปราม แต่ไม่ทันขาดค�ำก็โดน
คนไม่อ่อนโยนหันมาค้อนแรงจนตาคว�่ำ
"ไม่จริง...แด๊ดดี้ของเลาไม่ได้ชอบเธอ เธอไม่เห็นฉวยเลย"
"ฉันไม่สวยตรงไหนยะ!"
"อือออ...เธอฉวยนิดนึงก็ด้ะ แต่มามี้ของเลาฉวยกว่าาา แฟนแด๊ดดี้
ก็ฉวยกว่าเยอะมากกก"
"แต่ฉันน่ารักกว่าตั้งเยอะเลยนะ!"
"มามี้กับแฟนแด๊ดดี้น่ารักกว่าต่างหาก ใช่มะชับบบ...แด๊ดดี้ แด๊ดดี้
ไม่ได้ชอบพี่ชาชาซะหน่อยเนอะ!"
ทุกคนหันมองตามสายตาและการพยักพเยิดของลีโอทันที ท�ำให้พบว่า
เจสก�ำลังเดินตรงมาทางนี้พร้อมกับเชอรีล...นางแบบสาวสูงยาวเข่าดีที่มี
ผมสีทองตาสีฟ้าเปล่งประกายสดใส...ทั้งคู่ดูเหมาะสมกันทุกกระเบียดนิ้ว
ราวกับหลุดออกมาจากนิตยสารแฟชั่นระดับโลก
"มาทานข้าวกันเหรอ" เจสทักหลังจากรับไหว้จากทุกคน เขาเป็นผูช้ าย
ที่ไหว้สวยและดูนุ่มนวลกว่าฝรั่งทั่วไป พอเห็นณชามองเขาอย่างตกตะลึง
จึงส่งยิม้ ให้เธออย่างอ่อนโยนตามปกติ เธออาจตกใจทีค่ ดิ ว่าตอนนีเ้ ขาอยูภ่ เู ก็ต
แต่อยู่ๆ กลับมาโผล่ตรงนี้ได้ "ผมเพิ่งกลับจากภูเก็ต หิวมาก...พอออกจาก
สนามบินเลยมาแวะทานข้าวที่นี่ก่อน"
ณชาพยายามยิม้ ตอบและพยักหน้ารับฟังเหมือนรูว้ า่ เขาบอกออกมา
แบบนั้นเพื่อไขข้อสงสัยของเธอโดยเฉพาะ
"แด๊ดดี้ชับบบ เลาไปดูจีราฟมาด้วยล่ะ แต่พี่ชาชาใจร้ายมากเลย
ไม่ยอมให้เลาลงไปเล่นกับจีราฟ!" เด็กชายรีบฟ้องผูเ้ ป็นพ่อด้วยสีหน้าดือ้ ดึง
ลีโอชอบเรียกณชาว่า 'ชาชา'
"ณชาไม่ได้ใจร้าย แต่สวนสัตว์ ไม่ให้เราลงจากรถ นายอ่านหนังสือ
ไม่ออกล่ะสิลโี อ ถึงไม่รวู้ า่ เขาเขียนป้ายติดไว้วา่ ห้ามลงจากรถ ไม่รเู้ รือ่ งเลย!"
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มาร์กี้เถียงแทนณชาที่โดนกล่าวหา
"แต่เลาอยากเล่นกับจีราฟ!"
"แต่นายจะโทษว่าณชาใจร้ายไม่ได้ เพราะเขาห้ามลงจากรถ"
ณชามองมาร์กี้ด้วยสายตาอ่อนโยนอย่างซาบซึ้งใจยิ่งนัก นานๆ ที
จะรู้สึกว่าตัวเองมีพรรคพวกคอยเข้าข้างแบบนี้สักครั้ง จนอยากจะวิ่งแจ้น
ไปซื้อของเล่นที่แพงที่สุดในห้างให้มาร์กี้คนดีที่หนึ่งสิบชิ้นไปเลย!
"แล้วจะไปไหนกันต่อรึเปล่า ทานข้าวเสร็จอยากไปเที่ยวกับแด๊ดดี้
ต่อไหม" เจสเสนอขึ้น
"ไปๆๆ!" เด็กๆ พากันตอบรับอย่างกระตือรือร้นพร้อมกับกระโดดลง
จากเก้าอี้
"ลูกทานข้าวกันให้เสร็จก่อน เดีย๋ วแด๊ดดีท้ านเสร็จจะมารับไปด้วยกัน"
พอคล้อยหลังเจสกับเชอรีลทีข่ อแยกตัวไปด้านในของร้าน พสินก็ได้ที
ซ�้ำเติมณชาอีกระลอก
"เป็นไงล่ะ เห็นเขาควงกันมาสวีตต�ำตาแล้วเมินเหมือนเราเป็นแค่
อากาศแบบนี...
้ รู้สึกยังไงบ้างณชา"
"ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลย!" ณชาเชิดหน้าอย่างดื้อดึง
"คนปากแข็ง"
"แล้วพี่พีทจะมาย�้ำเพื่ออะไรเนี่ย ก็รู้อยู่ว่าณชาเจ็บ!"
พสินฟังแล้วเผลอยิม้ อย่างเอ็นดูคนเจ็บ "เจ็บทีเดียวแล้วจบก็ยงั ดีกว่า
ปล่อยยืดเยื้อจนเจ็บไม่จบไม่สิ้นนะณชา"
"รู้แล้ววว...แต่ตอนนี้มันยังจบไม่ลงนี่นา จะให้ณชาท�ำไงเล่า ต่อให้
พี่พีทพูดจาท�ำร้ายจนณชาชักตายไปตรงนี้ ณชาก็ยังตัดใจไม่ได้อยู่ด...
ี "
"พี่ขอโทษ...อย่าท�ำหน้าเหมือนจะร้องไห้แบบนี้สิ"
"แต่ว่าเขาไม่แคร์เลยจริงๆ ด้วยเนอะ เสียใจชะมัด..."
"นีเ่ พิง่ รูเ้ หรอ พีก่ เ็ ห็นว่าเขาไม่เคยแคร์แบบนีม้ าตัง้ นานแล้ว ทีผ่ า่ นมา
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เขาดีด้วยก็เพราะเหตุผลอื่น ไม่ใช่เพราะเขามีใจอย่างที่เธอมโนเลย แต่
มันไม่ใช่ความผิดของเขานะ อย่าไปโทษเขา เจสเจ้าชู้ แต่ค่อนข้างเป็น
สุภาพบุรุษ"
"..."
"คนบางคนน่ะ ถึงเขาจะรู้ตัวว่าเราแอบรักหรือรู้สึกยังไงด้วย แล้วเขา
ไม่เคยปฏิเสธหรือห้ามปรามเราตรงๆ หรือท�ำอะไรให้เห็นว่าเขารูต้ วั ทุกอย่าง
ก็อาจเป็นเพราะเขาอยากถนอมน�ำ้ ใจเรา เพราะถือว่าเราเป็นคนส�ำคัญคนหนึง่
ที่เขาไม่อยากสูญเสีย ถึงเขาจะไม่ได้รักเลยก็เถอะ อย่างณชา...เจสคง
ส�ำนึกบุญคุณไม่น้อยเกี่ยวกับเรื่องลูกๆ เขา แล้วก็คงเอ็นดูเหมือนณชาเป็น
ลูกสาวคนหนึ่งด้วย ครั้นจะตัดรอนตรงๆ ก็ใช่ที่ เพราะณชาเป็นเพื่อนสนิท
ของเจมี่"
การตอกย�้ำทุกประเด็นอย่างชัดเจนของพสินท�ำให้ณชาพูดไม่ออก
นาทีนี้อาการมั่นหน้าอย่างดื้อดึงไม่มีให้เห็นเลย...
"เดี๋ยวพอมาร์ก้ีลีโอไปกับพ่อ พี่จะพาไปเที่ยวต่อนะ อยากไปไหน
เป็นพิเศษไหม"
"พูดเหมือนพี่พีทมีรถพาไปงั้นแหละ"
"ถึงมีแต่ตัวพี่ก็พาไปได้"
ณชามองค้อนใบหน้าประดับยิ้มหวานๆ เอาอกเอาใจของอีกฝ่าย
อย่างหมั่นไส้เต็มแก่ "แล้วชวนไปเที่ยวนี่มีเงินเลี้ยงณชาไหมถามหน่อย"
"จะเอาที่ไหนมามีล่ะครับบบ...พี่เพิ่งกลับจากไปปีนเขาที่ปากีสถาน
ขอกู้ณชาก่อนละกัน นะ..."
"เกลียดดด!"
สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่าทริปนี้ณชาต้องเป็นคนขับรถไปถึงพัทยา
และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์เองหมด โดยที่พสินหาได้มี
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อีโก้มากพอที่จะส�ำนึกผิดหรือละอายใจในเรื่องนี้ไม่ แต่ณชาเองก็ไม่ได้
คาดหวังว่าเขาจะช่วยจ่ายแม้แต่บาทเดียวมาตัง้ แต่แรก จึงไม่ได้รสู้ กึ อะไรใดๆ
ทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตาม เธอไม่ยอมนอนโรงแรมถูกๆ ตามที่พสินเสนอ ทั้งยัง
ไม่ยอมกินข้าวข้างทางตามที่เขาพยายามจะช่วยประหยัด
"แบบนี้จะมาว่าพี่ก็ไม่ถูกนะ ในเมื่อเธอเลือกที่พักที่กินในระดับที่พี่
ไม่มีปัญญาจ่ายเองนี่นา"
พสินออกตัวระหว่างพากันมานั่งจิบกาแฟในร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่ง
ในช่วงสายของวันต่อมา เขากับณชาเพิ่งเช็กเอาต์ออกจากโรงแรม แล้วจึง
มาแวะหาอะไรทานที่ร้านนี้ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
เมื่อวานเขากับณชามาถึงพัทยาในช่วงเย็น แล้วก็เลือกพักในโรงแรม
ห้าดาวแห่งหนึง่ เมือ่ คืนเขานัง่ ดืม่ ทีบ่ าร์ชนั้ ดาดฟ้าของโรงแรมเป็นเพือ่ นณชา
จนถึงตีสอง ฟังเธอเวิ่นเว้อเพ้อร�ำพันถึงเจสตลอดหลายชั่วโมง เธอเมา
เล็กน้อยแบบยังพอจะมีสติอยู่ แต่ก็เห็นได้ชัดว่าเธอไว้ใจเขามากจึงมิได้
ระวังตัวมากนัก ซึ่งพสินก็ไม่เคยมีความคิดอยากจะเอาเปรียบเธอแม้แต่
นิดเดียว ถึงจะมีใจให้ณชาแต่ความรู้สึกของเขาบริสุทธิ์และอ่อนโยนเกิน
กว่าจะคิดเรือ่ งต�ำ่ ๆ กับเธอได้ แม้วา่ ค�ำพูดค�ำจาของเขาแต่ละครัง้ จะไม่คอ่ ย
ถนอมน�้ำใจเธอสักเท่าไหร่นักก็ตาม...
"ถ้าเธอยอมนอนโรงแรมทีพ่ เี่ สนอ กินอาหารร้านทีพ่ ี่โอเค...พีก่ ค็ งเป็น
คนเลี้ยงไปแล้วล่ะ"
"หุบปากไปเลยค่าาา"
"แต่จริงๆ แค่พี่มาเป็นเพื่อนตอนที่เราก�ำลังรู้สึกแย่มันก็น่าจะถือว่า
ดีสุดๆ แล้วนะ อะไรจะส�ำคัญไปกว่าการมีเพื่อนอยู่ข้างๆ ตอนก�ำลังจิตตก"
"ค่ะพี่ ขอบพระคุณมากค่ะ ช่างเป็นบุญของน้องจริงจริ๊งงง!" ณชา
ตอบกลับอย่างประชดประชัน "นี่ถ้าไม่ได้พ่ีพีทป่านนี้คงเสียใจโดดทะเล
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ตายไปแล้วล่ะมั้ง!"
"เอาน่า...ไว้พี่รวยเมื่อไหร่จะเลี้ยงเราคืนบ้าง"
"อีกสิบปีคุณพี่จะรวยไหมคะ เงินเดือนนิดเดียวแถมยังเที่ยวเก่งซะ
ขนาดนี้ รถก็ไม่มีขับ บ้านก็ยังต้องเช่าเขาอยู่"
"พูดจาโหดร้ายไม่ถนอมน�้ำใจพี่เลย"
"แล้วคุณพี่เคยถนอมน�้ำใจน้องไหมคะ"
"ก็บอกแล้วว่าทั้งหมดเป็นเพราะพี่ห่วง"
ณชาเบ้ปากใส่ก่อนจะยกถ้วยชาร้อนขึ้นจิบ
"พี่พูดตามตรงนะ ถ้าเราตกลงเป็นแฟนกันตอนนี้ อีกสัก...ห้าหกปี
หรืออีกสิบปีเราค่อยแต่งกันก็ได้นนี่ า ตอนนัน้ พีน่ า่ จะมีพร้อมทุกอย่างแล้ว"
คนฟังชะงักมองอีกฝ่ายอย่างค้นคว้าแวบหนึ่ง พสินมีวิธีมองและ
พูดถึงเรื่องเหล่านี้ได้โดยที่ไม่ท�ำให้เธอรู้สึกอึดอัดหรือเกิดอาการขัดเขิน
ใดๆ เลย เขาพูดขึ้นมาได้หน้าตาเฉยและฟังดูเรียบๆ เหมือนชวนคุย
เรื่องปกติทั่วไปจนเธอไม่รู้สึกว่าโดนต้อนหรือกดดัน
จริงๆ แล้วพสินเป็นผู้ชายที่เรียกได้ว่าแทบไม่ได้มีอะไรเลยที่เธอ
ไม่ชอบ ถ้าไม่นบั เรือ่ งทรัพย์สนิ เงินทองของนอกกายทีเ่ ขามีคอ่ นข้างน้อย...
ก็ถอื ได้วา่ เขาเป็นคนทีเ่ ข้ากับเธอได้ดมี ากแบบที่ไม่เคยมีผชู้ ายคนไหนท�ำได้
เลยด้วยซ�้ำ แล้วเธอกับเขาก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังและ
ธาตุแท้กันและกันเกือบทุกอย่าง แล้วสิ่งที่เธอชอบที่สุดในตัวเขาก็คือ พสิน
นับเป็นคนเดียวที่เวลาอยู่ด้วยกันแล้วเธอไม่เคยเห็นเขาหยิบมือถือขึ้นมา
โดยไม่จำ� เป็นเลย ในโลกส่วนตัวแล้วเขาไม่มคี วามติดโซเชียลมีเดียเลยสักนิด
ทั้งที่ตัวเองท�ำงานด้านไอทีและดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแท้ๆ
"ขี้โม้...ห้าหกปีนี่มันแป๊บเดียวเองนะคะ พี่พีทจะทันมีอะไรได้ยังไง"
"ดูถูกชะมัด"
"จริงๆ แล้วคุณพริ้งบอกว่าณชาไม่จ�ำเป็นต้องแต่งงานกับผู้ชายที่
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มีพร้อมทุกอย่างทางด้านวัตถุ เพราะณชาเองมีทุกอย่างครบหมดแล้ว
แค่เลือกคนดีๆ ที่รักเราแล้วก็พร้อมจะดูแลเราก็พอ..."
"นั่นมันพี่ในอีกห้าหกปีชัดๆ เลย ว่าไหม"
"แน่ใจเหรอว่าถึงตอนนัน้ จะเลิกตะลอนๆ เทีย่ วต่างประเทศแล้วคอยอยู่
ดูแลใครสักคนได้อย่างเต็มที่จริงๆ"
"ก็...พี่คิดว่าพี่ท�ำได้นะ"
ณชาเบ้ปากด้วยสีหน้ายิ้มๆ อย่างหมั่นไส้แกมไม่เชื่อถือเลยสักนิด
"งั้นก็รอดูเอาละกัน อีกตั้งนาน แต่ก่อนอื่น...เราน่าจะลองมาเป็น
แฟนกันดูก่อน"
"ขอผู้หญิงเป็นแฟนได้ไร้ความโรแมนติกมากเลย..." ณชาประชด
"ไม่ผ่านค่ะ ไม่เอา!"
"ปฏิเสธได้ใจร้ายชะมัด"
"ก็ตัวเองไม่น่ารักเองนี่นา ถ้าอยากได้ณชาจริงๆ พี่พีทต้องน่ารัก
กว่านี้นะ ไม่งั้นใครจะไปยอมใจอ่อนง่ายๆ"
"ถ้าพี่น่ารักกว่านี้เธอจะฝันถึงพี่ทุกคืนไหมล่ะ"
"ไม่รู้สิคะ เพราะตอนนี้ฝันถึงแต่เจสทั้งวันทั้งคืน ไม่ว่าหลับหรือตื่น
ก็เห็นแต่หน้าเขา ขนาดเมือ่ คืน...เมาพับหลับไปยังฝันเห็นเขามาจุบ๊ แล้วจุบ๊ อีก
แต่ดนั สะดุง้ ตืน่ เพราะก�ำลังฝันหวานอยูด่ ๆี ก็ฝนั ว่าเชอรีลมากรีด๊ ใส่หดู งั มาก"
"เธอนี...
่ มโนเก่งสมกับแฮชแท็กที่ได้เลยนะ มินา่ ...คุณพริง้ กับคุณโบว์
ถึงปวดหัวจะเป็นจะตาย"
"นี่คงแอบไปเม้าท์กับคุณโบว์คุณพริ้งเรื่องณชามาสินะ"
อีกฝ่ายเงียบไม่ยอมตอบ ณชาเลยมองค้อนขวับหนึง่ แล้วหันไปยกมือ
โบกเรียกพนักงานให้มาหาที่โต๊ะ
"ขอโทษนะคะ ช่วยเอาครัวซองต์ ไปอุ่นให้อีกทีได้ไหม มันเย็น
จนแข็งไปแล้วอ่ะค่ะ"
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"อะไร...เขาเพิ่งเอาไปอุ่นมาให้เมื่อกี้นี้ จะให้ไปอุ่นอีกแล้ว?" พสิน
โวยเบาๆ
"ก็มันเย็นชืดแล้วนี่นา ณชาชอบทานอุ่นๆ ร้อนๆ"
"งั้นท�ำไมไม่รีบกิน อุ่นแล้วเอามาวางทิ้งไว้จนมันชืดท�ำไม"
"จะให้กินรีบๆ ยัดๆ มันจะไปได้อารมณ์ยังไงล่ะคะ ก็ต้องค่อยๆ
ละเลียด..." ณชาเถียงแล้วหันไปยิม้ หวานกับพนักงานทีย่ นื รออยู่ "ช่วยเอาไป
อุ่นให้ใหม่ด้วยนะคะ"
พนักงานรับค�ำแล้วยกจานใส่ครัวซองต์อัลมอนด์ของเธอเดินเข้าครัว
ไปอุน่ มาให้ หลังจากถามพสินว่าของเขาจะให้เอาไปอุน่ ด้วยไหมแล้วชายหนุม่
ส่ายหน้าปฏิเสธและตอบว่าไม่เป็นไร...
"เรือ่ งมากขนาดนีเ้ ดีย๋ วเขาก็หมัน่ ไส้เอาหรอก มีหวังโดนเอาไปนินทา
ลงอินเตอร์เน็ตแน่"
"ช่างปะไร"
"นิสยั ยย" พสินดุ "แทนทีเ่ ป็นคนดังแล้วจะพยายามท�ำตัวน่ารักให้ใครๆ
ชื่นชม ดันท�ำตัวเยอะให้เขาด่า"
"แค่อนุ่ ครัวซองต์เอง มันไม่ได้แย่ขนาดทีเ่ ขาจะด่าจนเสียหายได้หรอกค่ะ
ก็ณชาชอบกินขนมปังอุน่ ๆ ร้อนๆ นีน่ า แข็งๆ ชืดๆ แบบนัน้ ใครจะไปกลืนลง"
"ไม่เห็นมันจะแข็งตรงไหนเลย ก็ยังนุ่มดีอยู่" พสินว่าแล้วบิของ
ตัวเองทาน
"แต่อุ่นแล้วรสชาติมันดีขึ้นนี่คะ"
"นอกจากแฮชแท็กขี้มโนแล้ว เดี๋ยวเธอคงได้ 'นางเอกครัวซองต์
เรื่องเยอะ' เพิ่มอีกอัน ระวังเถอะ"
"ไม่เห็นกลัวเลย รู้ไหมคะ บางทีการเป็นดาราก็ควรมีความเรื่องมาก
ในระดับพอดีบ้าง อย่างน้อยก็ท�ำเพื่อให้เป็นที่จดจ�ำของคนอื่น แล้วณชา
ก็ไม่ได้เหวี่ยงอะไรน่าเกลียดซะหน่อย ก็ออกปากขอร้องเขาดีๆ พูดจา
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เพราะๆ ยิ้มหวานๆ ให้เขา ยกมือไหว้ขอบคุณสวยๆ เพียงแต่ขอให้เขา
อุ่นครัวซองต์หลายรอบหน่อยเท่านั้น แล้วณชาก็ตั้งใจจะให้ทิปเขาเยอะๆ
เป็นค่าความเรื่องมากของตัวเองอยู่แล้วด้วย พี่พีทไม่ต้องห่วงหรอก"
พสินฟังแล้วกลอกตาใส่อย่างเอือมระอา
"ฟังนะคะ การที่ณชาเยอะใส่เขาแบบนี้ เขาจะได้จ�ำแม่นไงว่าณชา
เคยมาที่นี่ และขออุ่นครัวซองต์ไปสามรอบ"
อีกฝ่ายพยักพเยิดรับรู้อย่างหน่ายๆ โดยไม่พูดอะไรเลย
"พี่พีทท�ำหน้าแบบนี้ใส่แปลว่าเบื่อณชาจนเลิกชอบแล้วล่ะสิ"
"ตอนนี้ยังหรอก แต่อีกไม่นานก็ไม่แน่"
"เฮอะ...เลิกชอบไปเลยก็ดี จะได้ไม่ต้องมาเป็นห่วงแล้วคอยย�้ำเตือน
เรื่องเจสอีก น่าร�ำคาญ" ณชากระแทกเสียงประชดแล้วเม้มปากอย่าง
ขัดเคืองใจ
"ขอให้มันจริงเถอะ วันไหนพี่เลิกสนใจขึ้นมาจริงๆ เธอจะรู้สึก
ตอนเจสท�ำให้เสียใจเธอจะได้เศร้าแล้วเหงาตายไปเลย"
หญิงสาวฟังแล้วท�ำเป็นเบ้ปากรัวๆ เสมือนไม่แคร์...แต่ลกึ ๆ ก็ยอมรับว่า
ฟังค�ำพูดดังกล่าวท�ำให้สะเทือนใจและรู้สึกกลัวอยู่นิดๆ เหมือนกัน พสิน
อาจจะเป็นแค่คนเดียวในโลกก็ได้ที่รักและต้องการเธอเพียงคนเดียวอย่าง
แท้จริง หากต้องสูญเสียเขาไปเธอคงอดใจหายไม่ได้ และคงรู้สึกว่างเปล่า
เกินบรรยาย
แล้วถ้าวันไหนทีเ่ ธอยอมรับว่าตัวเองหมดหวังและอกหักจากเจสอย่าง
สิ้นเชิงแล้ว อาจจะไม่มี ใครสนใจไยดีเธอเลยก็ ได้ เพราะเวลานี้ทุกคน
ต่างพากันเอือมระอากับเรื่องนี้เต็มทนแล้ว
"พี่ชาชา!"
ณชาชะงักกึกแล้วหันขวับไปตามเสียงเรียกอันคุ้นเคยดังกล่าวทันที
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เธอแทบพ่นชาร้อนค�ำสุดท้ายทีเ่ พิง่ จิบเข้าไปออกมาอย่างห้ามไม่อยูเ่ มือ่ เห็น
มาร์กี้กับลีโอวิ่งถลาตรงเข้ามาหาด้วยท่าทางตื่นเต้นดีใจ
"สองคนมาได้ไงเนี่ย!"
"มากับแด๊ดดี้กับเชอรีลครับ แด๊ดดี้นั่งอยู่ทางโน้นนน..." มาร์กี้ชี้ไป
ทางด้านหนึง่ ของร้าน ณชามองตามจึงเห็นเจสกับเชอรีลนัง่ อยู่ในมุมด้านนัน้
จริงๆ
"เลาเห็นพี่ชาชาก่อนมาร์กี้อีก เลาเลยบอกแด๊ดดี้ว่าขอมาหาพี่ชาชา
แป๊บนึง"
ตอนนั้นณชากับพสินเรียกเก็บเงินและก�ำลังจะออกจากร้านพอดี
พอช�ำระเงินเรียบร้อยก็พากันเดินตามสองหนุ่มน้อยไปยังโต๊ะของเจสเพื่อ
กล่าวค�ำทักทายเขาตามมารยาท
"พอได้เจอเจสก็ดี๊ด๊าเก็บอาการไม่อยู่เลยนะ" พสินค่อนขอดอย่าง
อดไม่ได้
"แหงล่ะ ก็เค้ารักของเค้า"
คนฟังกลอกตาเบาๆ กับอาการลอยหน้าลอยตาด้วยความดื้อรั้น
ดันทุรงั ของอีกฝ่าย และยิง่ กลอกหนักกว่าเก่าเมือ่ เผชิญหน้ากับเจสแล้วเห็น
ณชาหน้าบานจนหุบไม่ลง เสมือนลืมเลือนอารมณ์หม่นหมองตอนทีค่ ร�ำ่ ครวญ
ปรับทุกข์เรื่องเจสกับเขาเมื่อก่อนหน้านี้ไปหมดสิ้นแล้วกระนั้น
"บั ง เอิ ญ จั ง เลย ดี ใ จนะคะที่ ไ ด้ เ จอพวกคุ ณ ที่ นี่ มาเที่ ย วพั ท ยา
เหมือนกัน...ใจตรงกัน" ณชาพูดพลางยิ้มหวานให้เจสอย่างไม่สงวนท่าที
โดยไม่ลืมเผื่อแผ่รอยยิ้มดังกล่าวไปถึงเชอรีลที่ยิ้มให้เธออย่างสงวนท่าที
อยู่ตรงหน้า... "มิน่าล่ะ เมื่อคืนฉันฝันถึงคุณทั้งคืนเลยค่ะเจส แล้วก็ได้
มาเจอกันที่น...
ี่ "
เจสยิม้ ให้เธออย่างสุภาพ "เรามากันตัง้ แต่เมือ่ วานแล้วล่ะครับ พวกคุณ
คงเพิ่งมาถึง"
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"เราก็มาตั้งแต่เมื่อวานเหมือนกันค่ะ นี่ก�ำลังจะกลับแล้ว พอดีพี่พีทมี
งานด่วนเข้ามา ตอนแรกว่าจะค้างกันอีกคืน เพราะพรุ่งนี้ณชาไม่มีงาน
แต่จะออกเช้าๆ ไปให้ทันพี่พีทเข้างานเก้าโมง"
"ถ้ายังไม่อยากกลับอยูต่ อ่ กับเราก็ได้ ให้เพือ่ นคุณกลับไปก่อน แล้วคุณ
ค่อยกลับพร้อมผมพรุ่งนี้"
"..."
"จะได้อยู่เป็นเพื่อนเด็กๆ ด้วย"
ณชาหันไปมองหน้าพสิน แต่แววตาเขาว่างเปล่าอย่างไร้ความเห็น
"พอดีผมมีนดั มาคุยธุระทีน่ ี่ อาจจะไม่มเี วลาดูแลเด็กๆ มากนัก ถ้าคุณ
ไม่รังเกียจที่จะอยู่ต่อเป็นเพื่อนเด็กสองคนนี...
้ "
"ถ้าแด๊ดดี้ไม่มเี วลาพาเราไปว่ายน�ำ้ ณชาจะได้พาไปแทนใช่ไหมครับ"
มาร์กสี้ อบถามผูเ้ ป็นพ่อด้วยท่าทางจริงจังอย่างมีความหวัง พอเจสพยักหน้ารับ
เด็กชายจึงหันไปบอกณชา "ณชาจะพามาร์กี้กับลีโอไปว่ายน�้ำได้ไหมครับ"
"เอ่อ..."
"อยากอยู่ต่อก็อยู่สิ เธอก็ไม่ได้รีบกลับไปท�ำงานไม่ใช่เหรอ" พสิน
ช่วยยุ
"งั้น..."
"เย้!" มาร์กี้กับลีโอพากันส่งเสียงร้องดีอกดี ใจทั้งที่ณชายังไม่ทัน
ได้พูดอะไร
ตอนเดินไปเอากระเป๋าสัมภาระที่รถกับพสิน เธอเลยโดนเขาแขวะ
ตลอดทาง แต่หญิงสาวก็หาได้น�ำพาไม่...
"ก็พี่พีทเห็นไหมล่ะ ถ้าเขาไม่มีใจสักนิด...เขาคงไม่ชวนณชาอยู่ต่อ
ด้วยหรอก เขาต้องคิดอะไรกับณชาอยู่บ้างแน่ๆ"
"น้องครับ พีก่ เ็ ห็นว่าเขาแค่ชวนตามมารยาทเท่านัน้ นะ อย่าคิดเข้าข้าง
ตัวเอง"
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"แต่การที่เขารู้ว่าณชาคิดยังไง... ถ้าเขาไม่ได้ชอบณชาเลย เขาต้อง
ไม่อยากข้องเกี่ยวด้วยสิ แต่นี่เขากลับอยากให้ณชาใกล้ชิดกับลูกๆ เขา"
พสินกลอกตาอย่างอ่อนอกอ่อนใจ
"แล้วเธอคิดได้ยงั ไงกัน จะอยูเ่ ป็นเพือ่ นลูกเขาทัง้ ทีเ่ ขาพาผูห้ ญิงคนอืน่
มาด้วย มีหวังได้เป็นข่าวน่าอายให้ตน้ สังกัดเวียนหัวอีกรอบแน่ ดูไม่มศี กั ดิศ์ รี
เอาซะเลย"
"ถ้าจะพูดขนาดนีแ้ ล้วท�ำไมเมือ่ กี้ไม่เบรกกันเลยล่ะ ดันมายุสง่ ให้ณชา
อยู่ต่อกับเขาซะอีก!"
"ก็พี่เห็นตาเธอเป็นประกายเพราะอยากอยู่ต่อจนตัวสั่น เลยไม่อยาก
ห้ามให้เสียอารมณ์"
"เปล่าซะหน่อยนะ ไม่ได้อยากอยูจ่ นตัวสัน่ ขนาดนัน้ ถ้าปกติอาจจะใช่
เพราะอยากอยู่กับเจส แต่นี่เขามีผู้หญิงคนอื่นอยู่ด้วย ณชาก็ไม่ได้เสียสติ
ขนาดจะอยากอยู่ดูเขาสวีตกันให้ช�้ำใจเล่นหรอก พี่พีทก็ดันมายุให้อยู่ต่อ
กับเขาไปอีก ณชาเลยสับสนไปหมดจนตอบตกลงไปแบบงงๆ!"
พสินถอนหายใจเฮือกกับการโดนโยนความผิดให้หน้าตาเฉย แล้ว
ระหว่างนัน้ ก็มโี ทรศัพท์สายหนึง่ โทรเข้ามาทีม่ อื ถือของเขา เป็นสายจากเจมี่
ณชายืนมองเขาคุยสายกับเจมีอ่ ยูข่ า้ งรถด้วยสีหน้าตกตะลึงเล็กน้อย พอเขา
วางสายเธอจึงรีบถามด้วยความหวาดระแวงแกมสงสัยจนลิ้นรัว
"เจมี่โทรมาท�ำไมคะ"
"คอมฯ เขามีปัญหา เลยวานให้พี่เข้าไปช่วยดูหน่อย"
"เจมี่คอมฯ มีปัญหา?"
"ก็เขาบอกว่างั้น"
"ท่าทางเหมือนเขากับพีพ่ ที คุน้ เคยกันดีจงั นะคะ ไปสนิทกันตอนไหน"
"ก็ตั้งแต่ตอนเธอแนะน�ำให้พี่รู้จักแล้วไปนั่งกินข้าวด้วยกันไง"
"เคยเจอกันแค่สองสามครั้งเนี่ยนะ...ไม่เห็นรู้เลยว่าแอบติดต่อกัน
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เป็นส่วนตัวแบบนี้ด้วย"
"จะเคยเจอกี่ครั้งก็ถือเป็นเรื่องปกติที่จะติดต่อกันแบบนี้ เพื่อนเธอ
ก็เหมือนเพื่อนพี่นั่นแหละน่า หรือพี่กับเจมี่ต้องรายงานเธอทุกครั้งที่
ติดต่อกัน?"
"เปล่าค่ะ!" ณชากระแทกเสียงใส่อย่างขุ่นเคือง "แล้วที่ว่าคืนนี้เจอกัน
...นั่นแปลว่าพี่พีทจะไปดูคอมฯ ให้เขาที่ห้องเหรอคะ"
"อื้อ"
"คิดได้ไงเนี่ย!" ณชาอุทานอย่างตกใจ "ถ้าไปหาเจมี่ดึกๆ ดื่นๆ มีหวัง
เสร็จเขาแหงๆ"
"คิดไปเรื่อย"
"อย่าบอกนะว่าเคยไปมาบ่อยจนชินแล้ว"
"บ้า ยังไม่เคย...เธอคิดมากอะไรเนี่ย"
"ไม่ได้คดิ มากนะคะ พีพ่ ที ไม่รจู้ กั เจมีร่ ไึ ง เขาแอบชอบพีพ่ ที อยูด่ ว้ ยนะ
รู้ไหม"
"เจมี่ชอบพี่?"
"ก็เวลาณชาเล่าเรื่องพี่พีทให้ฟัง เขาจะท�ำท่าสนใจยังไงไม่รู้ แล้วก็
ถามนัน่ ถามนีต่ ลอด สงสัยเพราะเห็นพีพ่ ที ดูซอื่ ๆ แล้วก็ใจดีไม่เหมือนผูช้ าย
ที่เขารู้จักส่วนใหญ่ล่ะมั้ง แต่พี่พีทก็รู้ว่าเจมี่เจ้าชู้มากขนาดไหน เขาก็
มักจะปิ๊งแล้วหว่านเสน่ห์ใส่ผู้ชายไปทั่วง่ายๆ แบบนี้แหละ"
"นิสัยไม่ดีเลยนะณชา พูดจาว่าร้ายเพื่อนตัวเองลับหลังแบบนี้"
"ณชาก็แค่เป็นห่วงพี่พีท เพราะรู้ว่าตอนนี้เจมี่เขาเห็นว่าพี่พีทเป็น
ของแปลกใหม่น่าสนใจ เป็นเหมือนของหวานน่าลิ้มลอง ถ้าไม่ระวังตัวล่ะก็
...พี่พีทเสร็จเขาแน่ๆ!"
"ท�ำไม ณชาหึงพี่เหรอ"
"เปล่าค่ะ ก็บอกว่าเป็นห่วง!"
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"พีเ่ ป็นผูช้ าย จะต้องมาห่วงอะไร ถ้าไม่ได้หวงก็ไม่ตอ้ งพูดมากหรอก"
ณชาท�ำหน้าง�้ำ "ยังไงก็อย่าไปที่ห้องเจมี่ตอนกลางคืนดีกว่านะคะ
มันไม่ปลอดภัย ณชาไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนเข้าห้องเจมี่แล้วกลับออกมา
ได้อย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องดังเดิมเลยสักคน"
"แล้วใครบอกว่าตอนนี้พี่บริสุทธิ์ผุดผ่อง ดูถูกกันชะมัด"
ณชาถลึงตาแยกเขี้ยวใส่ "อย่าบังอาจเอาประสบการณ์พื้นๆ บ้านๆ
กระจอกๆ ของพี่พีทมาเทียบกับสิ่งที่จะได้จากสาวฮอตอย่างเจมี่เด็ดขาด
มันคนละชั้นกันเลย"
"รู้ได้ไงว่าพี่กระจอก แล้วรู้ได้ไงว่าประสบการณ์เจมี่ไม่ธรรมดา"
"..."
"อย่าบอกว่าเธอกับเจมี่เคย...อย่างที่คนเขาเม้าท์กัน"
"ไม่ใช่ย่ะ ณชากับเจมี่ไม่ใช่เลสเบี้ยน ณชาแค่เคยได้ยินตอน..."
"ได้ยินตอน...?"
"ก็ตอนทีเ่ จมี...
่ " ณชาอึกอักหน้าแดง "โอ๊ยยย...จะตอนอะไรก็ชา่ งเถอะ
อย่าถามเลย สรุปพี่พีทไม่ควรไปที่ห้องเจมี่ตามล�ำพังตอนดึกๆ ดื่นๆ
เข้าใจไหม"
"ยิง่ พูดแบบนีก้ ย็ งิ่ อยากลอง เห็นแบบนีพ้ เี่ ป็นคนชอบความท้าทายนะ"
พสินจงใจแกล้งยั่วโมโหเธอ "แล้วยิ่งมาดูถูกว่าประสบการณ์ของพี่มัน
พื้นๆ บ้านๆ กระจอกๆ พี่ย่ิงอยากพิสูจน์ตัวเองเข้าไปใหญ่ จะดูซิว่า
ระหว่างพี่กับเจมี่ใครจะแน่กว่ากัน"
"เออ! งั้นก็ตามใจเลยค่า! เชิญไปลองให้เต็มที่เลย!" ณชาขึ้นเสียง
อย่างโมโห "ในเมื่อเตือนแล้วไม่ฟัง มีอะไรเกิดขึ้นก็อย่ามาโอดครวญละกัน
ถ้าเสร็จเจมีแ่ ล้วหลงรักเขาหัวปักหัวป�ำจนโงหัวไม่ขนึ้ แต่โดนเขาขยีแ้ ล้วเขีย่
ทิง้ แทบไม่ทนั เหมือนดอกไม้รมิ ทางล่ะก็ ณชาจะหัวเราะเยาะให้ฟนั ร่วงคอยดู
จะไม่ช่วยแล้วก็จะไม่สงสารสักนิดเลยด้วย!"
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พสินมองคนขี้โมโหยิ้มๆ เขารับรู้ได้ว่าภายใต้ความหงุดหงิดนั้นมี
ความห่วงใยอยู่ด้วยเต็มเปี่ยม
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บทที่ 3

เมื่อคืนฝันดี วันนี้ฝันร้าย
ณชามีโอกาสท�ำตาหวานและพูดเสียงเจ็ดเสียงแปดใส่เจสได้แค่
ไม่เท่าไหร่ก็ต้องแยกจากเจส เพราะหลังออกจากร้านอาหารที่บังเอิญมา
เจอกันแห่งนั้นแล้ว เจสก็พาเธอไปเช็กอินเข้าห้องพักที่โรงแรม แล้วฝาก
ให้เธอดูแลลูกๆ แทน ส่วนเขาก็ควงซูเปอร์โมเดลสุดฮอตไปคุยธุระส�ำคัญ
อย่างสบายใจเฉิบเพราะหมดห่วงกังวลเรื่องลูก
"นีเ่ ขาเห็นฉันเป็นพีเ่ ลีย้ งเด็กรึไงเนีย่ ถึงได้ทำ� แบบนี้ ใจร้ายชะมัดเลย!"
"ใครใจร้ายเหรอชับบบ" ลีโอในชุดว่ายน�้ำที่ก�ำลังสวมรองเท้าเตรียม
ออกจากห้องพักหันไปเงยหน้าขึ้นถามณชา
"แด๊ดดี้เธอน่ะสิ หลอกให้พี่มาดูแลพวกเธอ แล้วตัวเองก็หนีไปสวีต
กับเชอรีลหน้าตาเฉย ร้ายกาจสิ้นดี"
"แด๊ ด ดี้ เ จสใจดี ม ากกก ไม่ ไ ด้ ร ้ า ยซะหน่ อ ย พรุ ่ ง นี้ ก็ ไ ม่ ต ้ อ งไป
โรงเรียนด้วย แด๊ดดี้ใจดีให้หยุดเรียนหนึ่งวัน"
"เพราะแด๊ดดี้เจสไปสวีตกับแฟน เธอเลยเสียใจที่ ไม่ได้เป็นแฟน
แด๊ดดี้เจสใช่ไหม"
"ช่ายยย...อกหักดังเป๊าะเลย!" ณชาท�ำเสียงเซ็ง ถอนใจเฮือก
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"พี่ชาชาไม่ต้องเฉียใจนะ เดี๋ยวเลาหาแฟนให้เอง ไปหากันที่ฉะวั่ยน�้ำ
ก็ด้ายยย"
ความปรารถนาของลีโอท�ำให้ณชายิม้ หมัน่ ไส้ แล้วจึงกลอกตาท�ำหน้า
เซ็งขณะเปิดประตูพาเด็กๆ ออกจากห้องพัก "โตขึน้ พวกเธออย่าเจ้าชูเ้ หมือน
แด๊ดดี้นะ มันไม่ดี"
"ถ้ามันไม่ดแี ล้วท�ำไมเธอถึงชอบแด๊ดดีเ้ จสแล้วก็อยากเป็นแฟนด้วยล่ะ"
"..."
"ท�ำไมไม่ชอบพีพ่ ที ล่ะ พีพ่ ที ใจดีมา้ กมากกก...แล้วก็พาเราไปสวนสัตว์
ดั้วะ แด๊ดดี้ยังไม่เคยพาไปสักครั้งเลย"
"เธอว่าพี่ควรชอบพี่พีทมากกว่าแด๊ดดี้เธอเหรอ"
"ก็พี่พีทชอบเธอ พี่พีทบอกมาร์กี้ว่าอยากแต่งงานกับณชา แต่แด๊ดดี้
ไม่ได้ชอบเธอและไม่ได้อยากเป็นแฟนเธอ แต่ว่าแด๊ดดี้ชอบเชอรีลกับ
ใครอีกก็ไม่ร...
ุ เยอะแยะไปหมด"
ค�ำพูดรูด้ อี ย่างแสนซือ่ จนน่าเอ็นดูของมาร์กี้ เหมือนกับตัง้ ใจจะเตือนสติ
จนณชารูส้ กึ ราวกับถูกแทงใจด�ำ นัน่ สินะ...ท�ำไมเธอถึงไม่รกั คนทีเ่ ขารักเธอ
แทนที่จะมัวเสียเวลาปักอกปักใจอยู่กับคนที่ไม่ได้แคร์หรือรู้สึกรู้สาอะไร
กับเธอเลยแบบนี้
ระหว่างที่อยู่ตรงสระว่ายน�้ำ มีคนเข้ามาขอถ่ายรูปกับณชาและเด็กๆ
อยู่สองสามราย พร้อมทั้งขออนุญาตน�ำรูปที่ ได้โพสต์ลงโซเชียลมีเดีย
ซึ่งณชาก็ไม่ได้ขัดข้องแต่ประการใด จนกระทั่งในช่วงบ่ายหลังจากเธอ
พาเด็กๆ ขึ้นจากสระว่ายน�้ำและทานกลางวันกันเรียบร้อย เธอก็ได้รับสาย
จากบุรัสกร อีกฝ่ายโทรมาเหวี่ยงเรื่องที่รู้ว่าเธออยู่กับลูกๆ ของเจสที่พัทยา
อีกทั้งยังรู้ด้วยว่าเจสพาเชอรีลมาที่นี่ด้วย
"แล้วเธอบอกคนที่มาขอถ่ายรูปแบบนั้นจริงๆ เหรอณชา ที่ว่าเจส
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ชวนเธอมาเที่ยวกับครอบครัวเขา และตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับ
เจสก�ำลังไปได้ดี!?"
"เอ่อ...ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะ หนูแค่บอกว่า...หนูมาพัทยากับเจส
และหนูเข้ากับลูกๆ เขาได้ค่อนข้างดี ความสัมพันธ์ของเราก็เป็นแบบ...
เรื่อยๆ"
"ณชา!"
"ขาาา..."
"นี่เธอเสียสติไปแล้วรึไง ท�ำไมไม่รู้จักเข็ดจักหลาบเสียที ลืมตาตื่น
ซะทีเถอะแม่คณ
ุ เธอเห็นทีเ่ ขาเอารูปเธอกับเด็กๆ ไปโพสต์นนั่ ไหม คนแชร์
ไปเม้าท์เธอเสียๆ หายๆ กันสนุกปากยกใหญ่ ดูถกู ดูแคลนสารพัดเหมือนเธอ
เป็นแค่ผู้หญิงถูกๆ ไม่มีค่า แถมยังเอารูปเจสกับเชอรีลไปท�ำมีมแซะเธอ
เต็มอินเตอร์เน็ต จนตอนนีม้ นั ลามไปถึงเพจเม้าท์ดารา ทีส่ ำ� คัญ...แฮชแท็ก
ขี้มโนของเธอมันกลับมาติดเทรนด์ทวิตเตอร์อีกแล้วไปดูซะนะ!"
"ขนาดนั้นเลยเหรอคะ..."
"มันยิ่งกว่านั้นเสียอีกย่ะ เพราะเธอโดนกระหน�่ำด้วยแฮชแท็กใหม่
ล่าสุดเรียบร้อยแล้ว #พี่เลี้ยง20xx น่ะตอนนี้ติดเทรนด์มาคู่กับอันเก่าเลย!"
"โหยยย"
"นี่มัวแต่เลี้ยงลูกให้เขางกๆ จนไม่มีเวลาเช็กเรื่องตัวเองเลยรึไง เธอ
เป็นดาราประสาอะไร เคยเห็นคุณค่าที่ฉันพยายามลงทุนปลุกปั้นเธอมา
แทบตายบ้างไหมฮึ ฉันอยากจะบ้าตายกับเธอจริงๆ หัดรักศักดิ์ศรีตัวเอง
เสียบ้างเถอะแม่คุณ รู้ไหมว่าทุกคนเป็นห่วงเธอมากขนาดไหน!"
"โธ่ คุณโบว์คะ หนูรกั ศักดิศ์ รีจะตายไป เพียงแต่วา่ ตอนนีห้ นูแค่รกั เจส
มากกว่า..."
"ยายเด็กโง่ ท�ำไมโง่ๆๆๆๆ อย่างนี้เนี่ยฮะ เธอเป็นโรคจิตรึไง ถึงได้
ชอบวอแวแต่ผู้ชายที่ไม่เคยสนใจเธอตลอดเลย!" บุรัสกรตวาดลั่นอย่าง
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เหลืออด "แล้วถ้าเธอยังไม่คิดจะแก้ไขเรื่องนี้ล่ะก็ ฉันจะหาวิธีจัดการเอง
ละนะ แล้วอย่ามาหาว่าฉันใจร้ายละกัน!"
"เอ่อ...แล้วคุณโบว์จะท�ำยังไงคะ"
"ไม่ต้องรู้หรอก รอดูเอาเอง!"
เสร็จจากคุยสายกับบุรสั กร...หญิงสาวผูเ้ ป็นเจ้านายสายตรงของเธอแล้ว
ณชาก็ต้องคอยรับสายจากเพื่อนรุ่นพี่ ในแก๊งชะนีสายแข็งไม่หยุดหย่อน
โดยเฉพาะเพชรพริ้ง ที่โทรมาเอาเรื่องเธอถึงสามรอบติดๆ กัน รอบแรก
หล่อนอาละวาดราวกับเสียสติใส่เธอไม่ยั้ง รอบสองเบาลงหน่อย แต่พอ
รอบสามก็เหมือนนึกอะไรได้แล้วโทรมาวีนอีกที ก่อนจะวางสายเพราะมี
งานเข้า
พอวางสายจากเพชรพริง้ ณชาก็ทงิ้ ตัวลงบนโซฟาพร้อมกับถอนหายใจ
เฮือก ยังไม่มอี ารมณ์จะไล่เช็กข่าวตัวเองตอนนี้ เธอจึงนอนมองเพดานห้อง
พลางคิดไปเรื่อยเปื่อย ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าท�ำไมถึงได้เป็นคน
ดื้อด้านดันทุรังแบบนี้ แต่จะว่าไป...เธอก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดรวดร้าวอะไร
มากมายเพราะเจสอย่างที่ควรจะเป็น อาจเพราะชาชินกับการที่เห็นเขา
ควงผู้หญิงไม่ซ�้ำหน้า โดยที่ไม่เคยคิดจะเห็นเธอเป็นอะไรที่มากเกินกว่า
ค�ำว่า 'เพื่อนของเจมี'่ จนเธอเองก็เริ่มสับสนแล้วเหมือนกันว่า สรุปตอนนี้
เธอต้องการอะไรจากเจสกันแน่...
ปรากฏว่าคืนนัน้ เจสโทรศัพท์มาถึงณชาเพือ่ จะขอร้องให้เธอช่วยดูแล
ลูกๆ ต่อจนถึงพรุ่งนี้เช้า เพราะคืนนี้เขาจะกลับดึกเนื่องจากมีปาร์ตี้ แม้จะ
ข่มใจตอบเขาไปเสมือนยินดีช่วยด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง แต่ครั้นพอ
วางสายแล้วเธอก็ต้องรีบหาที่ระบายอารมณ์ ด้วยการโทรศัพท์ถึง 'จิรวดี'
...เพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งในกลุ่ม
"มันแย่มากจริงๆ นะคะ ถ้าคิดจะท�ำแบบนี้แล้วเขาหอบลูกๆ มาเป็น
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ภาระด้วยท�ำไมไม่ทราบ เพราะถ้าไม่บังเอิญโชคดีมาเจอพี่เลี้ยงจ�ำเป็น
อย่างหนูเข้า เขาจะเอาลูกไปฝากไว้ที่ไหนตอนตัวเองไปแรด รบกวนพี่ดีดี้
ไปบอกแซคให้ช่วยด่าพี่ชายเขาเรื่องนี้ให้ด้วยนะคะ!"
"ที่รัก...ใจเย็นๆ ก่อน สิบนาทีที่ผ่านมาเธอเอาแต่เหวี่ยงเรื่องเจส
แบบไม่หยุดหายใจเลย พี่กลัวเธอขาดใจตาย"
"ก็หนู โมโห เป็นพี่ดีดี้จะโกรธไหมล่ะคะ หน็อยยย...นึกแล้วเชียว
ว่ามันแปลกๆ ที่อยู่ดีๆ ก็ ใจกว้างชวนหนูอยู่เที่ยวต่อด้วย ทั้งที่ปกติ
มองข้ามหัวไปมองข้ามหัวมา ที่แท้ก็หลอกมาใช้ประโยชน์!"
"อุ๊ยตาย...ณชา ดูเหมือนว่าเธอจะตาสว่างขึ้นนิดๆ แล้วนี่นา"
"ไม่ต้องท�ำเสียงดีใจขนาดนั้นหรอกค่ะ หนูไม่ได้ตาสว่างซะหน่อย
แต่ที่ด่าๆ อยู่นี่เป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบเพราะก�ำลังโกรธ เพราะใจจริงหนู
ก็ยังอยากได้เขาอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละ"
"ยายเด็กบ้า!"
"ก็เมือ่ กีเ้ ขาบอกนีน่ า ว่าถ้ากลับกรุงเทพฯ ไปแล้วจะให้ของขวัญพิเศษ
กับหนูชิ้นหนึ่งเป็นการขอบคุณ พี่ดีดี้ก็รู้ว่าของขวัญจากเจสน่ะโรแมนติก
แค่ไหน คราวที่แล้วที่หนูช่วยท�ำให้เจมี่ยอมรับน้องๆ ได้ เจสก็ตอบแทน
ด้วยการให้แหวนกับสร้อยเพชรกับหนูชดุ หนึง่ เป็นคอลเล็กชัน่ รูปหัวใจด้วย
แถมยังสลักชื่อย่อหนูไว้อีกต่างหาก คิดดูสิคะ...เขาใส่ใจหนูขนาดนี้แล้ว
จะไม่ให้หนูมโนได้ไง"
"นี่ แต่ตอนนี้เขาก�ำลังหลอกให้เธอช่วยดูลูก ส่วนเขาก็ไปแรดกับ
ผู้หญิงคนอื่นนะ แล้วคืนนี้สองคนนั้นก็นอนห้องเดียวกันชัวร์"
"ไม่จริง!"
"อย่าหลอกตัวเอง ถ้าไม่เชื่อเธอก็ไปสืบดูสิ เขาต้องนอนด้วยกัน
อยู่แล้วแหละ"
"แต่หนูถามมาร์กี้กับลีโอแล้ว สองคนนั้นบอกว่าเมื่อคืนพวกเขานอน
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กับเจส เชอรีลไม่ได้นอนด้วย"
"โถถถ...เด็กสองคนนั้นหลับลึกจะตายยย หัวถึงหมอนก็หลับปุ๋ยยาว
ถึงเช้า พอลูกหลับเจสก็คงย่องไปหาผู้หญิง แล้วที่หลอกเธอมาดูลูกให้
ก็เพราะคืนนี้เขาอยากอยู่กับเชอรีลอย่างสบายใจไม่ต้องกังวล"
"พี่ดีดี้จะตอกย�้ำให้หนูเสียใจท�ำไมเนี่ย"
"บอกกี่ครั้งแล้วว่าเพราะพี่ไม่ชอบที่เธอมโนหลอกตัวเองไม่เลิก"
"อันที่จริง...ถ้าลองพิจารณาอย่างมีเหตุผล คืนนี้เจสกับเชอรีลเขา
ก็ต้องนอนห้องเดียวกันอยู่แล้วนี่นา แล้วหนูต้องรู้สึกอะไรกับเรื่องนี้ด้วย
หรือคะ"
"ต้องรูส้ กึ สิยะ!" จิรวดีแหวเสียงดัง "ผูช้ ายทีเ่ ธอรักไปนอนกับผูห้ ญิงอืน่
เธอควรรับไม่ได้แล้วก็เทเขาซะ!"
"แต่เขายังไม่ได้เป็นอะไรกับหนูนี่นา เขาก็ย่อมมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะไป
มีอะไรกับใครก็ได้..."
ปลายสายพึมพ�ำหาสวรรค์ พระเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างอ่อนใจ
"งั้นก็แล้วแต่เธอละกันจ้ะแม่คนสวยใจกว้างงง...กว้างเป็นแม่น�้ำ ทะเล และ
มหาสมุทร!"
"เอาเป็นว่า...ขอหนูรอดูของขวัญพิเศษจากเจสรอบนี้ก่อนได้ไหมว่า
เขาจะให้อะไร ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรให้มโนต่อได้เลย...หนูก็จะหยุด"
คนปลายสายถอนหายใจใส่ดังเฮือกใหญ่ "ไม่ต้องท�ำมาพูดดีเลยณชา
เธอก็พูดแบบนี้ทั้งปีทั้งชาติ เพราะต่อให้เจสเลือกโดนัทห่วยๆ มาให้เธอ
กล่องหนึ่ง เธอก็หาเหตุผลกากๆ มามโนเข้าข้างตัวเองจนได้น่ะแหละ"
"พี่ดีดี้เนี่ย...ปากร้ายเหมือนกันนะคะ สงสัยติดเชื้อมาจากสามี"
"ไม่ ใช่ย่ะ!" จิรวดีแหวตอบเบาๆ "นี่ฟังนะ เจสเขาแค่เอ็นดูเธอ
เหมือนเป็นลูกสาวคนหนึ่งเท่านั้น เจสอายุมากกว่าเธอตั้งกี่ปีนับนิ้วดู
แล้วเธอก็เป็นเพื่อนรักของเจมี่ด้วย แซคบอกว่าเขาเคยถามเจสเกี่ยวกับ
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เรื่องของเธอหลายครั้ง ซึ่งพอถูกถามเจสก็จะโมโหทุกที เขาไม่ชอบให้ใคร
พูดถึงความสัมพันธ์ของเธอกับเขาในเชิงชู้สาว เพราะเธอเป็นเพื่อนเจมี่
มันเลยท�ำให้เขาล�ำบากใจ"
"..."
"ช่างเถอะ พี่ย�้ำไปก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา เพราะยังไงเธอ
ก็คงปิดหูปิดตาไม่ยอมรับฟังค�ำเตือนใครอยู่ดี แต่ปัญหาคือ...การที่เธอ
ปล่อยให้ตัวเองมีข่าวเสียหายอย่างวันนี้ออกมาอีก ทั้งที่เพิ่งถูกปลดออก
จากละคร พี่ว่าคุณโบว์คงไม่ยอมอยู่เฉยต่อไปแน่ เธอเตรียมตัวรับมือ
การแก้ไขสถานการณ์ของคุณโบว์ ไว้ให้ดีเถอะณชา!"
เช้าวันต่อมาขณะณชาพาเด็กๆ ออกจากห้องเพื่อไปทานอาหารเช้า
ตอนเก้าโมง เมื่อเดินผ่านห้องข้างๆ ซึ่งเธอทราบว่าเป็นห้องพักของเชอรีล
เจสก็เปิดประตูออกมาพอดี ร่างสูงใหญ่ของเขาสวมเสื้อเชิ้ตสีอ่อนปล่อย
ชายเสื้อออกนอกกางเกง และสวมกางเกงขายาวสีด�ำ ผมสีน�้ำตาลเข้ม
ค่อนข้างยุ่ง และเขาก็ดูยับเยินไปทั้งตัว ทว่าสภาพไม่เรียบร้อยดังกล่าว
กลับท�ำให้เจสดูมีเสน่ห์ร้อนแรงเกินธรรมดาอย่างน่ากลัว
ตอนที่ชะงักฝีเท้าหยุดมองเขา ณชาต้องบอกตัวเองให้ตั้งสติไว้
ในขณะที่เด็กชายตัวป้อมทั้งสองต่างพากันส่งเสียงทักทายผู้เป็นพ่อดัง
เจี๊ยวจ๊าวจนเขาต้องรีบปรามให้เบาเสียงลง เพราะเชอรีลยังหลับอยู่
"จะไปทานข้าวกันเหรอครับ"
"ค่ะ"
"ลูกลงไปหาอะไรทานกับณชาก่อนนะ แด๊ดดี้อาบน�้ำเสร็จจะรีบ
ตามลงไป" เขาบอกลูกๆ แล้วเงยหน้าขึ้นยิ้มกับณชาพลางพยักหน้าให้
หญิงสาวอย่างสุภาพอีกครั้ง เสมือนไม่รับรู้ถึงสีหน้าตกตะลึงอึ้งงันอย่าง
ปรับอารมณ์ ไม่ทันของเธอเลย "ฝากเด็กๆ ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมตามไป"
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หญิงสาวพยักหน้าเงียบๆ ด้วยท่าทีเรียบเฉยอย่างข่มใจ รีบจูงมือเด็กๆ
เดินผละไปอย่างรวดเร็ว เธอรับรู้ได้ว่าเจสเดินตามหลังมาติดๆ เพราะ
ห้องพักของเขาอยู่ติดกับห้องเชอรีล แต่เธอไม่ได้หันไปมองอีกเลย ทั้งที่
รู้แก่ใจดีอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไร ทว่านี่นับเป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นกับตา
ตอนเขาอยู่กับผู้หญิงคนอื่นอย่างเป็นส่วนตัว ความรู้สึกตื่นตระหนกที่
บอกไม่ถูกท�ำให้เธอมึนงงเล็กน้อย เธอรักเขาและหวงแหนเขา ชอบคิด
ไปเองมาตลอดว่าเขาเป็นของเธอ ทั้งที่จริงเจสไม่เคยเป็นของเธอเลย...
ตอนที่ลงมาสมทบที่ห้องอาหารเช้าของโรงแรม เจสพอจะรู้สึกได้ว่า
ณชาโกรธ แต่เขาก็แสร้งท�ำเป็นไม่รบั รู้ เขาพอจะเข้าใจได้วา่ เธอต้องรูส้ กึ แย่
อยูแ่ ล้วทีม่ าพบว่าเขาอยูก่ บั ผูห้ ญิงอืน่ ทัง้ คืน โดยทิง้ ลูกๆ ให้เธอเป็นคนดูแล
อย่างเห็นแก่ตัว อย่างไรก็ตาม...เขาไม่เคยรู้สึกผิดต่อณชามาก่อนเลย
จนกระทั่งวันนี้
ภายนอกแล้วณชาไม่ได้ดูมีอะไรเปลี่ยนไปเลยเมื่ออยู่ต่อหน้าเขา
เธอยังคงมองเขาด้วยแววตาหลงใหลชืน่ ชมอย่างเต็มไปด้วยความปรารถนา
อย่างเปิดเผย แต่ลึกๆ แล้วเขาก็รู้สึกได้ว่ามีบางอย่างแปลกไป แต่เขา
ไม่เคยใส่ใจเธอมากพอที่จะวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่ผิดสังเกตนั้นคืออะไร
"เด็กๆ ซนมากไหมครับ คุณคงล�ำบากน่าดู"
"ก็ไม่ซนเท่าไหร่หรอกค่ะ แต่ทะเลาะกันเกือบตลอดเวลาเลย"
"ขอโทษจริงๆ นะครับที่ผมรบกวนมากขนาดนี้"
"ไม่ได้รบกวนอะไรเลย ก็คณ
ุ จ�ำเป็นจริงๆ นีค่ ะ แล้วอีกอย่างฉันก็สนิท
กับลูกๆ คุณดีมากด้วย พวกแกสนิทกับฉันยิ่งกว่าคุณหรือแฟนคุณด้วยซ�้ำ
ไม่ต้องเกรงใจนะคะ"
ยิ้มหวานๆ ของณชาท�ำให้เจสชะงักไปเล็กน้อย เขาเกือบจะคิดว่า
เธอจงใจพูดจาประชดประชันและท�ำท่ากระด้างแข็งขืนอย่างทีไ่ ม่เคยท�ำกับเขา
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มาก่อน แต่พอพิจารณาจากสีหน้าและแววตาเธออย่างชัดเจนแล้ว เขาก็
รูส้ กึ ว่าไม่นา่ จะใช่ ดวงตากลมโตเป็นประกายสดใสของเธอยังคง...แสดงออก
ว่าเขาคือสุดยอดปรารถนาของเธอ บางทีการคิดเข้าข้างตัวเองแบบนี้ก็
ท�ำให้เขากระอักกระอ่วนอยู่ไม่น้อย
ชายหนุม่ ยอมรับว่าล�ำบากใจถึงขัน้ รูส้ กึ ไม่ดที ณ
ี่ ชารูส้ กึ กับเขาแบบนัน้
ทัง้ ทีเ่ ธอเป็นเพือ่ นสนิทของเจมี...
่ ลูกสาวของเขา แต่สงิ่ ทีเ่ ขาท�ำได้กแ็ ค่เพียง
การวางเฉยต่อความต้องการของเธอ ภาวนาเงียบๆ ให้เธอเลิกคิดอะไร
เกินเลยกับเขาโดยเร็วที่สุด เจสไม่เคยรังเกียจที่เธอคิดแบบนั้นกับเขา
ไม่ได้ตะขิดตะขวงใจทีเ่ ธออายุนอ้ ยกว่ามาก อีกทัง้ เธอยังเป็นผูห้ ญิงทีน่ า่ รัก
จิตใจดี มีความเปิดเผยจริงใจ แล้วยังเป็นคนมีอารมณ์ขันด้วย แต่เขา
ไม่อยากคิดอะไรเลยเถิดกับผู้หญิงที่เป็นเพื่อนกับลูกสาวตัวเอง เจสคิดว่า
มันเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ
ระหว่างนัน้ มีสายจากบุรสั กรโทรเข้ามา ณชาโดนบ่นจนหูชาอยูห่ า้ นาที
และคงจะนานกว่านัน้ มากแน่ๆ หากอีกฝ่ายไม่โดนตามไปเข้าห้องประชุมด่วน
พอเธอวางสายจากเจ้านายแล้วถอนหายใจออกมายาวๆ เจสก็เอ่ยขึ้น
"ผมเห็นข่าวแล้ว ตอนนี้คุณโอเคใช่ไหม"
ณชาเลิกคิว้ เล็กน้อยเมือ่ เห็นเจสแสดงความสนใจเรือ่ งส่วนตัวของเธอ
อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เขาอาจจะก�ำลังรู้สึกละอายใจก็ได้ที่หลอกให้เธอ
มาช่วยดูแลลูก ส่วนตัวเองก็ไปเริงรักกับหญิงอื่น...ณชาคิดในใจดังนั้น
แล้วก็ยิ้มหวานปานจะหยดให้เขาด้วยความยินดีอย่างไม่มีฟอร์ม..."ดีใจจัง
คุณเพิ่งเคยถามแบบนี้เป็นครั้งแรก นึกว่าคุณไม่เคยรู้เรื่องอะไรของฉันเลย
เสียอีก"
"แซคโทรมาเล่าให้ฟงั ตัง้ แต่เมือ่ วานน่ะครับ" เขาเฉลย แต่หาได้ทำ� ให้
คนฟังเกิดความผิดหวังจนหัวใจเหี่ยวแฟบไม่ เธอยังคงมองเขาด้วยดวงตา
เป็นประกายสดใส
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"ไม่ต้องห่วงนะคะ ฉันโอเคดีทุกอย่าง เมื่อคืนยังฝันดี...ฝันถึงคุณ
อยู่เลย"
"ฝันว่า...?"
"ฝันว่าจุนโฮมาหาฉันที่คอนโดฯ ค่ะ...หมายถึงไอดอลเกาหลีที่ฉัน
ติ่งอยู่น่ะ" หญิงสาวอธิบายพลางยิ้มอ่อน ตอนนี้เธอติดความเป็นติ่งเกาหลี
มาจากเพื่อนรุ่นพี่ในแก๊งชะนีสายแข็งนิดหน่อย "แล้วทีนี้...จุนโฮก็จูบฉัน
และขอมีอะไรด้วย แต่ทงั้ ทีฉ่ นั เลิฟจุนโฮมาก แต่กลับปฏิเสธเขาแล้วบอกว่า
ฉันท�ำแบบนั้นไม่ได้จริงๆ เพราะฉันมีผู้ชายที่ฉันรักอยู่แล้ว...จริงๆ ในฝัน
เมื่อคืนก็ไม่มีคุณโผล่มาหรอกนะคะ แต่ฉันแค่อยากจะบอกว่าแม้แต่ในฝัน
ฉันยังแคร์คุณถึงขนาดนั้นเท่านั้นแหละ"
เจสมองหน้าเธอแบบอึง้ งันไปเลย ก่อนจะขยับตัวพลางกระแอมกระไอ
เบาๆ เหมือนเสียอาการไปนิดๆ ณชาแอบข�ำในใจ เชื่อว่าที่เป็นแบบนี้
น่าจะเป็นเพราะเมื่อคืนเขาเหนื่อยมากและนอนน้อย ด้วยปกติเจสไม่เคย
แสดงความรู้สึกออกมาให้เธอเห็นง่ายๆ
"แล้ว...ที่คุณโดนถอดจากละครไปสองเรื่อง และอาจจะมีปัญหาอื่น
ตามมาอีก แสดงว่าเรือ่ งของผมมันกระทบกับงานของคุณมากจริงๆ คุณคิดว่า
...เราควรแก้ปญั หาเรือ่ งนีย้ งั ไงดี ส่วนหนึง่ มันเป็นความผิดผมทีเ่ คยขอให้คณุ
เข้ามาช่วยเหลือเรื่องเจมี่กับมาร์กี้ลีโอ ในขณะนี้ปัญหาของผมหมดไปแล้ว
แต่คุณกลับต้องมาล�ำบากเพราะข่าวที่มาพัวพันกับผมอยู่ ถ้ามีอะไรที่ผม
พอจะช่วยได้..."
ณชาแอบยิม้ ในใจทีเ่ ห็นว่าเจสสุภาพเกินกว่าจะด่าเธอตรงๆ ว่าทัง้ หมดนี้
ล้วนเป็นความผิดเธอที่ชอบมโนหลอกตัวเอง ในเมื่อใจเขาเองก็ต้องคิดอยู่
แล้วเพียงแต่ไม่พูดออกมาตรงๆ ว่า...ต่อให้เธอมีเรื่องพัวพันหรือมีเหตุให้
ต้องเจอเขากับลูกๆ ทุกวันวันละสิบรอบ แต่ถา้ เธอไม่เก็บไปมโนเป็นตุเป็นตะ
แล้วเอาไปพูดหรือโพสต์ลงโซเชียลมีเดียในท�ำนองนัน้ ให้คนพากันแซะด้วย

Page �������������.indd 49

28/2/2562 BE 14:27

ฝันดีว่ามีเธอ
50

ความหมั่นไส้แกมสมเพช เธอก็คงไม่ต้องเจอปัญหาอะไรเลย แต่นี่เธอท�ำ
ตัวเองทั้งนั้น...
"ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ ฉันแก้ปัญหาเรื่องนี้เองได้"
"แต่การที่โดนถอดจากบทนางเอกไปแล้วสองเรื่อง ความเสียหายมัน
ไม่น้อยเลยนะครับ"
"จริงๆ แล้วเรื่องแรกที่โดนถอด ฉันเองก็ไม่ได้อยากได้บทนัน้ เท่าไหร่
หรอกค่ะ เพราะตั้งแต่มีข่าวออกมาว่าฉันจะเล่นเรื่องนั้น แฟนนิยายเขา
ก็พากันแอนตี้ว่าฉันไม่เหมาะที่จะรับบทนี้ โดนถอดไปก็ดีแล้ว"
"งั้นเหรอ...แต่การจะหาใครมารับบทอะไรในแต่ละครั้ง มันคงสมจริง
ทุกอย่างยากพอสมควรนะครับ"
ณชาพยักหน้า "อย่างเรื่องล่าสุดของฉันที่ออนแอร์อยู่ โดนด่าอย่าง
หนักว่าข้อมูลในละครไม่เป๊ะ แต่จริงๆ หลายจุดคนท�ำสคริปต์เขาเขียนมา
เป๊ะแล้ว แต่ตอนถ่ายผู้ก�ำกับเขาไม่เอามันก็ต้องเปลี่ยน ซึ่งหลายๆ ปัจจัย
มันก็ควบคุมได้ยาก"
"แล้วอีกเรื่องที่คุณโดนถอดไปล่ะ คุณไม่เสียดาย?"
ณชาไหวไหล่เบาๆ ท�ำสีหน้าให้เขารู้ว่าเธอก็ไม่ได้แคร์สักเท่าไหร่
"ก็ไม่เชิงว่าไม่เสียดาย ฉันชอบบทนัน้ มากนะ แต่การต้องเล่นเป็นบทผูห้ ญิง
ทีอ่ ายุมากกว่าตัวเองห้าปี แถมยังเป็นคนฉลาดและนิสยั ดีแบบนางเอกเรือ่ งนัน้
บอกตามตรงว่าฉันไม่มั่นใจเลย"
เจสเลิกคิ้วเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้ยิ้มๆ
"นางเอกเป็นสาวไฮโซที่เกิดมาในครอบครัวผู้ดี มีหน้ามีตาในสังคม
และมีพร้อมไปหมดทุกอย่าง ครอบครัวอบอุ่น เรียนเก่งอย่างน่าชื่นชม
มาตั้งแต่เด็ก เป็นนักเรียนทุน และเป็นนักวิจัยที่จบมาจากมหาวิทยาลัย
ระดับท็อปเท็นของโลก เธอไม่เคยเชื่อเรื่องผี แต่อยู่ๆ ก็มากลายเป็น
คนเห็นผีทตี่ อ้ งคอยให้ความช่วยเหลือผี แต่เธอไม่สามารถพูดเรือ่ งนีก้ บั ใคร
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ตรงๆ ได้ เพราะตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์...บอกตามตรงว่าฉันจินตนาการ
ตัวเองเป็นผู้หญิงแบบนั้นไม่ออกเลย นอกจากจะไม่มีอะไรเหมือนเขาแล้ว
ตอนนี้ฉันยังเรียนไม่จบปริญญาตรีด้วยซ�้ำ แถมยังขาดเรียนบ่อยและ
ไม่ค่อยตั้งใจเรียนด้วย นี่โดนผู้ปกครองโทรมาด่าทุกวัน เมื่อกี้ก็เพิ่งโดนไป
หมาดๆ หาว่ามัวติดผู้ชายจนลืมการเรียน..."
ชายหนุม่ ฟังแล้วหลุดข�ำออกมาอย่างไม่ตงั้ ใจ ก่อนจะรีบพึมพ�ำขออภัย
เธอที่เขาเสียมารยาท "ผมไม่ได้ตั้งใจจะหัวเราะเยาะนะครับ ขอโทษด้วย"
"ไม่เห็นเป็นไรเลย ไม่ต้องคิดมากหรอกค่ะ ฉันตั้งใจพูดเรื่องตลก
ให้คุณข�ำอยู่แล้ว" เธอบอกด้วยรอยยิ้มที่หวานยิ่งกว่าเดิม แม้จะรู้ว่า
การทอดสะพานจนเกินงามมักท�ำให้ผู้ชายดีๆ ขยาดมากกว่าจะชอบแล้ว
ก้าวข้ามมา แต่เธอก็จะท�ำ
"แต่ฟังดูแล้วน่าเสียดายบทเรื่องนั้นนะ คุณไม่ชอบรับบทอะไรที่มัน
ท้าทายความสามารถแบบนั้นหรอกหรือครับ"
"ชอบค่ะ แต่บางทีก็รู้สึกว่ามันท้าทายเกินไป"
เจสยิ้มพลางพยักหน้า ก่อนจะหันเหความสนใจไปที่เด็กๆ เพราะ
ไม่มีประเด็นที่จะคุยกับณชาต่อไปแล้ว
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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