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ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำาคัญมากๆ ในการจะหล่อหลอมชีวิตของคนคนนึง 

ให้เติบโตขึ้นมา หลายๆ คนมีพื้นฐานครอบครัวที่ดีจึงโตมาเป็นคนที่มีความสุข แต่ 

คนที่ไม่อาจมีความสุขได้แม้กระทั่งในครอบครัว เขาเหล่านั้นจะโตมาเป็นอย่างไร

'ดาว' นางเอกของเราในเรื่อง 'Sweet and Strong อ่อนหวานและหาญกล้า'  

เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่โตมาพร้อมกับความรุนแรงในครอบครัว ส่งผลให้เธอ 

ฝันร้าย รวมทั้งมองว่าผู้ชายเป็นเพศท่ีชอบวางอำานาจและก้าวร้าวรุนแรง แต่เมื่อ 'ธิน' 

ผู้ชายหน้าสวยท่ีดูอ่อนหวานก้าวเข้ามาในชีวิตเธอ เขากลับทำาให้เธอได้รู้ว่าความอบอุ่น 

และปลอดภัยในชีวิตคืออะไร เพราะมันเป็นส่ิงท่ีเธอไม่เคยได้รับจากครอบครัวมาก่อน 

แต่สุดท้ายแล้ว พวกเขาจะก้าวผ่านความเจ็บปวดจากชีวิตครอบครัวของดาว 

ไปได้อย่างไร และทั้งสองจะค้นพบความหาญกล้าในตัวของพวกเขาหรือไม่ เราไป 

เอาใจช่วยดาวกับธินกันเลยดีกว่าค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์แจ่มใส

คำ�นำ�
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จากใจนักเขียน

สวัสดีค่ะ ร เรือในมหาสมุท นะคะ ขอบคุณมากท่ีหยิบหนังสือเล่มน้ีขึ้นมาค่ะ  

ไม่ว่าจะเป็นนักอ่านหน้าใหม่หรือนักอ่านที่เคยติดตามผลงานกันมาก่อนแล้ว ดีใจที่เรา

ได้พบกันผ่านตัวหนังสือเนอะ

เราตัดสนิใจเขียนเรือ่งของธินออกมาเป็นแนว JLS+ ก็เพราะตอนทีค่ดิตวัละครธิน 

ออกมาน้ัน รู้สึกว่าเราคงต้องหาผู้หญิงน่ารักมาให้คู่กับผู้ชายน่ารักคนนี้แล้วล่ะ ก็เลย 

ออกมาเป็นธินกับหนูดาวอย่างท่ีทุกท่านได้เห็นในเล่มน้ี หวังว่านักอ่านจะเอ็นด ู

ตัวละครทั้งสอง และรู้สึกอบอุ่นไปกับสิ่งละอันพันละน้อยในเนื้อเรื่องนะคะ

ขอบคุณกองบรรณาธิการทุกท่านท่ีช่วยดูแลต้นฉบับหนังสือเล่มน้ีด้วยความตั้งใจ

ย่ิง ดีใจมากเลยค่ะท่ีได้ท�างานร่วมกัน

ผูอ่้านท่านใดอ่านจบแล้วมอีะไรอยากพูดคยุกัน แวะมาได้ท่ีเฟซบุก๊ ร เรอืในมหาสมทุ 

https://www.facebook.com/aldaruza/ หรือทวิตเตอร์ @ald_aruza

แล้วพบกันใหม่ในเล่มหน้านะคะ จนกว่าจะถึงวันน้ัน ขอให้ทุกคนมชีวีติทีอ่่อนหวาน 

และหาญกล้า

ป.ล. อย่าลืมว่า ร เรือ ฝากความรักมาให้ด้วย

ร เรือในมหาสมุท
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1
Twinkle Twinkle

ผนงัทาสเีปลอืกลกูพีช ประตรู้านเป็นกระจก ห้อยกระดิง่รปูกระต่ายน้อย 

ป้ายหน้าร้านทาสขีาว เขยีนชือ่ร้านด้วยหมกึสแีดงสด ด้านในร้านตกแต่งอบอุน่

ละมนุตา ประดบัประดาด้วยตุก๊ตา เทียนหอม และสตัว์ตวัเลก็ๆ ป้ันจากเซรามกิ

น่ีคือร้าน Le Confort ร้านกาแฟเปิดใหม่ท่ีสาวน้อยทั้งมหาวิทยาลัย

อยากมาถ่ายรูปเช็กอิน การตกแต่งด้วยสิ่งของน่ารักทุกมุมร้านท�าให้ 

อดคิดไม่ได้ว่าใครก็ตามท่ีเป็นเจ้าของร้านกาแฟเล็กๆ แห่งน้ี ต้องเป็นผู้หญิง

ที่สวยน่ารักอย่างถึงท่ีสุดแน่นอน

แต่เจ้าของคาเฟ่ Le Confort น่ะไม่ใช่สาวน้อยหรอกนะ

เขาคนน้ันชื่อคุณเมธิน ชายหนุ่มวัยย่ีสิบสี่ผู ้เป็นทายาทคนสุดท้าย 

ของตระกูลโรงแรมชื่อดัง

ถึงแม้ว ่าเรื่องเพศจะผิดคาดไปสักหน่อย แต่เรื่องคุณสมบัติน ่ะ 

ไม่ผิดหรอก

เพราะคุณเมธินคนน้ี...

เรื่องดีกรีความน่ารักของเขาน่ะ ไม่มีทางแพ้ใครเลยล่ะ
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"ดาว มาดูน่ีสิ เร็วเข้า"

จ๋อมแจ๋มร้องเสียงดังขนาดนั้น ดาวก็ต้องหันไปอยู่แล้ว และพอเธอ 

หันไปหา เพ่ือนสนิทก็ย่ืนหน้าจอโทรศัพท์มาให้ดู

"มีคนถ่ายรูปในร้านมา ดูเชฟสิ น่ารักเนอะ"

ดาวรับโทรศัพท์ในเคสสีแดงสลับขาวเคร่ืองน้ันมา ภาพที่ปรากฏอยู่ 

บนหน้าจอคือภาพชายหนุ่มในเสื้อเชิ้ตสีขาว คาดผ้ากันเปื้อนสีด�า ก�าลัง 

ย่ืนแก้วโกโก้ปั่นให้กล้อง แคปชั่นเขียนบรรยายไว้ว่า

'ร้านกาแฟใหม่น่ารักที่สุดในย่านรอบๆ มหา'ลัย ใครยังไม่เคยไป 

เชยแย่เลย พ่ีเจ้าของร้านน่ารักขนาดน้ีเลยน้า'

ดาวน่ิงมองใบหน้าขาวๆ ท่ีย้ิมจนตาหยน้ัีนอยู่พักหนึง่ ก่อนจะย่ืนโทรศัพท์

คืนให้จ๋อมแจ๋ม

"แกน่ีล่ะก็ บ้าผู้ชายคนน้ีจริงๆ เลยนะ"

ตัง้แต่ขึน้ปีสองมา จ๋อมแจ๋มไปท�างานพิเศษทีร้่านกาแฟใกล้ๆ มหาวิทยาลัย 

ร้านแห่งน้ันชือ่ Le Confort เพ่ิงมาเปิดเมือ่ตอนต้นเทอมนีเ้อง หลงัเริม่งานได้แค่ 

ไม่ก่ีวันจ๋อมแจ๋มก็กลายเป็นบ้าไปเลย เธอเอาแต่ไล่กดไลค์กดแชร์ภาพ 

เจ้าของร้านหนุ ่มท่ีใครๆ ต่างพากันโพสต์ลงในอินเตอร์เน็ต นอกจากน้ี 

แม่เพ่ือนตวัดยัีงเอาแต่พร�า่พรรณนาความหล่อของพ่ีธิน เจ้าของร้านให้ดาวฟัง

สามเวลาหลังอาหาร ฟัง ฟัง ฟังเสียจนดาวเบื่อไปหมดแล้ว

"ก็เชฟเขาแสนดีซะขนาดน้ี ท้ังหน้าตาดี ดูอบอุ่น น่ารัก แถมยังรวยอีก  

มีคนโพสต์ในทวิตว่านามสกุลเขาเป็นนามสกุลเดียวกับเจ้าของโรงแรมใหญ่ 

เหมือนจะเป็นลูกคนสุดท้องน่ะ" จ๋อมแจ๋มสไลด์โทรศัพท์ดูภาพอื่นๆ ซึ่งเป็น

ภาพอาหารในร้าน "แกเองก็ยอมรับว่าเขาหล่อไม่ใช่เหรอ ดาว"

"ก็ใช่" ดาวพยักหน้า "คร้ังแรกที่แกเอารูปเขาให้ดู ฉันพูดว่าเขาหล่อ  

แต่แกจะพูดถึงเขาทุกสิบนาทีไม่ได้นะแจ๋ม แกท�าให้ฉันปวดหัวไปหมด น่ีแก

เอาพ่ีคัง พ่ีพัค พ่ีเกาหลีต่างๆ ท่ีแกชอบไปซุกไว้ไหนแล้วฮึ ทุกวันน้ีไม่เห็นแก

หวีดดาราเกาหลีเลย ทุกวันเอาแต่พูดถึงพ่ีธินๆๆๆ"
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"ฉนัจะกลบัมาพูดถงึพ่ีพัคอกีครัง้เมือ่ฉนัมเีงนิซือ้บตัรคอนเสร์ิตรอบหน้า" 

จ๋อมแจ๋มท�าหน้างอ เธอเป็นสาวกตัวยงของนักร้องเกาหลีวงหน่ึง (อันที่จริง 

จ๋อมแจ๋มตามหลายวงอยู่นะ รวมๆ แล้วประมาณสี่ห้าวงแน่ะ) แต่ช่วงน้ี 

เธอก�าลังผิดหวัง เนื่องจากเงินค่าขนมไม่พอซื้อบัตรคอนเสิร์ตนักร้องวงโปรด 

จ๋อมแจ๋มต้ังใจว่าคร้ังน้ีชวดไปไม่เป็นไร พอมีคอนเสิร์ตอีกครั้งในช่วงปีใหม่  

เธอจะต้องมีเงินพอซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปกร๊ีดพ่ีพัคให้ได้ น่ันแหละคือสาเหตุที่

จ๋อมแจ๋มเร่ิมท�างานพิเศษ

"แกจะมีเงินพอซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้ไง ในเมื่อแกทั้งซื้ออัลบั้ม แท่งไฟ 

รปูภาพ พัด อะไรไม่รูอ้กีมากมายก่ายกอง พอถึงเวลาซือ้บตัรคอนเสร์ิต เงนิแก 

ก็หมดดิ" ดาวพูด มือซ้ายเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์ไปด้วย ไอจีของบรรดาเพ่ือน

ไม่มีอะไรน่าสนใจเป็นพิเศษ เธอจึงกดออกจากแอพฯ "จะได้เวลาเรียนแล้ว 

กินเสร็จยัง ไปกันเถอะ"

"เดี๋ยวขอซื้อน�้าก่อนนะ จะได้เอาไว้ดื่มในห้องเลกเชอร์" จ๋อมแจ๋ม 

โยนมือถือลงกระเป๋าเป้สีขาว แล้วรีบลุกเดินตรงไปยังร้านขายน�้าที่อยู ่

มุมโรงอาหาร

ดาวน�าจานข้าวของตัวเองซ้อนกับจานของจ๋อมแจ๋มแล้วลุกขึ้นยืน เธอ

หยิบกระเป๋าสะพายของตัวเองขึ้นมาคล้องไหล่ ท�าท่าจะเดินไปยังจุดเก็บจาน 

ตอนน้ันเองท่ีมีเสียงทักดังข้ึน

"ว่าไง ดาว"

"บีม" ดาวหันไปย้ิมให้เพ่ือนท่ีเดินตรงมาหา "เดี๋ยวเข้าเรียนป่ะ"

"เข้าดิ ไปพร้อมกันป่ะ"

"เดี๋ยวรอแจ๋มแป๊บหน่ึง แจ๋มซื้อน�้า"

"อ๋อ อืม"

บีมเป็นเพ่ือนที่เรียนในเอกเดียวกัน เขาสนิทกับดาวและจ๋อมแจ๋ม 

มาต้ังแต่ปีหน่ึง บีมเป็นเพ่ือนผู้ชายแท้ที่เหลืออยู่ไม่มากในคณะ เนื่องจาก 

บรรดาหนุ่มๆ ในคณะได้เปลีย่นมาเป็นสาวๆ ไปหมดแล้ว บมีกับเพ่ือนกลุม่เขา 

จึงเป็นผู้ชายแท้ฝูงสุดท้าย มีค่าย่ิงกว่าสมันในป่า จ๋อมแจ๋มและดาวสนิทกับ

หนุ่มๆ กลุ่มน้ีเอาการ เลยมีโอกาสเดินไปไหนมาไหนกับพวกบีมบ่อยๆ
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ร เรือในมหาสมุท
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ดาวเงยหน้ามองบมีทีเ่ดนิอยู่ข้างๆ พลางอดคดิในใจไม่ได้ว่าเวลาอยู่กับ

บีม มักจะมีผู ้หญิงเข้ามาทักเขาอยู่เสมอ คงเพราะเพ่ือนคนน้ีหน้าตาดี 

พอสมควร และเพราะคณะของเธอขาดแคลนผู้ชายนั่นแหละนะ

"เมื่อกี้คุยอะไรกันอยู่เหรอ ดูสนุกเชียว" บีมถาม เดินเคียงข้างเธอไปยัง 

โต๊ะส�าหรับเก็บถ้วยชามใช้แล้ว

"เร่ืองร้านกาแฟเปิดใหม่ใกล้ๆ มหา'ลัยน่ะ เห็นว่าฮิตในหมู่นักศึกษา 

มากเลยนะ แจ๋มไปท�างานพิเศษท่ีน่ัน ก็เลยมีเรื่องมาเม้าท์เยอะ"

"ว่าไงบีม วันนี้ไม่แฮงก์เนอะ" จ๋อมแจ๋มเดินเข้ามารวมกลุ่ม ในมือ 

ถือขวดชาเขียว ปากเธอแซวเพ่ือน เมื่อวานนี้บีมเช็กอินที่ร ้านเหล ้า 

ใกล้มหาวิทยาลัยพร้อมเพ่ือนกลุ ่มสมัน จ๋อมแจ๋มเลยคาดการณ์ไว้ว ่า 

บีมจะต้องปวดหัวมาเรียนแน่ๆ

"ไม่แฮงก์ๆ ระดับน้ีแล้ว"

"ว่าแต่ดาวกับบมี ซือ้ชทีเรยีนบทใหม่กันหรอืยัง ทีอ่าจารย์บอกให้ไปซือ้

จากร้านถ่ายเอกสารอ่ะ"

"เฮ้ย ยังเลย" เพ่ือนหนุ่มร้องอย่างตกใจ "ลืมสนิท"

"วันก่อนซื้อมาแล้วล่ะ แต่เดี๋ยวพวกเราแวะส่งบีมซ้ือก่อนขึ้นห้อง 

ก็ได้เนอะ" ดาวแนะ จากน้ันท้ังสามก็เดินเข้าตึกเรียนไปด้วยกัน

อาคารเรียนมีคนเดินกันขวักไขว่ หลายคนที่ไม ่มีเรียนคาบบ่าย 

ดูเหมือนจะเร่งรีบกลับบ้าน พวกเขาทั้งสามเดินฝ่าผู ้คนเข้าไปในอาคาร  

แวะส่งบีมซื้อชีท แล้วจึงเข้าห้องเรียน ดาวจับจองที่น่ังประจ�าในห้องเลกเชอร์  

บมีโยนชทีทีเ่พ่ิงซือ้ลงบนโต๊ะ เดก็หนุ่มหยิบห่อหมากฝรัง่ขึน้มาแล้วถามเพ่ือน

"เอามั้ย"

"ไม่ๆ เอาเลย" จ๋อมแจ๋มปฏิเสธพลางกดมือถือ อาจารย์ยังไม่เข้า  

แจ๋มก็เลยอัพไอจี ดาวชะโงกหน้ามองแล้วถาม

"เย็นน้ีไม่มีอะไรท�าเลยอ่ะ แกต้องไปท�างานที่ร้านกาแฟใช่ไหมแจ๋ม"

"ใช่ๆ" จ๋อมแจ๋มพยักหน้า

"ถ้าดาวไม่มีอะไรท�า เราว่า..." บีมเริ่มพูดได้สองสามค�า แต่จ๋อมแจ๋ม 

กลับพูดแทรกเขาข้ึนมาซะอย่างน้ัน
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"แกแวะมากินชาเขียวท่ีร้านสิดาว!" จ๋อมแจ๋มหันมาคว้าแขนเพ่ือน 

ดวงตาเว้าวอนเป็นประกายสุดฤทธ์ิ "นี่เป็นวันแรกตั้งแต่เปิดเทอมมาที่แก 

บอกว่าไม่มอีะไรท�า ในทีส่ดุแกก็ว่าง ดาว ไปคาเฟ่ฉนัเถอะนะ ฉนัอยากให้แก

เห็นพ่ีธินตัวเป็นๆ แกจะได้เข้าใจสักทีว่าเขาหล่อขนาดไหน"

ดาวมองหน้าเพ่ือน จากนั้นก็หันไปมองบีม เธอเห็นเขาดูหน้าเสีย 

ที่ถูกพูดขัด แต่จ๋อมแจ๋มเขย่าแขนเธอแล้วท�าตาอ้อนวอน ดาวปฏิเสธไม่ลง 

เลยหันไปชวนเพ่ือนหนุ่ม

"เอาสิ บีม ไปด้วยกันไหม ไปร้านกาแฟที่จ๋อมแจ๋มท�างานกันเถอะ 

อุดหนุนเพ่ือนหน่อย"

"เราก็อยากไปนะ" บมีท�าเสียงลังเล "แต่นดักับเพ่ือนไว้แล้วอ่ะ เสยีดายจงั"

แปลว่าทีแรกบมีจะชวนดาวให้ไปแฮงก์เอาต์กับกลุม่เพ่ือนของเขาน่ีเอง 

ดาวโล่งอกทีจ๋่อมแจ๋มชวนข้ึนมาก่อน เพราะท่ีจรงิแล้วเธอไม่ค่อยอยากไปไหน 

กับกลุม่เพ่ือนของบมีเท่าไหร่ พวกนัน้ก็นสิยัดอียู่หรอก แต่การไปเท่ียวโดยเป็น 

ผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มชายโฉดเน่ียมันไม่ค่อยสนุกหรอกนะ

สรุปแล้วเย็นวันน้ันก็เลยมีแค่ดาวกับจ๋อมแจ๋มไปร้านกาแฟกันสองคน

พอเลิกเรียน จ๋อมแจ๋มรีบเก็บของลงกระเป๋าแล้วสาวเท้าออกจาก

ห้องเรียนอย่างตื่นเต้น เธอดีใจที่เพ่ือนสนิทจะแวะไปท่ีร้านด้วย อันที่จริง 

เธออยากให้ดาวท�างานพิเศษด้วยกันด้วยซ�า้ แต่งานทีร้่านต้องท�าตัง้แต่ห้าโมง

ถึงสามทุ่ม เข้างานทกุวนั ได้หยุดแค่วนัเสาร์ จงึออกจะหนกัเกินไปส�าหรบัดาว 

ที่ไม่ได้ต้องการเงินไปดูคอนเสิร์ต

แต่จ๋อมแจ๋มอดคิดไม่ได้ว่าคงจะดีถ้าดาวแวะมาน่ังเล่นท่ีร้านบ้าง  

จะได้คอยมาเป็นเพ่ือนคุยเวลาในร้านไม่ค่อยมีลูกค้า จ๋อมแจ๋มอยากให้เพ่ือน 

มาอยู่ด้วย เธอจะได้ไม่ต้องเหงา

เดนิออกจากมหา'ลยัมาประมาณสิบนาทีก็จะถึงท่ีตัง้ของร้าน Le Confort 

ร้านนีอ้ยู่ในย่านทีพ่วกนักศกึษาชอบมาเดนิเล่นหาขนมกิน โดยอยู่ลกึเข้าไปใน

ซอยเล็กๆ ซึ่งทั้งซอยเป็นร้านอาหารเกือบหมด และเป็นซอยที่ทุกคนชอบมา

กินข้าวหรือหาร้านกาแฟน่ังอ่านหนังสือกัน
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จ๋อมแจ๋มพาเธอเดินมาจนถึงหน้าร้าน ดาวหยุดยืนแล้วพิจารณา 

สถานที่ท�างานของเพ่ือน มันเป็นร้านกาแฟขนาดหน่ึงห้องตึกแถว ก�าแพง 

ทาสีส้มอมชมพู ป้ายหน้าร้านทาสีขาว ทางเข้าเป็นประตูกระจกซึ่งถูกขัดจน

ใสสะอาด

ตรงหน้าประตูร ้านมีตาลุงยืนอยู ่หนึ่งคน เป็นผู ้ชายวัยประมาณ 

สามสบิกว่าๆ ท่าทางโทรม ไว้ผมยาวประบ่าแถมมหีนวดเคราครึม้ ผูช้ายคนนัน้

ก�าลงัรดน�า้ลงในกระถางต้นไม้ท่ีหน้าประต ู เขาสวมชดุเสือ้ยืดกางเกงวอร์มเก่าๆ 

รองเท้าแตะหูคีบ เสื้อผ้าท้ังหมดไม่มีราคาค่างวดอะไร ท่าทางของตาลุงนี่ 

ก็ดูไม่มีสง่าราศี และผิวยังกร้านเสียจากการโดนแดดเหมือนคนท�างานหนัก  

ดูยังไงก็ไม่เข้าเค้ากับข่าวลือท่ีว่าเป็นลูกชายตระกูลโรงแรมใหญ่

ดาวมองเขาอย่างแปลกใจ มือก็สะกิดเพ่ือนแล้วกระซิบ

"ไม่เห็นเหมือนภาพท่ีลงในเน็ตเลยแก"

"ไม่ใช่! น่ันน่ะพ่ียง พ่อครวัต่างหากล่ะ" จ๋อมแจ๋มท�าท่ากระฟัดกระเฟียด

ที่ดาวไม่รู้อะไรเอาเสียเลย

ดาวไม่ได้เข้าไปดูเพจร้าน Le Confort ทุกสองชั่วโมงเหมือนจ๋อมแจ๋ม  

ไม่ได้สนใจอะไรร้านกาแฟแห่งน้ีเท่าไหร่ แถมท่ีผ่านมาจ๋อมแจ๋มก็ไม่เคยพูดถึง

ใครอืน่นอกจากพ่ีธิน เธอเลยไม่รูว่้าในร้านมคีนอืน่อยู่ด้วย ดาวพยักหน้าให้กับ

ข้อมูลใหม่ท่ีเพ่ิงได้รับ ขณะท่ีจ๋อมแจ๋มอธิบายเพ่ิม

"พ่ีธินท�าได้แค่พวกเคร่ืองดื่มกับอาหารฝรั่ง เลยจ้างพ่ียงมาช่วย 

ท�าอาหารไทยน่ะ ส่วนพวกเบเกอร่ีนี่เราสั่งมาจากที่อื่น" จ๋อมแจ๋มร่ายยาว  

ดึงแขนเพ่ือนเดินเข้าไปทางประตูร้าน "เข้าไปในร้านกันเถอะแก"

แต่จะเข้าไปในร้านได้ คงต้องเดินผ่านยงยศท่ียืนขวางอยู่เสียก่อน  

จ๋อมแจ๋มเดินไปถึงจุดท่ีเขายืนอยู่ และชะโงกไปตะโกนเสียงดังลั่นว่า

"แบร่!"

ชายคนน้ันได้ยินเสยีงจ๋อมแจ๋มก็อทุานลัน่แล้วหันมาทนัท ีแต่เนือ่งจาก 

พ่ียงยศก�าลังถือบัวรดน�้าต ้นไม้อยู ่  พอเขาหันมา เขาเลยเผลอรดน�้า 

ใส่ขาจ๋อมแจ๋มเสียเต็มเปา

"พ่ียง! ท�าไมท�ากบัหนแูบบนี"้ จ๋อมแจ๋มโวยเสยีงดงัจนนกพิราบตวัหนึง่ 
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ที่เกาะบนสายไฟตกใจบินหนีไป

"แกนั่นแหละมาแกล้งพ่ีก่อนท�าไม พ่ีตกใจน่ี" ยงยศหันมาสังเกตเห็น

ดาวเข้า "น่ันใครเหรอ เพ่ือนเหรอ"

"สวัสดีค่ะ" ดาวทักเขา มอืก�าสายกระเป๋าอย่างประหม่า นึกไม่แน่ใจว่า

ควรยกมือไหว้หรือเปล่า

"ว้าว" ชายคนน้ันผิวปากพอใจ "ท�าไมแกมีเพ่ือนสวยจังวะแจ๋ม"

จากน้ันเขาก็ว่ิงเข้าไปในร้านโดยไม่รอฟังค�าตอบ บัวรดน�้าท่ีท�าเป็น 

รูปช้างนั้นกวัดแกว่งไปมาท�าน�้ากระฉอกไปตามทาง ปากพี่ยงยศก็ตะโกนว่า

"เชฟ ออกมาหน่อย จ๋อมแจ๋มพาเพ่ือนมาที่ร้าน คนอย่างจ๋อมแจ๋ม 

มีเพ่ือนด้วย มาดูเร็วๆ"

"หมายความว่าไง พ่ียง" จ๋อมแจ๋มโวยแล้วว่ิงตามเข้าไป ดาวไม่รู้จะ 

ท�าอย่างไรเลยตามท้ังสองเข้าไปในร้านซึ่งเปิดแอร์เย็นฉ�่า

"พูดอะไรแบบนั้นล่ะพ่ียง หนูแจ๋มก็ต้องมีเพ่ือนอยู่แล้วสิ" เสียงเรียบๆ  

ติดจะเนิบดังขึ้นจากด้านหลังเคาน์เตอร์ชงกาแฟ ก่อนท่ีร่างสูงซึ่งดูค่อนข้าง

โปร่งบางจะหันมามองท้ังสามคนท่ีเพ่ิงเข้าเดินมา

น่ันเป็นคร้ังแรกท่ีดาวได้เห็นคุณเมธิน เจ้าของร้านกาแฟที่จ๋อมแจ๋ม 

คลั่งนักคล่ังหนา เขาเดินออกมาจากหลังเคาน์เตอร์ กวาดตามองจ๋อมแจ๋ม 

จากน้ันจึงหันมามองเธอ...

วินาทีน้ันดาวรู ้สึกคล้ายตัวเองเป็นขนมเค้กในตู ้โชว ์ และก�าลัง 

ถูกประเมินโดยทายาทธุรกิจโรงแรมพันล้าน ว่าเค้กชิ้นนี้เหมาะจะไปอยู่ใน

บุฟเฟ่ต์ขนมหวานของโรงแรมเขาหรือไม่ เด็กสาวยืนตัวสั่นในสายตาน้ัน

ธินอยู่ในเสือ้เชิต้สขีาวและกางเกงขายาวสดี�ารีดเรียบกริบ คาดทับด้วย

ผ้ากันเป้ือนสีเข้ม ใบหน้าขาวเนียนนั้นดูคล้ายก�าลังพิจารณาเด็กสาวอยู่ 

หลายอึดใจ

แล้วในท่ีสุดเขาก็ย้ิม

ผมหน้าม้าแสกกลางเปิดหน้าผากเลก็น้อย คิว้บางและตรง ดวงตาหรี่ๆ   

มีประกายขึ้นมาเมื่อเจ้าของแววตาแสดงอารมณ์ จมูกโด่งที่ดูบอบบาง 

เหมือนจะหักง่าย ริมฝีปากบางๆ สีเน้ืออ่อนกับโครงหน้าผอม และคางแหลม  

Page Sweet and Strong.indd   13 26/11/2562 BE   14:56



ร เรือในมหาสมุท

14

ทุกอย่างขับให้ใบหน้าน้ีออกไปทางสะสวย

เหนือสิ่งอื่นใด...

รอยย้ิมของเขาท�าให้เขากลายเป็นผู้ชายท่ีดูละมุนที่สุดในโลก

ริมฝีปากแสนสวยน้ันพูดออกมา สามค�าท่ีดาวไม่เข้าใจ

"กระรอกมั้ง"
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2
Little Star

ใกล้กับเคาน์เตอร์กาแฟมีประตูสีด�าที่เปิดเข้าสู ่ครัว ธินหายเข้าไป 

หลังประตูทันทีท่ีพูดค�าน้ันจบ จ๋อมแจ๋มกับยงยศมองหน้ากันแล้วพึมพ�า 

พร้อมกัน

"กระรอกเหรอ"

"ก็เหมือนอยู่นะ" จ๋อมแจ๋มพยักหน้า

"เขาต้องท�าแบบน้ีกับทุกคนเลยหรือไงนะ" ยงยศพูดแล้วถอนหายใจ

ดาวมองหน้าคนท้ังสอง แต่ไม่มใีครอธิบายอะไรเพ่ิมเติม ตามโต๊ะต่างๆ 

ยังไม่มีลูกค้าเลยสักคน อาจเพราะยังไม่ถึงเวลาเปิดร้านที่ระบุไว้ว่าคือ 

ห้าโมงเย็น จ๋อมแจ๋มบอกว่าจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดนักศึกษาเป็น 

ชุดท่ีท�างานได้คล่องๆ แล้วก็หายเข้าไปในห้องน�้า ดาวมองตามหลังเพ่ือน 

ก่อนจะหันไปมองยงยศท่ีเธอเพ่ิงเคยพบเป็นครั้งแรก

"เอาน�้าอะไรไหม" พ่อครัวถาม "แต่พ่ีชงไม่ได้หรอกนะ ต้องรอโน่น"  

เขาพยักหน้าไปทางประตูครัว คงจะหมายถึงธินน่ะแหละ

"น่ังก่อนสิ" ยงยศกล่าวเมื่อเห็นดาวไม่รู ้ว ่าจะท�าอะไรดี "มีเมนูอยู ่
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ตรงโต๊ะน้ัน เห็นไหม เลือกดูว่าอยากด่ืมอะไร"

ดาวเดินไปยังโต๊ะตัวหน่ึงของร้าน วางกระเป๋าสะพายสีโอลด์โรสลง 

แล้วหย่อนตัวน่ัง หยิบเมนูท่ีวางอยู่กลางโต๊ะมาพลิกเปิดดูช้าๆ

ไม่ถึงสามนาที ธินก็เดนิกลบัมาจากครวั ในมอืขวาถอืกล่องกระดาษสขีาว

ใบเลก็ๆ เขาเดนิมาตรงหน้าโต๊ะท่ีดาวนัง่อยู่ ย้ิมให้ จากน้ันก็เปิดกล่องกระดาษ 

ออก หยิบบิสกิตสีน�้าตาลรูปสัตว์ข้ึนมา

ดาวท�าตาโตขึ้นมาทันที ริมฝีปากเธอขยับอย่างตื่นเต้น เพราะมันเป็น 

บสิกิตรปูสตัว์ทีน่่ารักทีส่ดุเท่าทีเ่ธอเคยเห็นมา ปกตแิล้วบสิกิตพวกนีจ้ะท�าได้แค่

รายละเอียดเลือนๆ ดูไม่ออกว่าเป็นรูปแมวหรือหมา แต่บิสกิตที่ธินถืออยู่น้ี 

ท�าออกมาละเอยีดมาก ชิน้ในมอืเขานีเ่ห็นชดัเจนเลยว่าเป็นกระรอก และเป็น 

กระรอกท่ีน่ารักเสียด้วย หางของมันม้วนกลมเลย มือก็ถือลูกโอ๊กเล็กๆ

"น่ารักเนอะ" ธินยิ้มบางๆ ทายถ้อยค�าจากแววตาเธอ "เป็นบิสกิตโปรด 

ของผมเองล่ะ ต้องสั่งท�านะถึงจะได้รูปสัตว์สวยๆ แบบน้ี ผมสั่งแต่สัตว์ท่ีผม 

ชอบท้ังน้ันเลย กระรอกน่ีผมให้"

เขาย่ืนมันให้ดาว เด็กสาวรับมันมาอย่างระวัง กลัวจะท�ามันแตกหัก  

ธินย้ิม มองดูเธอด้วยแววตาใจดี

"ว่าแต่...ชื่ออะไรเหรอ ผมเมธินนะ"

ดาวมองหน้าชายหนุ่ม นี่คือวิธีแนะน�าตัวของเขางั้นเหรอ ต้องให้ขนม

ก่อน อะไรกันล่ะเน่ีย

"ชือ่ดาวค่ะ ดจุดาว" เธอตอบชือ่จริงของตวัเองเสรมิไปเบาๆ มอืข้างหนึง่ 

ถือกระรอกแป้งสาลีเอาไว้แบบงงๆ หน่อย

"อ้าว" ธินลากเสียงเหมือนมีอะไรสักอย่างผิดพลาด นิ้วเรียวยาว 

หยิบบิสกิตออกมาอีกชิ้น คราวน้ีเป็นรูปดาวห้าแฉก "ง้ันก็ควรจะเป็นนี่"

เขาย่ืนมนัให้เธอ วินาทต่ีอมาดาวก็ถือทัง้กระรอกและดวงดาวสนี�า้ตาลอ่อน

ไว้ในมือข้างซ้าย

"แล้วนั่น อยากดื่มอะไรเหรอครับ" ธินย้ิมหวานพร้อมชี้นิ้วไปยังเมนู 

ซึ่งเปิดกางอยู่บนโต๊ะ

"ชะ...ชาเขียวปั่นค่ะ"
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"ด"ี ธินพยักหน้า ปิดฝากล่องกระดาษลงแล้วเดนิไปหลงัเคาน์เตอร์ชงกาแฟ 

วางกล่องบสิกิตไว้ใกล้ตูเ้ย็นสดี�า ก่อนจะควานหากระปกุใบชาเขยีวออกมาจาก

ตู้สีด�าที่ติดไว้เหนือศีรษะ

ดาวตัดสินใจจะนั่งรอจ๋อมแจ๋มจนกว่าเพื่อนจะท�างานเสร็จ (เพือ่นสนิท

ท้ังขอร้องและเว้าวอนให้เธออยู่เป็นเพ่ือน ดาวจะปฏิเสธก็ท�าไม่ลง) เธอ 

หยิบการบ้านออกมาน่ังท�าขณะดูดชาเขียวปั่นไปพลางๆ

การบ้านทีเ่ธอท�าอยู่เป็นการเขยีนเอสเสย์สัน้ๆ ประมาณหนึง่หน้ากระดาษเอสี่ 

ดาวขบคดิหัวข้อในหัวพลางสงัเกตการณ์การท�างานของเพ่ือนสนิทไปด้วย

ร้านมีลูกค้ามากข้ึนเมื่อถึงช่วงเย็น เด็กๆ นักศึกษาต่างทยอยกันเข้ามา 

ในร้าน สั่งของหวานหรือเครื่องดื่ม มีบางคนสั่งอาหารด้วย จ๋อมแจ๋มกับธิน 

ผลัดกันเดินไปรับออเดอร์ตามโต๊ะต่างๆ แต่บางทีลูกค้าก็เป็นคนเดินไปสั่ง 

อาหารกับธินตรงเคาน์เตอร์กาแฟ ซึ่งมักเกิดขึ้นตอนท่ีในร้านมีคนเยอะๆ  

จนจ๋อมแจ๋มไปบริการไม่ทัน

เครือ่งดืม่จะถูกท�าทีห่ลงัเคาน์เตอร์สขีาวสลบัด�าตวันัน้ ส่วนอาหารจานหลกั

ออกมาจากประตูท่ีมุง่สู่ครวั ธินเป็นคนท�าเครือ่งดืม่ท้ังหมด จ๋อมแจ๋มเป็นคนเสร์ิฟ 

และยงยศเป็นคนถืออาหารออกจากครัวมาให้ท่ีหลังเคาน์เตอร์ ส่วนใหญ่เป็น 

มือ้ง่ายๆ เช่น ข้าวหมกูระเทยีม หรอืผดักะเพรา ลูกค้าจะจ่ายเงนิทีเ่คาน์เตอร์กาแฟ 

โดยธินเป็นคนกดเครือ่งคดิเงนิสขีาวท่ีตัง้อยู่ตรงเคาน์เตอร์ มนัเป็นเครือ่งเหมอืน

เครื่องจ่ายเงินในซูเปอร์มาร์เก็ตแต่มีขนาดเล็กกว่า บางครั้งดาวก็ได้ยินเขา 

ทะเลาะกับมัน ดุมันว่า

"ท�าตัวเป็นเด็กดีสิครับ เคร่ืองคิดเงิน"

จากน้ันเจ้าเคร่ืองจักรก็จะร้องต๊ิงและเปิดลิ้นชักออกมา เหมือนว่า 

มันเชื่อฟังค�าสั่งของธินยังไงยังงั้นแหละ

ในร้านไม่มีอะไรน่าสนใจมากนัก ดาวเร่ิมแทะเล็มบิสกิตรูปกระรอก  

หลังจากจัดการดาวห้าแฉกหมดไปแล้วดวงหนึ่ง ระหว่างกัดแทะส่วนหาง  

เธอเห็นธินมองมาแล้วย้ิมให้ เดก็สาวจงึพยักหน้าให้เขา ก่อนกลบัมาจดจ่อกับ

กระดาษตรงหน้า
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จ๋อมแจ๋มพูดถูกแหละนะ เธอนึกแล้วถอนหายใจเบาๆ ผู้ชายคนนี้

หน้าตาดีจริงๆ ถึงวิธีแนะน�าตัวของเขาจะแปลกไปหน่อยก็เถอะ แถมบิสกิตนี่ 

ก็อร่อยมากๆ เลยด้วย อร่อยแบบนีก็้แปลว่ามันเป็นวิธีแนะน�าตัวท่ีดีอยู่แหละนะ

สังเกตได้เลยว่าเดก็สาวเกือบคร่ึงในร้านเหมอืนจะมาเพ่ือดธิูน แต่เจ้าตวั

ไม่ได้ย่ีหระกับสายตาที่จ้องมองและกล้องโทรศัพท์ท่ียกขึ้นแอบถ่ายเป็นระยะ 

แบบนีสิ้นะท่ีพวกคนป็อปเขาเป็นกัน

ลักษณะของตาคนน้ีเหมือนกับพวกพระเอกนิยายเลยแฮะ

ดาวนึกถึงนิยายรักวัยรุ่นท่ีเธอขอยืมจ๋อมแจ๋มมาอ่านบ้างเป็นบางครั้ง 

ในหนงัสอืเหล่าน้ัน พระเอกมกัจะเป็นหนุม่หล่อผูม้ัน่ใจในตวัเองและเป็นท่ีนิยม

ของสาวๆ ส่วนใหญ่จะเป็นคนเย็นชาหรือไม่ก็มีนิสัยแบดๆ หน่อย...

เดก็สาวมวัแต่ใจลอยจนไม่ได้สงัเกตเลยว่าธินมายืนตรงหน้าโต๊ะของเธอ

ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้

"เอ๊ะ ท�าไมคะ อะไรคะ" ดาวสะดุ้ง มองธินแล้วหันไปรอบๆ ท�าท่า 

อย่างกับเธอเพ่ิงต่ืนข้ึนจากฝันกลางวันยังไงยังงั้น

คุณเจ้าของร้านปิดปากและหัวเราะเบาๆ กับท่าทีของเธอ

"ผมท�าให้คุณตกใจเหรอ"

"เปล่าค่ะ" เดก็สาวหยุดลกุลนเมือ่ได้ยินเสยีงหัวเราะของเขา เธอนัง่ตวัตรง 

เงยหน้าจ้องดโูอนเนอร์ ในใจนกึสงสยั คณุเจ้าของร้านมธุีระอะไรกับเธอกันนะ

แล้วเธอก็เห็นว่าธินถืออะไรอยู่ในมือ...

มันคือตุ๊กตาเม่นตัวกลมๆ สีน�้าตาลขนาดเท่าลูกฟุตบอลซึ่งก่อนหน้านี้

วางอยู่บนชั้นใกล้ประตูครัว เขาไปหยิบมันและเดินมาตรงนี้เพื่ออะไรกันหนอ

"ให้ไว้เป็นเพื่อนนะ" ธินกล่าวเรียบๆ เอาเม่นวางลงบนโต๊ะตรงหน้าเธอ

ให้เม่น? ให้ท�าไม? เป็นเพ่ือน? อะไร? คือยังไง?

สมองดาวมีแต่ค�าถาม ความมีเหตุมีผลท้ังหมดที่ควรมีในการสนทนา

ลอยหายไปในอากาศ

"ตั้งใจท�าการบ้าน"

นิ้วเรียวยาวของเขาเคาะบนแผ่นกระดาษที่เธอเขียนร่างเอสเสย์ พร้อม 

ท�าเสียงเข้มงวดแต่ยังฟังดูน่ารัก
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"อย่าเหม่อ"

แล้วธินก็เดินจากไป ท้ิงดาวให้น่ังหน้างงอยู่ตรงน้ัน

...พร้อมตุ๊กตาเม่นสีน�้าตาลหน่ึงตัว

ถึงธินจะมาบอกให้ต้ังใจเขียนเอสเสย์ก็เถอะ แต่สบินาทต่ีอมาดาวก็โยน

ดนิสอท้ิง ยอมแพ้เพราะคดิไม่ออกและเบือ่ เดก็สาวเปลีย่นมาน่ังมองไปรอบๆ ร้าน  

ดูนู่นดูนี่ แล้วก็ได้ยินบทสนทนาระหว่างธินกับลูกค้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจ

"เชฟคะ ชาพีชแก้วนี้อร่อยท่ีสุดเลยค่ะ" เด็กสาวที่ห้อยป้ายชื่อรับน้อง

ของคณะวิทยาศาสตร์ท�าเสียงสูงๆ ออดอ้อน เธอกับเพ่ือนเดินมาสั่งขนมเพ่ิม

และแอบเนียนขอถ่ายรูปกับเจ้าของร้าน

"เพราะว่าใส่ความรักลงไปด้วยไง" ธินตอบแล้วย้ิม

ถ้าหากผู้ชายคนอื่นเป็นคนพูด ประโยคนี้คงฟังดูเจ้าชู้ เหมือนโอนเนอร์ 

สดุหล่อก�าลงัจบีเดก็สาวปีหนึง่ แต่ธินไม่ได้มเีจตนาแบบน้ัน เสยีงตอบของเขา

เรียบ นิ่ง และอบอุ่น ไม่ท้ิงหางเสียงก้อร่อก้อติกแม้แต่นิดเดียว

"จริงเหรอคะ" น้องคนน้ันย้ิมหน้าแดง

"อืม ผงความรักน่ะนะ ใส่ลงไปแล้วก็คนจนละลาย แค่นี้ชาก็อร่อยข้ึน

แล้วล่ะ" ธินบอก ท�าหน้าตาเหมือนเชื่อว่ามีผงอะไรแบบที่ว่านั่นอยู่จริงๆ

"แล้วชานมของหนูแก้วน้ีใส ่ความรักของเชฟด้วยหรือเปล่าคะ"  

เพ่ือนของน้องคนแรกถามข้ึนมา

ธินท�าหน้าตาเข้มงวด เขาโบกน้ิวไปมา อธิบายว่า "เมนูที่มีส่วนผสม 

ของนมน่ะต้องเติมผงความใส่ใจต่างหากล่ะครับ"

"เอ๋? เป็นแบบนั้นหรอกเหรอคะ" นักศึกษาที่ย้อมผมสีอ่อนคนนั้น 

ท�าหน้าเหวอไป ไม่คาดคิดมาก่อนว่าค�าตอบจะออกมาแบบน้ี

จริงๆ แล้วเด็กสองคนนั่นก็คงไม่รู้เหมือนกันน่ะแหละว่าธินพูดถึงผงบ้า

อะไรอยู่ ดาวคิดพลางหยิบโทรศัพท์มากดดูเวลา

ตอนนั้นเองท่ีมีเด็กสาวอีกคนหน่ึงเดินเข้ามาในร้าน ดูจากเข็มท่ีติดอยู่

บนหน้าอกแล้ว เธอไม่ใช ่นักศึกษามหา'ลัยเดียวกับดาว แต่มาจาก

มหาวิทยาลัยอีกแห่งซึ่งอยู่ไม่ไกลออกไปนัก เด็กสาวคนนั้นดูสวยสะดุดตา  
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เธอเดินนวยนาดเข้ามาด้วยท่วงท่าดุจนางพญา ตรงมายังเคาน์เตอร์แล้วสั่ง

กาแฟแก้วหน่ึง ก่อนจะถามโอนเนอร์เร่ืองการสั่งเค้กวันเกิดสักสามปอนด์

"บนเค้กอยากให้เขียนชื่อ 'เฟรนด์' ด้วยนะคะ" เธอบอกเสียงนุ่ม ชายตา

มองธินด้วยสายตาที่ตั้งใจให้ดูมีเสน่ห์ที่สุด "อยากให้เขียนว่า 'Friend and  

her friends' น่ะค่ะ แบบว่าเฟรนด์กับพวกเพื่อนๆ อะไรแบบนี้"

เด็กปีหน่ึงคณะวิทยาศาสตร์สองคนนั้นล่าถอยออกจากเคาน์เตอร์ 

เมือ่เหน็สาวรุน่พ่ีท่าทางก๋าก่ันกว่า แต่โอนเนอร์ดเูหมอืนจะไม่ได้รับผลกระทบอะไร

จากดวงตาคมกรบิของผูห้ญิงคนนัน้เลย เขาพยักหน้าก่อนจะตอบเสยีงเรยีบๆ

"เค้กของทางร้านไม่ได้ท�าเองนะครับ แต่เราสั่งมาจากร้านขนมอื่น  

จะให้ทางเราช่วยออเดอร์ให้ แล้วเข้ามารับท่ีร้านนี้ก็ได้ครับ"

"ได้ค่ะ พอดเีฟรนด์อยากมาฉลองวันเกิดทีน่ีด้่วยจะได้ไหมคะ" ผูห้ญิงคนนัน้

พูดอย่างดีใจ แต่แววตาเป็นประกายของเธอไม่เป็นผลอะไรเลยกับธิน เขา 

หยิบสมุดสันห่วงเล่มเล็กๆ ข้ึนมาจด

"เร่ืองน้ันน่ะได้เลย จะรับเค้กประมาณวันไหนดีครับ"

หญิงสาวบอกวันเกิดซึ่งจะมาถึงในอีกสามสัปดาห์ข้างหน้า

"แหม ดีจัง วันเกิดก็ต้องอวยพร แต่ว่าน่ียังไม่ถึงเวลา..." ชายหนุ่ม 

พูดช้าๆ "พอถึงวันนั้นผมค่อยอวยพรแล้วกันเนอะ สัญญาว่าจะอวยพร 

แบบตัง้ใจทีส่ดุเลย ว่าแต่อยากได้เค้กแบบไหนดคีรับ เดีย๋วจะจดัการออเดอร์ให้"

สาวสวยคนนั้นดูจะสั่นไหวไปกับค�าพูดของธิน "ขอเป็นเค้กสีขาวค่ะ  

เอ่อ เอ่อ..."

คล้ายว่าความมัน่ใจของเธอจะอนัตรธานหายไปหมดแล้วเมือ่อยู่ต่อหน้า

ชายคนนี้ สาวเจ้าลนลานจนเชฟต้องหันไปหยิบไอแพดขึ้นมา เขากดอะไรอยู่ 

ครูห่นึง่ก่อนจะยืน่เมนเูค้กให้เธอดู

"ร้านที่เราสั่งขนมมาจะมีเค้กตามเมนูนี้ครับ มีแปดแบบ อยากให ้

แต่งหน้าแบบไหนดี"

หลงัหญิงสาวเลอืกแบบขนมได้แล้ว ธินก็จดลงในสมดุเล่มเลก็ เดาะลิน้ 

กับเพดานปากก่อนจะพูดต่อ

"จะมาฉลองวันเกิดท่ีน่ีสินะ" เขาเงยหน้าขึ้นเพ่ือสบตาคู่สนทนา "อืม  
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ผมจะเตรียมดอกทิวลิปไว้ให้ท่ีโต๊ะด้วยแล้วกันครับ"

"เอ๊ะ" หญิงสาวดูเหมือนจะสับสนท่ีถูกเอาใจขนาดนั้น เธอจึงพูดไม่ถูก

ไปชั่วขณะ

"ดอกไม้ประจ�าราศีกันย์" ธินพูดช้าๆ แววตามองลูกค้าอย่างซื่อตรง 

และสดใส "เป็นดอกทิวลิปน่ะ"

สาวน้อยคนน้ันชะงัก น่ิงเหมือนถูกปักเข็มยาสลบเข้าหลังคอ ยงยศ 

ท่ียกข้าวราดแตงกวาผัดไข่ออกมาจากครัวมองภาพนั้นแล้วท�าหน้าเหมือน 

นี่เป็นเรื่องปกติท่ีเกิดข้ึนทุกสองชั่วโมง

"ราศีธนู" ธินหันไปมองคนครัว "ดอกเบิร์ดออฟพาราไดส์ครับ"

"ขอบคุณมากที่ช่วยบอก" พ่ียงพูดแบบเนือยๆ แล้วเดินกลับครัวไป 

ท่าทางเบื่อหน่ายเต็มทนกับการสนทนาท้ังหมดน้ี

"แล้วของจ๋อมแจ๋มล่ะคะ" จ๋อมแจ๋มท่ีเสิร์ฟน�้าอยู่อยากรู้

"ดอกคาร์เนชั่นแดงจ้ะ" ธินอธิบายแล้วก็ย้ิมพออกพอใจอยู่คนเดียว

จ๋อมแจ๋มเลิกงานสามทุ่ม และประตูร้านก็ปิดเวลานั้น ดูเหมือนธินกับ 

พ่ียงยศจะยังต้องเก็บครัวและเก็บร้านต่อ แต่เด็กพาร์ตไทม์ได้รับอนุญาต 

ให้กลับได้ จ๋อมแจ๋มยกกระเป๋าเป้ที่มีหนังสือเรียนกับชุดนักศึกษาขึ้นพาดบ่า 

ปากร้องอย่างร่าเริง

"กลับก่อนนะคะเชฟ กลับกันเถอะดาว ขอบคุณที่อุตส่าห์รอนะ"

ดาวขานรับ หยิบกระเป๋าสะพายข้ึน เก็บของบนโต๊ะลงในกระเป๋า  

ก่อนจะนึกข้ึนได้ว่าเธอยังไม่ได้จ่ายค่าชาเขียว ข้าวผัดกุ้ง และชาแอปเปิ้ล 

ที่กินเข้าไปตลอดค�่าน้ีเลย

เธอเดินไปท่ีหน้าเคาน์เตอร์ เจ้าของร้านก�าลังล้างเครื่องท�ากาแฟอยู่  

ยงยศอยู่ในครัว ดาวเปล่งเสียงเรียกเบาๆ ธินจึงหันมา พอเห็นเธอถือ 

กระเป๋าสตางค์ ชายหนุ่มก็บอกว่า

"อ๋อ ไม่เป็นไร ให้"

"เอ๊ะ แต่ว่า..." ดาวอยากปฏิเสธ แต่เขาส่ายหน้าแล้วพูดชัดเจน

"กลับไปเถอะ ดกึแล้ว กลบับ้านก่อนท่ีรถม้าจะเปลีย่นเป็นฟักทองดกีว่านะ 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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