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"ผมจูบคุณนะ..."

เธอพยักหน้ารบัเบาจนแทบไม่รูส้กึ งนุงงเลก็น้อยว่าท�าไมเขาต้องถามก่อนด้วย

"สัญญาได้ไหมว่าหลังจากที่เราท�าอะไรกัน คุณจะไม่โกรธผม ไม่กลัวผม  

ไม่ว่าจะรู้สึกยังไงคุณก็จะไม่รังเกียจ..."

"คุณบอกว่าแค่จูบ..."

"ผมจะพยายามให้มันเกิดข้ึนแค่น้ัน จะพยายาม..." เขารับปากด้วยแววตาท่ี 

ไม่น่าเชื่อถือเลยสักนิด "สัญญากับผมนะแพร"
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คำ�นำ�

และแล้ว ชุด 'ขอได้ไหม…' กเ็ดนิทางมาถงึเล่มสดุท้ายเป็นท่ีเรียบร้อย ส�าหรับ
หนังสือชุดนี้ไม่ว่าจะเป็น 'ขอชิมสักค�า… ได้ไหมคนดี' โดย Andra 'ขอสักครั้ง…  
ให้คืนนี้ผมได้รักคุณ' โดยฉัตรฉาย และที่อยู่ในมือของนักอ่านทุกท่าน 'ขอสักที… 
จะดีเพื่อเธอ' โดยอัญชรีย์ นักเขียนท้ังสามท่านได้เดินทางไปเก็บข้อมูลไกลถึง 
จงัหวดัสตลูเพือ่น�ามาเขียนเป็นนยิายสนกุๆ ให้เราได้เพลดิเพลนิกนัล่ะค่ะ และแม้ว่า
จะเป็นหนังสือชุด แต่นักอ่านทุกท่านสามารถอ่านแยกเล่มกันได้นะคะ (ขอเลิฟ 
กระซิบเพิ่มสักนิดว่า… ถ้าอ่านครบทุกเล่มในชุดก็จะฟินมากขึ้นไปอีกน้าาา)

'ขอสกัที… จะดเีพือ่เธอ' เริม่ต้นเรือ่งมาพระเอกของเรากเ็ข้าใจนางเอกผดิกนั
เลยล่ะค่ะ เป็นเพราะความเข้าใจผิดว่าหญิงสาวท่ีนั่งข้างๆ เขาบนเคร่ืองบินคือ 
แฟนคลับโรคจิตท่ีชอบส่งข้อความแปลกๆ มาให้แท้ๆ ท�าให้นักแสดงหนุ่มไฮโซท่ี 
ขึ้นชื่อเรื่องความติดดิน ไม่เรื่องมากอย่าง 'รัญชน์รวิชญ์' กลายเป็นจอมสร้างภาพ 
ท่ีท้ังเรื่องมากและยังไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษในสายตาของ 'แพรภัทร' ศิลปิน 
อาร์ตทอยส์สาวสายมูที่นั่งข้างเขาบนเครื่องบินไปซะได้

ใครจะไปรู้ว่าเพียงเพราะแค่อยากประหยัดค่าเดินทางไปแก้บนเลยขอติด 
กองถ่ายรายการรกัษ์ตะลอนท่ีเขาเป็นพธิกีรรบัเชิญไปจะท�าให้เธอเจอปัญหาจนเกอืบ
มองหน้านักแสดงหนุ่มไม่ติดเพราะเขาดันหาว่าเธอโรคจิตซะนี่! ทว่าเมื่อความจริง
เปิดเผยเขากท็�าได้เพยีงหาทางเข้าใกล้เธอเพือ่ขอโทษ จนกระท่ังความรูส้กึบางอย่าง
ได้ก่อตัวขึ้นในใจของทั้งคู่…

ทว่าเรื่องระหว่างเขากับเธอนั้นไม่ง่ายเมื่ออุปสรรคใหญ่สุดในชีวิตรักของ 
รัญชน์รวิชญ์ก็คือคุณป้ามหาภัยท่ีหวงหลานชายย่ิงกว่าจงอางหวงไข่ท่ีเดินหน้า 
ขัดขวางท้ังคู่อย่างเต็มก�าลัง งานนี้แพรภัทรจะฝ่าด่านคุณป้าท้ังสองไปได้หรือไม่ 
แล้วรัญชน์รวิชญ์จะแก้ปัญหารักครั้งนี้ได้ยังไง พลิกหน้าถัดไปเพื่อไปเอาใจช่วย 
ทั้งคู่กันเลยค่ะ

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

'อัญชรีย์' กับน้องสาวและน้องชาย จึงเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยก�าเนิด  

โดยตอนนี้ก็มีหลานๆ ที่เป็นลูกๆ ของน้องชายและน้องสาวแล้วทั้งหมดหกคน

ด้วยกัน เป็นหลานชายห้า หลานสาวหนึ่ง

หลังจากจริงจังกับการอ่าน บวกกับการชอบขีดๆ เขียนๆ อะไรเล่นๆ  

ตามอารมณ์มาตั้งแต่เด็ก ก็ได้มาเริ่มเขียนนิยายอย่างจริงจังตั้งแต่ปี 2545  

ได้รับโอกาสในการตีพิมพ์หนังสือเล่มแรกจากส�านักพิมพ์แจ่มใสในปี 2547 

ปัจจบัุนรวมแล้วออกผลงานกบัส�านกัพมิพ์แจ่มใสมาท้ังหมด 45 ช้ิน (ท้ังเรือ่งสัน้  

เรื่องยาว และ 'ขอสักที… จะดีเพื่อเธอ' เป็นผลงานในล�าดับที่ 45)

ในการเขียนนิยายแต่ละเรื่อง ส่วนใหญ่แล้วจุดเริ่มต้นมักเกิดข้ึนจาก 

เห็นชีวิตผู้คนรอบข้าง แล้วเอาไปจินตนาการต่อ หลายครั้งต้องมีการสอบถาม

เพิ่มเติม บางทีใช้วิธีหาข้อมูลต่อเอง อาจมีการเพิ่มและตัดทอนบางส่วนออก

เพื่อสีสันและความเหมาะสม แต่ท้ังนี้คนเขียนก็ต้องขอขอบคุณผู้อนุเคราะห์

ข้อมูลจากทุกรูปแบบเอาไว้ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ท่ีส�าคัญคือต้องขอบคุณคนอ่านทุกคนเป็นอย่างมาก ท่ีท�าให้คนเขียน 

มีก�าลังใจท�างานเสมอมา ยังรอทุกก�าลังใจและทุกความคิดเห็นอยู่เสมอค่ะ  

(อัญชรีย์, Ancharee : Twitter, Facebookfanpage, Instagram, Jamsai.com)

อัญชรีย์

ประวัตินักเขียน
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/lovebyjamsai
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อัญชรีย์

แพรภัทรเดินทางไปสตูลคราวนี้ก็เพ่ือภารกิจหลักในการแก้บน  

ณ โบราณสถานบ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่ง กับมีภารกิจรองอีกอย่างคือ 

การเป็นช่างแต่งหน้าท�าผมเฉพาะกจิให้กองถ่ายรายการท่องเท่ียวท่ีมีช่ือว่า 

'รักษ์ตะลอน' ซ่ึง 'รักษ์' เป็นผู้ด�าเนินรายการหลัก และ 'รัญชน์รวิชญ์'  

เป็นผู้ด�าเนินรายการรับเชิญในทริปนี้

"โอ๊ะ!"

เสียงอุทานท่ีดังประสานข้ึนพร้อมกันนั้นเป็นของแพรภัทรกับ 

รัญชน์รวิชญ์ซ่ึงนั่งติดกันบนเครื่องบิน หลังจากหญิงสาวเปิดหลอดครีม 

ทามือแล้วดันกระฉูดใส่หน้าเขาเต็มเปาเนื่องจากสภาวะความดันอากาศ

"ตายแล้ว!"

"ทิชชู..."

น�า้เสยีงอนัราบเรยีบของผูเ้สยีหายท่ีปราศจากซึง่อารมณ์เกรีย้วกราด 

ท�าให้หญิงสาวอ้ึงงนัไปช่ัวขณะหนึง่ ก่อนจะกลุกีจุอก้มลงหยิบกระเป๋าสะพาย

ของตนใต้ที่นั่งด้านหน้าขึ้นมาเปิดค้นทิชชูออกมาส่งให้เขาอย่างเร็วรี่

"ฉันขอโทษนะคะ เข้าตารเึปล่า!" เธอพนมมือไหว้ค้างไว้ มองเขาด้วย

บทนำ�
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ความร้อนอกร้อนใจ

"ไม่โดนตา แต่เตม็แว่นเลยครบั" เขาถอดแว่นกนัแดดออกมาเช็ดด้วย

ทิชชูที่เธอให้มา "มีทิชชูเปียกไหม"

"มีค่ะมี แป๊บนะคะ" เธอรีบค้นกระเป๋าให้เขาอีกรอบ "นี่ค่ะ!"

ชายหนุ่มพึมพ�าขอบคุณ เขาหงุดหงิดมากหากก็ไม่ได้ต่อว่าเธอ 

แต่อย่างใด นอกจากจะเป็นเพราะรับรู ้ถึงความส�านึกผิดอย่างแท้จริง 

ของเธอแล้ว หลักๆ คือเพราะเขาไม่อยากเสวนาด้วยเกินจ�าเป็น

"ขอโทษด้วยนะคะ มิน่าล่ะเขาถึงไม่ให้น�าของเหลวขึ้นเครื่อง"

"แล้วคุณเอาขึ้นมาได้ไง"

"กเ็อาใส่ถงุซิปลอ็กมายังไงล่ะคะ หลอดนีม้ปีรมิาณไม่เกนิร้อยมลิลลิติร  

แต่พอกระฉูดออกมาแล้วก็เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย" เธอพูดด้วยสีหน้า 

จืดเจื่อนอย่างรู้สึกผิด

"ทีหลังระวังด้วยนะครับ"

"ค่ะ ขอโทษอีกทีนะคะ" เธอยกมือไหว้เขาอีกครั้ง รู้สึกชัดถึงความ 

ไม่พอใจของอีกฝ่าย แต่รัญชน์รวิชญ์ยังคงรักษาท่าทีและมีมารยาทกับเธอ

อย่างน่าทึ่ง

เธอเพิ่งเคยเจอรัญชน์รวิชญ์ครั้งแรก ได้ยินว่าปกติแล้วเขาเป็นคน

อัธยาศัยดีและเป็นมิตรกับคนท่ัวไป แต่วันนี้เธอสังเกตเห็นว่าเขาค่อนข้าง

เงียบขรึมและพูดน้อยมาก จึงคิดว่าคงเป็นเพราะเขาง่วง เนื่องจากทีมงาน

นัดเจอกันที่สนามบินค่อนข้างเช้า

แต่เท่าท่ีแพรภทัรรูม้ารญัชน์รวิชญ์นบัเป็นดารานกัแสดงทายาทไฮโซ

ท่ีมีความสุภาพอ่อนน้อมและนิสัยดีมาก เท่าท่ีเห็นอยู่ตอนนี้ก็สามารถ 

พิสูจน์ได้ในระดับหนึ่งแล้วว่าค�าเล่าลือดังกล่าวมิได้เกินจริง จึงอาจจะต้อง

นบัว่าเป็นโชคดขีองเธอแล้วก็ได้ท่ีคูก่รณเีป็นเขา เพราะถ้าเป็นคนอืน่...หาก

พลาดพลั้งไปล่วงเกินอะไรเข้าแม้จะโดยไม่ได้ต้ังใจก็ตาม เธออาจจะเละ 
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อัญชรีย์

และล�าบากพอสมควร เนื่องจากคนส่วนใหญ่คงเกิดอาการหงุดหงิดและ 

ไม่สามารถเก็บอารมณ์ความรู้สึกได้ดีเท่ารัญชน์รวิชญ์...

"เอาอีกไหมคะ ทิชชู..."

"ขออีกแผ่นก็ได้ครับ"

"เปียกหรือแห้งดีคะ"

"แห้ง"

"นี่ค่ะ" เธอรีบส่งให้อย่างกระตือรือร้น และแถมให้เขาเป็นสองแผ่น 

ไปเลย ถึงอีกฝ่ายจะวางท่าทีค่อนข้างมีระยะด้วยอาการถือตัวอย่างหนัก  

แต่เธอกมิ็ได้รูส้กึขุ่นข้องหมองใจแต่ประการใด เพราะในเมือ่เธอเป็นฝ่ายผดิ 

จึงคิดว่าเขาไม่ด่าเอาก็บุญโขแล้ว พอเขาเช็ดแว่นตาจนสะอาดเอี่ยม เธอก็

รีบแบมือยื่นไปหาเขา... "มาค่ะ เดี๋ยวฉันเอาทิชชูไปทิ้งให้เอง" 

ค้ิวเข้มของชายหนุ่มขมวดเล็กน้อย พยายามอย่างย่ิงท่ีจะไม่มอง 

แพรภัทรด้วยสายตาหวาดระแวงอย่างเปิดเผยมากไปกว่านั้น แต่ก็ยอม 

ฝืนใจส่งทิชชูใช้แล้วให้เธอแต่โดยดี เขารู้สึกไม่ไว้ใจผู้หญิงคนนี้เอาเสียเลย 

เนือ่งจากมีหลกัฐานหลายอย่างในตวัเธอท่ีบ่งบอกว่าเธออาจจะเป็นแฟนคลบั 

โรคจิตที่ก�าลังตามคุกคามเขาผ่านทางโซเชียลมีเดียอยู่ในขณะนี้

ตลอดสองเดอืนท่ีผ่านมาเขาโดนเจ้าของไอจีท่ีใช้ช่ือบัญชีว่า 'Pearlypare'  

ส่งข้อความมาป่วนแทบทุกวัน ช่วงแรกหล่อนท�าตัวเหมือนแฟนคลับปกติ

ท่ัวไป เขาจะเข้าไปอ่านข้อความของหล่อนเสมอ พยายามตอบบ้างเป็น 

บางครั้งเท่าท่ีเห็นสมควร แต่หลังๆ หล่อนกลับคอยส่งข้อความแปลกๆ  

แบบท่ีเขาอ่านแล้วรู้สึกไม่สบายใจเอาเสียเลยมาให้เป็นประจ�า จนตอนนี้ 

เริม่มคีวามอาฆาตมาดร้ายแอบแฝงอยู่ในทุกข้อความท่ีหล่อนส่งมา เนือ่งจาก 

โกรธที่เขาไม่ยอมตอบกลับ

สิ่งท่ีท�าให้รัญชน์รวิชญ์สงสัย นอกจากช่ือบัญชีดังกล่าวกับชื่อของ 

แพรภัทรจะค่อนข้างสอดคล้องกันแล้ว กระเป๋าสะพายใบท่ีแพรภัทรใช้อยู่
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ตอนนี้ก็มีส่วนคล้ายกระเป๋าของแฟนคลับโรคจิตรายนั้นท่ีเขาเคยเห็น 

จากภาพถ่าย นาฬิกากเ็ช่นกนั รวมถงึเค้าโครงของรปูร่างหน้าตา ผวิพรรณ 

และทรงผม การแต่งกายก็ด้วย แม้แฟนคลับคนท่ีตามป่วนเขาดังกล่าว 

จะไม่เคยเปิดเผยหน้าตาให้เห็น แต่หล่อนก็มักจะส่งภาพถ่ายท่ีอ�าพราง

ใบหน้ามาถงึเขาหลายครัง้ ต่อให้ไม่ได้ให้ความสนใจ แต่ส�าหรบัรญัชน์รวชิญ์ 

แล้วแค่เห็นเพียงครัง้เดยีวเขากส็ามารถจ�ารายละเอียดต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

จากท่ีดีใจแทบตายเพราะทริปนี้จะได้ไปท�างานกับทะเลท่ีเขารัก แต่

รญัชน์รวชิญ์กลบัต้องมาพบความล�าบากใจและเสยีอารมณ์จากการสงสยัว่า

หนึ่งในทีมงานของกองถ่ายอาจเป็นคนเดียวกับแฟนคลับโรคจิตท่ีคอย 

ส่งข้อความป่วนเขา ซ�า้ร้ายเธอยงัได้ท่ีนัง่ตดิกบัเขาบนเครือ่งบินอีกต่างหาก 

ท้ังท่ีคิดไว้ว่าระหว่างบินจะงีบให้สบาย แต่พอเป็นแบบนี้เขาเลยไม่กล้า 

หลับสนิท

อย่างไรกต็ามชายหนุม่ตัง้ใจไว้แล้วว่า...ตราบใดท่ีเธอไม่สร้างปัญหาให้  

เขาก็จะไม่เปิดโปงพฤติกรรมอันน่าสะพรึงขวัญชวนขนลุกของเธอให้ใครรู้

จนท�าให้เจ้าตัวต้องอับอายและได้รับความเดือดร้อน
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รญัชน์รวชิญ์เป็นพระเอกละครท่ีมีช่ือเสยีงในระดบักลางๆ แม้ไม่ถงึข้ัน 

เรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์ต้นๆ ของประเทศ แต่เขาก็มีผลงานดีๆ  

โดยเฉพาะงานละคร โฆษณา และผู้ด�าเนินรายการต่างๆ ออกมาให้ได้ชม

อย่างต่อเนือ่งมาตลอดสีปี่ในวงการบันเทิง ปัจจุบันนบัว่าเขามีกลุม่แฟนคลบั

เหนียวแน่นที่คอยติดตามผลงานอย่างจริงจังอยู่ไม่น้อยเลย

นอกจากความเป็นสภุาพบุรษุและนสิยัส่วนตวัอันน่ายกย่องช่ืนชมแล้ว 

รัญชน์รวิชญ์ยังนับได้ว ่าเป็นพระเอกไฮโซท่ีขึ้นช่ือเรื่องความติดดิน  

ไม่เรื่องมาก แล้วยังเป็นท่ีรักของแฟนคลับและผู้ร่วมงานทุกคนอีกด้วย  

ตอนนี้เขาเริ่มก้าวเข้ามารับงานพิธีกรมากข้ึน โดยเฉพาะรายการเกี่ยวกับ

ท่องเท่ียว เขาเป็นนกัแสดงทายาทนกัธรุกจิใหญ่นามสกลุดงัท่ีมภีาพลกัษณ์

ของชายหนุม่ผูร้กัธรรมชาต ิและนยิมการท่องเท่ียวเชงิอนรุกัษ์เป็นชวีติจติใจ

"คนอะไรมันจะดีแสนดี ดีได้ดีดี...ดีมากมายก่ายกองขนาดนี้อ่ะพี่อร 

ตั้งแต่ฟังพี่อรเล่ามาหนูยังไม่ได้ยินข้อเสียของเขาเลยสักเรื่อง อยู่ในวงการ

มาตัง้หลายปีคณุรนัเขาไม่เคยมีข่าวฉาวหลดุออกมาเลยสกัแอะจรงิๆ หรอืคะ"  

แพรภัทรเอ่ยปากกับ 'อรณี' ญาติผู้พี่ของเธอซ่ึงเป็นโปรดิวเซอร์รายการ 

บทที่ 1
ฉันไม่ได้น่�กลัวขน�ดนั้น
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รักษ์ตะลอนด้วยความสงสัยเต็มแก่ หลังจากคุยกันเรื่องรัญชน์รวิชญ์มา 

ร่วมสองช่ัวโมง ภายในห้องพักของโรงแรมประภาภัสสรท่ีท้ังคู่อยู่ร่วมกัน 

ในทริปนี้

"เท่าที่พี่รู้ก็ไม่มีนะ"

"สรุปว่าเขาเป็นคนแสนดีอย่างที่เราเห็นจริงๆ?" แพรภัทรถามย�้า

เมือ่เช้านีพ้อลงจากเครือ่งบินท่ีหาดใหญ่แล้วเดินทางต่อด้วยรถตู้มาถงึ 

จังหวัดสตูล ทีมงานรักษ์ตะลอนก็เริ่มการถ่ายท�า ณ คฤหาสน์กูเด็นหรือ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสตูลเป็นจุดแรก ซ่ึงการท�างานในวันนี้ถือว่า 

ราบรื่นและเรียบร้อยดีทุกอย่าง แพรภัทรจึงค่อนข้างสบายใจแม้จะรู้สึก 

กงัขากบัท่าทีผดิสงัเกตของรญัชน์รวิชญ์อยู่บ้างกต็าม เธอพยายามปลอบใจ 

ตัวเองว่าอาจเป็นเพราะเขานอนไม่พอ หรอืไม่กค็งยงัขุ่นเคอืงเรือ่งท่ีเธอท�า

ครีมทามือกระฉูดใส่หน้าอยู่ ชายหนุ่มจึงดูตึงๆ และเหมือนพยายามรักษา

ระยะห่างกับเธอเป็นพิเศษ แตกต่างจากการวางตัวสนิทสนมเป็นกันเอง 

กับทีมงานคนอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง แต่อีกใจหนึ่งเธอก็เช่ือว่าตนอาจคิดมาก 

ไปเองจนกลายเป็นการพยายามจบัผดิเขา เพราะว่ายงัวิตกกบัเรือ่งอุบัตเิหตุ

ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบิน...

ทว่าพอนกึถงึตอนท่ีทีมงานพาไปทานอาหารท้ังมือ้กลางวันและมือ้ค�า่ 

แพรภทัรกอ็ดไม่ได้ท่ีจะรูส้กึเป็นกงัวลข้ึนมาอีก เพราะรญัชน์รวิชญ์ดเูหมือน

จงใจหลีกเลี่ยงการนั่งใกล้เธออย่างเห็นได้ชัด ย่ิงตอนม้ือค�่าท่ีเธอบังเอิญ 

หันไปเจอเขายืนมองเหมือนก�าลังรอดูจังหวะอยู่ว่าเธอจะไปนั่งตรงไหน  

จากนัน้เขากเ็ลอืกเดนิไปยังอีกโต๊ะท่ีปราศจากเธออย่างไม่มคีวามสมเหตสุมผล 

ในการเลือกต�าแหน่งเลย... 

แม้จะรู้สึกสะดุดใจตรงจุดนี้อย่างหนัก แต่แพรภัทรก็ยังพยายาม 

เตือนตัวเองว่าเธอคงคิดมากเกินไปอีกแล้ว เพราะคนอย่างรัญชน์รวิชญ์ 

คงไม่เก็บเรื่องหยุมหยิมอย่างอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ บนเครื่องบินแค่นั้น 
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มาเป็นประเดน็ดราม่าในการเหม็นหน้าใครสกัคน โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานนี้

เธอเป็นแค่ช่างแต่งหน้าโนเนมท่ีบังเอิญได้เข้ามารับจ็อบพิเศษให้กองถ่าย 

หาใช่บุคลากรคนส�าคญัท่ีเขาจ�าเป็นต้องร่วมงานด้วยบ่อยๆ ไม่ พอเสรจ็งานนี ้

ก็คงไม่ได้เจอกันอีกแล้ว

สาเหตุท่ีท�าให้แพรภัทรได้งานพิเศษในครั้งนี้เป็นเพราะอรณีทราบว่า

เธอต้ังใจจะมาสตูลเพ่ือแก้บนเรื่องท่ีเคยอธิษฐานไว้กับบ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์ 

แห่งหนึ่ง หล่อนจึงเสนองานนี้ให้โดยมีเงื่อนไขว่าแพรภัทรจะไม่ได้รับ 

ค่าตอบแทนใดๆ ในการท�าหน้าท่ีช่างแต่งหน้าท�าผมประจ�ากองถ่าย แต่

ถือว่าได้มาเที่ยวฟรี พักฟรี กินฟรี และได้มาท�าภารกิจแก้บนโดยไม่ต้อง

เสยีค่าใช้จ่ายใดๆ เลย โดยท่ีเครือ่งส�าอางและอุปกรณ์การใช้งานส�าหรบัเธอ

ครั้งนี้นั้นทางกองถ่ายจะจัดหามาให้เอง

"จริงๆ เขาก็ไม่ได้ดีไปเสียหมดทุกอย่างหรอก" อรณีตอบด้วย 

ความเป็นกลาง "ปกติรันก็ท�าเรื่องเหลวไหลเอาแต่ใจอยู่บ้างเหมือนกัน  

ตอนท�างานเวลาไม่พอใจอะไรข้ึนมาจริงๆ ก็มีเหวี่ยงบ้างแหละ เพียงแต ่

มันยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติที่ยอมรับได้ และไม่แย่ถึงขั้นเป็นข่าวเสียหาย

อะไรออกมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว แต่ก็เห็นเคยมีปัญหา

เรือ่งผูห้ญิงอยู่บ้างนะ อาจจะเพราะเขาค่อนข้างเฟรนด์ลี.่..ดกีบัทุกคนไปท่ัว  

บางทีก็เลยจะเหมือนไปให้ความหวังจนผู้หญิงเขาเข้าใจผิด แต่พ่ีว่าเขา 

น่าจะไม่ได้ตั้งใจ"

"แสดงว่าอ่อยเก่งมาก"

"ก็ไม่เชิงนะ เขาอาจจะแค่ชอบท�าตวัน่ารกักบัคนอ่ืนไปท่ัวจนเป็นนสิยั 

โดยเฉพาะกบัผูห้ญิงสวยๆ แต่ถ้าเป็นเรือ่งแฟนจรงิๆ ตัง้แต่เข้าวงการกเ็คยเห็น 

มีอยู่ชัดๆ แค่คนเดียวคือคุณนัท ณัฐนรี ไตรทศ ลูกสาวอดีตรัฐมนตรีที่เป็น

ไฮโซด้วยกัน นอกนั้นก็แค่มีข่าวประมาณว่ากิ๊กกั๊กกันแล้วก็คบๆ เลิกๆ  

ยังไม่เคยชัดเจนหรอืได้ยนิว่าจรงิจงักบัคนไหนถงึข้ันพาเข้าบ้านอย่างคณุนทั  
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แต่อย่างรันนี่ก็ยังไม่ถึงกับเรียกว่าเจ้าชู้หรอก เพราะเขาไม่เคยมีข่าวว่า 

เทใครแรงๆ มาก่อน ไม่มีเรื่องนอกใจ คบซ้อน หรือเคยหลอกใครเล่นๆ  

พี่คิดว่านอกจากคุณนัทคงมีแค่คนท่ีคุยๆ กันแต่ไปไม่ถึงไหนก็เลิกหมด 

แต่ละคนคงยังไม่ถึงข้ันเรียกว่าแฟน ได้ยินว่าท่ีบ้านเขาหวงหนักมาก  

หรือท่ีจริงอาจจะเพราะไม่เคยมีใครผ่านด่านผู้ใหญ่ท่ีบ้านได้ รันเขาก็เลย 

ไม่เคยเป็นแฟนใครจริงจังอีกนอกจากคุณนัท"

"เขาเพอร์เฟ็กต์ขนาดนี้ก็พอจะเข้าใจได้นะคะว่าท�าไมท่ีบ้านหวง  

ถ้าหนูเป็นแม่เขาล่ะก็ ใครเข้าใกล้ลูกชายทีก็คงอดไม่ได้ท่ีจะสแกนถี่ยิบ 

หัวจดเท้า"

"แต่ดูเหมือนว่าคนที่หวงรันหนักๆ ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่หรอก แต่เป็น

พวกป้าๆ ท่ีหวงหลานชายคนโปรดยิ่งกว่าจงอางหวงไข่ จนถึงตอนนี้เลย 

ยังไม่เคยมีใครผ่านด่านคุณป้าได้ เธอไม่เคยเห็นข่าวเม้าท์เลยเหรอ เรื่องที่

เขาเลิกกับแฟนคนล่าสุดมันเอิกเกริกไม่เบาเลยนะ เพราะมีดราม่าว่า

ครอบครัวเขาไม่ปลื้มฝ่ายหญิง ทั้งที่อีกฝ่ายแสนจะเพอร์เฟ็กต์"

"หนูไม่ได้ตามข่าวดาราขนาดนั้นหรอกค่ะ ต่อให้เป็นเรื่องใหญ่ 

ทอล์กออฟเดอะทาวน์ขนาดไหนบางทีก็ไม่เคยได้ยิน"

"เออ จริงสิ ก็เธอมันสายหนังสายเกมสายการ์ตูนนี่นา" อรณีพึมพ�า 

ก่อนจะเล่าต่ออย่างเริ่มออกรส "แต่ว่าเรื่องท่ีคุณรันเลิกกับคุณนัทเป็น 

เรื่องท่ีคนเขาเม้าท์กันจะตายท�าไมไม่เคยได้ยิน ท่ีผู้หญิงเขาโดนคุณป้า 

คุณรันปัดตกจากต�าแหน่งว่าท่ีหลานสะใภ้ ท้ังท่ีนางออกจะสมบูรณ์แบบ 

ปานเจ้าหญิง แถมคุณพ่อคุณแม่รันก็ให้ผ่านแล้วด้วย เป็นเพราะคุณป้า 

ท้ังสองดันไปเห็นคลิปหลุดท่ีคุณนัทแกไปเมาเย้วๆ อยู่ในปาร์ตี้กับเพื่อนๆ 

เธอเลยโดนตั้งข้อหาว่าเป็นสาวปาร์ตี้ข้ีเมาท่ีหยาบคายไม่ได้มาตรฐาน

กลุสตร ีได้ยินว่าตอนนัน้พ่อแม่คุณนทัโกรธจะเป็นจะตายจนแทบจะตดัญาติ

ขาดมิตรกับบ้านรัน ก็ป้าเล่นไปว่าลูกสาวเขาแบบนั้นโดยตัดสินจาก 
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คลิปงานปาร์ตี้ ทั้งที่จริงลูกเขาก็ไม่ได้มีอะไรแย่เลยสักนิด"

"แล้วตอนนั้นทั้งสองคนเขาก็ยอมเลิกกันไปง่ายๆ เลยน่ะเหรอคะ"

"ข่าวว่าเลิกไปเลย แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ แต่พี่เป็นคุณนัท 

ก็คงแหยงจนไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยแล้ว พี่เจนที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของรัน

ก็เป็นคนท่ีป้าๆ เขาเลือกเฟ้นมาอย่างดีเพื่อให้มาช่วยดูแลหลานชายแทน 

คงเป็นกึ่งๆ สปายที่คอยสอดส่องเป็นหูเป็นตาให้คุณป้านั่นแหละ แต่ทริปนี้

พีเ่จนนางไม่ได้มาด้วยเพราะป่วยกะทันหัน รนัเลยได้ฉายเดีย่ว ปกตคิณุป้า

ไม่มีทางยอมให้หลานชายไปไหนโดยไม่มีคนของตัวมาคอยคุมหรอก"

"ท่าทางคุณป้าท้ังสองของคุณรนัจะน่ากลวัไม่ใช่เล่นเลยนะคะ ถ้าหวง

ขนาดนี้มีหวังคุณรันได้ข้ึนคานเพราะคุณป้าแน่ น่าเสียดายความหล่อ  

ความดี ความเพอร์เฟ็กต์ จริงๆ แล้วคนแบบนี้ควรมีแฟนแล้วรีบแต่งงาน 

มีลูกเร็วๆ" แพรภัทรกล่าวอย่างจริงใจยิ่ง

"พี่ว่าถ้าเขาเจอคนท่ีอยากได้จริงๆ คนอย่างรันเขาก็คงไม่ยอมใคร

ง่ายๆ หรอกแม้แต่คุณป้า ปกติอาจจะดูสุภาพอ่อนโยน แต่จริงๆ แล้วเขา

เอาแต่ใจมากเลยนะ ยิ่งเวลาไม่พอใจอะไรขึ้นมาทีเขาก็เกรี้ยวกราดใช่ย่อย

อยู่เหมือนกัน พี่เคยเห็นเขาโมโหตอนทีมงานท�างานพลาดอยู่ครั้งสองครั้ง 

ดุเอาเรื่องพอสมควรเลยล่ะ ท่ีเห็นนุ่มนวลเป็นส่วนใหญ่นั่นก็แค่เพราะ 

เขาวางตัวดีมีมารยาทเท่านั้น"

"ถ้างัน้กด็แีล้วล่ะค่ะ ฟังแล้วค่อยหมดห่วงหน่อย เพราะถ้าขนาดลกูสาว 

อดีตรฐัมนตรคีณุป้าเขายังไม่ปลืม้ คงไม่มผีูห้ญงิคนไหนจะท�าให้ปลืม้ได้แล้ว"  

แพรภัทรว่าพลางถอนใจโล่งอกราวกับกลัวว่ารัญชน์รวิชญ์จะขึ้นคานจริงๆ

"แล้วเธอจะไปห่วงเขาท�าไม ห่วงตวัเองก่อนไหม เธอบอกว่ามารอบนี ้

ก็เพื่อจะมาแก้บนเรื่องเก่า แต่ก็ยังหาเรื่องใหม่ไปบนเพิ่มอีก นี่ถ้าบนแล้ว

ส�าเรจ็กแ็ปลว่าต้องกลบัมาแก้บนอีกรอบเหรอ ถามจรงิเถอะว่างานของเธอ

มันจะต้องใช้ไสยศาสตร์ช่วยไปตลอดเลยรึไง"
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แพรภัทรท�าหน้ามุ่ยก่อนจะถอนหายใจเฮือก เธอเอนตัวลงนอนแล้ว

บอกว่า "ก็มันจ�าเป็นนี่นา อย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจของหนูเอง ถ้า 

ของเล่นท่ีจะเอาไปแสดงในงานขายของเล่นท่ีฮ่องกงลอ็ตนีข้ายหมดเกลีย้ง  

หนูจะได้เริ่มท�าตัวใหม่อย่างสบายใจเต็มที่เสียที"

แพรภทัรมอีาชพีอสิระเป็นศลิปินผูอ้อกแบบและผลติผลงาน Art Toys 

หรือ Designer Toys ซึ่งเป็นฟิกเกอร์โมเดลของเล่นชนิดหนึ่ง เธอท�าเอง

ต้ังแต่ออกแบบคาแร็กเตอร์ ปั้นโมเดลสามมิติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

พิมพ์โมเดลออกมาด้วยเครื่องพิมพ์รูปทรงสามมิติ แล้วลงสีเอง จัดท�า 

แพ็กเกจจิ้ง ตลอดจนจัดการเรื่องงานขายทุกขั้นตอน โดยเปิดสตูดิโอเล็กๆ 

ของตัวเองอยู่ท่ีบ้านหลังออกจากงานประจ�าเมื่อสองปีก่อนเพื่อมาเป็น 

ฟรีแลนซ์รับงานอิสระ 

การท�าอาร์ตทอยส์ถือเป็นงานอดิเรกท่ีเธอรักท่ีสุดและท�าออกมาได้

ค่อนข้างดี แต่ตอนนี้มันกลายเป็นงานหลักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่แค่งานอดิเรก

อีกต่อไปแล้ว เธอลงทุนลงแรงกบัมันไปค่อนข้างหนกั จงึต้องพยายามทุ่มเท

อย่างมาก ซ่ึงก็ยังต้องใช้เวลาในการพัฒนาฝีมือสร้างช่ือให้ตัวเองอีกนาน

กว่าจะเติบโตไปเป็นศิลปินแถวหน้าที่วงการอาร์ตทอยส์ยอมรับ แม้จะสนุก

แต่ก็เหนื่อย และตอนนี้ก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงพอสมควร

"ยังไงก็อย่ามัวแต่สนใจแค่งานตัวเองจนลืมงานท่ีพ่ีดีลมาให้ล่ะ  

ถ้าส่งต้นแบบไม่ทันตามสัญญาเธอจะโดนค่ายเขาฟ้องเอานะยายแพร  

งานนี้สัญญาเขาละเอียดจริงจังและมีมูลค่าทางธุรกิจสูง ไม่ใช่งานเล็กๆ  

แบบที่เธอเคยรับมาก่อน แต่ถ้างานนี้ปังขึ้นมาก็สบายแบบกินยาว ตอนนี้ 

มีศิลปินนักแสดงเบอร์ใหญ่ๆ ของค่ายท่ีเขาแพลนจะท�าฟิกเกอร์โมเดล 

ขายแฟนคลบัต่อจาก 'ลคักี'้ วง 'เซย์ชีส' อีกหลายรายเลยนะ ตัง้ใจท�างานนี้ 

ให้มากๆ ล่ะ"

"แน่นอนอยู่แล้วค่ะ มาเท่ียวนีห้นกูต็ัง้ใจจะมาบนขอพรจากสิง่ศกัดิส์ทิธิ์ 
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เรื่องนี้ด้วยนั่นแหละ"

อรณฟัีงแล้วกลอกตาใส่ญาตผิูน้้องอย่างอ่อนใจ "พ่ึงสิง่ศกัดิส์ทิธิท้ั์งปี"

"ก็ตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นก�าลังใจที่ดีที่สุดของหนูเลยนี่นา"

"งัน้กห็าแฟนดีๆ  สกัคนส ิจะได้มีคนคอยเป็นท้ังท่ีปรกึษาและก�าลงัใจ

อยู่ข้างๆ ทุกวันโดยไม่ต้องลงทุนบินไปบินมาเพ่ือบนแล้วก็กลับมาแก้บน 

ให้เมื่อย"

"หาง่ายมากเลยเนาะ แฟนดีๆ"

"มันไม่ได้ยากเท่าที่เธอคิดหรอกน่าถ้าตั้งใจจริงๆ"

"แต่หนูว่าบินกลับมาแก้บนง่ายกว่า"

"งั้นเที่ยวนี้เธอก็ลองบนขอแฟนดูด้วยสิ"

"ขอทีเดียวหลายเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะสับสน รอบนี้พอจัดล�าดับ

ความส�าคัญแล้วหนูคงต้องขอเรื่องงานเป็นหลักก่อน"

"ขอๆ ไปเถอะน่า พี่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านฉลาดพอท่ีจะช่วยเธอจัด 

ล�าดับความส�าคัญได้ เผลอๆ น่าจะท�าได้ดีกว่าเธอคิดเอาเอง ท่านอาจจะ

สามารถช่วยเธอเลือกเรื่องท่ีมีความเป็นไปได้มากท่ีสุดก่อน แล้วถ้ามัน 

มคีวามเป็นไปได้ทุกข้อกค็งได้ทุกอนัเองนัน่แหละ แต่อาจจะค่อยๆ เป็นจรงิ

ตามล�าดับก่อนหลังตามความเหมาะสม"

"แต่ตอนนี้หนูไม่มีผู้ชายท่ีชอบเลยนี่นา ไม่อยากขอมั่วๆ หนูอยาก 

มคีวามรกัและได้ลงเอยกบัคนท่ีหนรูกัจรงิๆ เท่านัน้ มันน่าจะฟินกว่าคว้ามา 

แก้เหงามั่วๆ แบบว่าเป็นใครก็ได้"

"งั้นเธอมีศิลปินอาร์ตทอยส์ที่ตัวเองแอบปลื้มอยู่บ้างไหม"

"มีเพียบเลยค่ะ แต่ดันมีเมียกันหมดแล้ว"

"คนข้างบ้านล่ะ"

"ท้ังบ้านฝั่งซ้ายและฝั่งขวาต่างก็เป็นคุณน้าผู้หญิงท่ีใจดีกับหนูมาก 

ใครๆ กบ็อกเป็นเสยีงเดยีวกนัว่าหนมีูบุญจรงิๆ ท่ีได้เพือ่นบ้านแสนดขีนาดนี้  
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เพราะมันยากกว่าการได้ผัวดีเสียอีก"

"แล้วลูกค้าคนส�าคัญทั้งหลาย?"

"ไม่มีเลยอ่ะค่ะ ยิ่งช่วงนี้เจอแต่ลูกค้าผู้น่าเลิฟจนน�้าตาไหลทั้งนั้นนน 

ท้ังพูดไม่รู้ฟัง เรื่องมาก จ้องแต่จะเอารัดเอาเปรียบ เยอะสิ่งจิงเกิลเบล 

แบบโซอะล็อตแบบสุดๆ พูดแล้วขนลุกเลยเห็นไหมคะ" เธอว่าพลาง 

ยื่นแขนให้คนที่นั่งพิงหัวเตียงอยู่ข้างๆ ดูอาการขนลุกชัดๆ

"ท�าไมชีวิตเธอมันอับเฉาเห่ียวแห้งน่าเบ่ือซังกะตายได้ขนาดนี้เนี่ย 

ยายแพร พ่อกับแม่เธอรู้บ้างไหมว่าลูกสาวมีชีวิตอยู่ในเมืองหลวงอย่าง 

โดดเดี่ยวเดียวดายและแสนจะรันทด แถมยังเสี่ยงขึ้นคานเบอร์นี้"

"น่าจะรู้นะคะ เพราะแกก็พยายามหาลูกเขยมาให้เลือกอยู่ทุกวัน  

แต่ทุกคนท่ีพ่อกบัแม่หามาให้...ถ้าจะลงเอยกนัจรงิๆ คอืมข้ีอแม้ว่าหนตู้อง

กลบัไปอยู่บ้านนอกสถานเดยีว แต่งานหนตูอนนีจ้�าเป็นต้องอาศัยอยู่ในเมอืง

ไปก่อน"

อรณฟัีงแล้วถงึกบัถอนหายใจเฮือกด้วยความรูส้กึสิน้หวังตามน้องสาว

ไปด้วย "เอาเป็นว่าค่อยๆ ดูไปเรื่อยๆ ละกัน ถ้าถูกใจคนไหนข้ึนมา 

ก็ค่อยไปบนขอจากสิ่งศักด์ิสิทธิ์เอา ปีหน้าเธอก็จะสามสิบแล้วนะ พ่ีว่า 

ตอนนี้พ่ีเป็นห่วงเธอเรื่องหาผัวมากกว่าเรื่องหน้าท่ีการงานเสียอีก อย่า

ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ ไม่งั้นกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็คงข้ึนไป 

อยู่บนคาน"

"แต่ถ้าหาได้คนแย่ๆ ขึ้นคานอยู่คนเดียวจะไม่ดีกว่าหรือคะ"

"ชีวิตคนเรามันก็ต้องเลือกเอาสักทางน่ะนะว่าอยากจะเหงาตาย  

หรืออยากวุ่นวายปวดหัวเพราะความรัก"

เช้าวนัแรกในจงัหวัดสตลู รญัชน์รวชิญ์ตืน่ข้ึนมาแต่เช้าเพ่ือออกจากห้อง 

ไปเดินเล่นเลียบชายหาดตามปกติวิสัยของเขา ชายหนุ่มตั้งใจว่าจะใช้เวลา
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เดนิทอดน่องสกัช่ัวโมงหนึง่ก่อนแล้วค่อยกลบัไปกนิข้าว วันนีที้มงานนดัเจอกนั 

ท่ีรถตู้ตอนเก้าโมงเช้า เพ่ือจะเดินทางออกจากโรงแรมไปยังท่าเรือตาม 

ก�าหนดการของกองถ่าย เขาจึงไม่ต้องรีบร้อน

ตอนที่ออกจากห้องพักเขาเจอ 'ปูน' ตากล้องของทางรายการที่ก�าลัง

จะออกมาเก็บภาพบรรยากาศยามเช้าเข้าพอดี จึงเดินมาด้วยกัน ระหว่าง

ท่ีเดินเล่นปูนก็ถือโอกาสขอถ่ายภาพรัญชน์รวิชญ์คู่กับทิวทัศน์ท้องทะเล 

ไปหลายภาพ

"คุณรันสนใจมากับเราอีกสักทริปไหมครับ" ระหว่างนั้นปูนก็ชวนคุย

ไปเรื่อยๆ อย่างคนอัธยาศัยดี "พี่รักษ์ได้คุยให้ฟังบ้างรึยังว่าจบงานนี ้

เรายงัต้องลงมาสตลูกนัอกี เพราะมีโปรเจ็กต์ต่อเนือ่งกบัทางแกนน�าเยาวชน

ในพื้นที่ และ สกว. เกี่ยวกับการรณรงค์เรื่องการทิ้งขยะในทะเล"

"สกว. นี่คือหน่วยงานไหนหรือครับ"

"ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยน่ะครับ น้องท่ีเป็นแกนน�า

เยาวชนในพื้นท่ีน้ีเขาเคยได้รับงบประมาณจากทาง สกว. มาท�างานวิจัย 

และพัฒนาในหัวข้อเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดสตูล  

แล้วผลงานของเขาก็ไปคว้ารางวัลจากต่างประเทศมาได้ ทางรายการเรา

เลยจะเข้ามาเป็นสื่อช่วยต่อยอดให้ทาง สกว. กับผลงานวิจัยของน้องเขา 

อีกแรง เป็นการกระจายข่าวสูส่งัคมท่ัวประเทศไปด้วยว่าทางหน่วยงานของ

รัฐบาลมีงบประมาณสนับสนุนโครงการงานวิจัยเพื่อสังคมในส่วนนี้อยู่"

"เรื่องนี้พี่รักษ์ยังไม่ได้พูดให้ผมฟังเลยนะครับ แต่น่าสนใจมาก  

ไว้ผมจะลองไปคุยดูเผื่อช่วยอะไรได้บ้าง..." เขาพูดแล้วก็พลันชะงัก เม่ือ

มองไปข้างหน้าห่างออกไปเกอืบย่ีสบิเมตร แล้วเห็นใครบางคนท่ีมลีกัษณะ

ค่อนข้างคุ้นตาก�าลังก้มๆ เงยๆ ท�าอะไรบางอย่างอยู่

"นั่นน้องสาวพี่อรนี่นา ใช่ไหมครับ ท�าไมถึงออกมาเดินเก็บขยะกับ

คนงานโรงแรมได้" ปูนว่าพลางหยุดยืนเก็บภาพของแพรภัทรท่ีสวมถุงมือ
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และถอืถงุด�าใบใหญ่เอาไว้ กบัชายสงูวยัคนงานของโรงแรมท่ีก�าลงัใช้คราด

ลากขยะมากองรวมกัน

"เขาไม่ใช่ทีมงานประจ�าของรายการใช่ไหมครับ"

"แพรเป็นน้องสาวโปรดวิเซอร์รายการเราครบั งานนีพ่ี้อรแค่ดงึมาช่วย

เฉพาะกิจ รายการออกค่าเดินทางกับค่าที่พักให้ แต่ไม่มีค่าแรง"

รัญชน์รวิชญ์พยักหน้าเป็นเชิงรับรู้

"หลักๆ คือทริปนี้แพรเขามาเพื่อแก้บนอะไรสักอย่างนี่แหละครับ  

ไม่ได้ตั้งใจมาท�างานกับเราหรอก แต่ท่ียอมมาช่วยกองถ่ายฟรีๆ ก็เพราะ

อยากประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ากินค่าอยู่"

"มาแก้บนเนี่ยนะ"

"ครับ ดูเหมือนเขาจะเคยมาบนอะไรสักอย่างไว้ท่ีโบราณสถาน 

บ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์ แล้วพอค�าขอเป็นจริงขึ้นมาก็เลยต้องกลับมาแก้บน"

เท่าท่ีรัญชน์รวิชญ์สังเกตเห็นมาตั้งแต่ตอนเจอกันบนเครื่องบิน  

แพรภัทรมิได้มีท่าทีอะไรกับเขาเกินธรรมดาแต่อย่างใด เธอไม่ได้พยายาม

แสดงตัวว่าเป็นแฟนคลับของเขาเลยด้วยซ�้า จนบางครั้งเขาก็ลังเลว่า 

สิ่งท่ีตัวเองสงสัยว่าเธออาจเป็นแฟนคลับผู้มีพฤติกรรมไม่น่าไว้ใจซ่ึงก�าลัง

ตามคกุคามเขาทางโซเชียลอยู่นัน้อาจเป็นเรือ่งเข้าใจผดิ แต่พอเจอหลกัฐาน 

ท้ังกระเป๋า รองเท้า พวงกุญแจ และนาฬิกาท่ีเธอใช้แล้วเขาก็ไม่อาจตัด 

ความระแวงที่มีทิ้งไปได้

"แพรนีเ่ป็นคนดกีว่าท่ีพีค่ดิเยอะเลยนะ นกึว่านอกจากงกแล้วจะขอเก่ง 

บนเก่งอย่างเดียว แต่นี่มีการตื่นแต่เช้ามาเก็บขะหย่งขยะ..."

แพรภัทรหันไปมองตามเสียงแซวดังกล่าว แล้วย้ิมกว้างให้ปูนกับ 

รัญชน์รวิชญ์ด้วยความภาคภูมิใจ "ท่ีพี่ปูนคิดอยู่น่ะถูกต้องแล้วล่ะค่ะ 

นอกจากงกก็บนเก่งอย่างเดียวจริงๆ เพราะท่ีตื่นมาเก็บขยะเช้านี้ก็เพราะ 

หนูบนเอาไว้ว่าถ้าได้มาท�างานในทริปนี้กับพี่อรและได้มาสตูลแบบไม่ต้อง
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จ่ายอะไรเลย หนูจะตื่นมาเก็บขยะบนหาดโรงแรมทุกเช้า"

ปูนฟังแล้วถึงกับหลุดปากอุทานค�าหยาบออกมาอย่างเหลือเช่ือแกม

ผิดหวัง "เชื่อเลยยย สายมูที่แท้!"

"อยากช่วยกันหน่อยไหมคะ หนูเตรียมถุงด�ามาเผื่อด้วยนะ" เธอว่า

แล้วหยิบถุงขยะจากกระเป๋าหลังกางเกงยีนออกมาส่งให้ชายหนุ่มท้ังสอง 

รัญชน์รวิชญ์ไม่ได้พูดอะไรแต่ยื่นมือมาหยิบไปอย่างไม่ลังเล

"เฮ้ยยย อันนี้ดีๆ พี่ขอจับภาพตอนคุณรันเก็บขยะเอาไว้โปรโมต

รายการหน่อยสิ แพร...ถอย!"

แพรภัทรท�าคิ้วขมวดมองตากล้องรายการอย่างขัดใจ ก่อนจะรีบ 

ถอยออกจากเฟรมแต่โดยดี เธอยืนมองปูนถ่ายภาพรัญชน์รวิชญ์เดิน 

เก็บขยะตรงนั้นอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะเลี่ยงไปเดินเก็บขยะทางอื่นอย่างสงบ 

ตามล�าพัง

เช้าวนัท่ีสอง รญัชน์รวชิญ์ตืน่แต่เช้าเพือ่ออกไปเดนิเล่นก่อนทานอาหาร 

เช่นเดียวกับเม่ือวาน แต่ตั้งใจว่าวันนี้เขาจะพยายามระวังไม่ให้ไปเจอกับ

แพรภัทรเข้าอีก ทว่าทันทีท่ีเปิดประตูออกมาจากห้องก็ต้องสะดุ้งโหยง 

เพราะเสียงทักทายของอรณี...

"จะไปเดินเล่นเหรอรัน ไปด้วยกันไหม พี่ก�าลังจะไปเก็บขยะแก้บน

เป็นเพื่อนแพร"

ชายหนุม่เผยรอยยิม้เป็นมติรออกมาท่ามกลางความรูส้กึกระอักกระอ่วน 

ในใจท่ีเขาสามารถเก็บซ่อนเอาไว้ได้อย่างมิดชิด "ผมกะว่าจะไปทานข้าว

ก่อนครับ แล้วค่อยไปเดินเล่น"

"แต่นียั่งไม่เริม่เวลาอาหารเช้าเลยนีน่า ระหว่างรอก็ไปเดนิเล่นด้วยกนั 

ก่อนสิ" อรณีคะยั้นคะยอ

รัญชน์รวิชญ์เหลือบไปสบตากับแพรภัทรแวบหนึ่ง เธอก�าลังมองเขา
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อยู่เงียบๆ เหมือนอ่านออกว่าเขารู้สึกล�าบากใจกับการชักชวนของอรณี  

ถึงแม้เธอจะท�าให้เขารู้สึกไม่ดี แต่ในความเป็นจริงตอนนี้คือเธอยังไม่ได้

คุกคามสร้างความเสียหายอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และเขายังฟันธง 

ไม่ได้ด้วยซ�้าว่าเธอคือแฟนคลับโรคจิตรายนั้นจริงๆ 

แต่จนถึงตอนนี้เขาก็ยังคงโดนก่อกวนด้วยการส่งข้อความมาป่วน 

ไม่เลิก ใจหนึ่งชายหนุ่มอยากจะบล็อกบัญชีผู้ใช้ไอจีท่ีช่ือ 'Pearlypare'  

ไปเสียให้รู้แล้วรู้รอด ทว่าคนท่ีให้ค�าปรึกษาเขาในเรื่องนี้แนะน�าว่าไม่ควร 

ท�าเช่นนั้น เพราะหากอีกฝ่ายมีอาการผิดปกติทางจิตเกินกว่าที่คิด อาจจะ

เกดิความไม่พอใจจนตดัสนิใจก่อเรือ่งรนุแรงเกนิคาดเดาข้ึนเมือ่โดนเขาบลอ็ก  

อย่างน้อยการรบัรูแ้ละได้เห็นความเคลือ่นไหวพร้อมท้ังทราบความคดิหรอื

เจตนาต่างๆ ของหล่อนย่อมท�าให้เขาปลอดภัยมากกว่า เขาเป็นคนท่ีอยู่ 

ในที่แจ้งซึ่งอาจจะโดนคนในที่มืดท�าอันตรายได้ง่าย 

อย่างไรก็ตามเม่ือคืนนี้รัญชน์รวิชญ์ก็ได้รับข้อความกับรูปภาพจาก 

'Pearlypare' อีกครั้ง เป็นภาพถ่ายวิวทะเลของจังหวัดสตูล ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี 

ในบริเวณเดียวกันกับจุดที่เขาไปถ่ายท�ารายการเมื่อวานนี้...

หลังจากได้คลุกคลีร่วมงานกันตลอดสองวันท่ีผ่านมา รัญชน์รวิชญ ์

กย็�า้กบัตัวเองว่าเขาจ�าเป็นต้องระวงัตวัจากแพรภทัรให้หนกักว่าเดมิ แม้เธอ

จะออกตัวว่าไม่ได้เป็นแฟนคลับเขาก็ตาม เธอบอกทุกคนว่าช่ืนชอบและ 

ได้ชมผลงานของเขาเป็นประจ�า แต่ไม่ได้ติดตามใกล้ชิดในฐานะแฟนคลับ 

ทว่าเขาเช่ือแน่ว่าเธอโกหก เพราะตอนนี้รัญชน์รวิชญ์ค่อนข้างม่ันใจไป 

เกินกว่าครึ่งแล้วว่าเธอกับ 'Pearlypare' คือคนเดียวกัน แต่สิ่งท่ีเขา 

สามารถท�าได้ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือการระวังตัวจากเธออย่างเงียบๆ

"ผมว่าจะไปถ่ายรปูววิแถวห้องอาหารเช้า แล้วนัง่อัพรปูเล่นรอกนิข้าว 

เสร็จค่อยไปเดินที่หาด"

"เอ... งัน้เราไปกนิข้าวกบัรนัก่อนดไีหมแพร แล้วค่อยไปเดนิเกบ็ขยะ 
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เดินๆ อยู่จะได้ไม่หิวแล้วต้องรีบกลับ"

"แต่หนอูยากไปเดนิเกบ็ขยะก่อน แล้วเม่ือวานคณุรนัก็โดนหนกูบัพีปู่น 

รบกวนตอนเดนิเล่นไปทีหนึง่แล้ว จนต้องมาช่วยเกบ็ขยะอยู่ตัง้นาน ท่ีส�าคญั

หนูเคยอ่านบทสัมภาษณ์ คุณรันบอกว่าเวลามาเท่ียวทะเล เขาเกลียด 

การโดนคนรบกวนมากท่ีสุด เขาชอบอยู่กับธรรมชาติเงียบๆ มากกว่า  

และชอบอยู่กบัทะเลมากกว่าอยู่กบัคน เหตผุลท่ีเขาเลีย้งหมา...กเ็ป็นเพราะ 

ปกติแล้วเขาชอบคุยกับสัตว์มากกว่าคน เขาบอกว่าถ้าหมาพูดได้วันๆ เขา

อาจจะไม่คุยกับคนโดยไม่จ�าเป็นเลย"

อรณีฟังแล้วเบิกตาโต หันขวับไปมองรัญชน์รวิชญ์ "จริงเหรอรัน!"

"เอ่อ... ครับ"

"ตายแล้วยายแพร ไหนบอกว่าเธอไม่ใช่แฟนคลับรันไง ท�าไมรู้เรื่อง

เขาละเอียดขนาดนี้ล่ะ พี่เคยท�างานกับเขามาตั้งหลายครั้งยังไม่รู้เลย"

"หนูแค่บังเอิญไปอ่านเจอ" เธอบอกพร้อมกับมองหน้ารัญชน์รวิชญ์

ย้ิมๆ และเขากฝื็นมีมารยาทย้ิมตอบเธออย่างมีเสน่ห์ชวนมอง แต่แพรภทัร

รู้สึกได้ว่าเขากลั้นอาการแสยะยิ้มเอาไว้แทบตาย

"โอเค งัน้เราสองคนก็ไปท่ีหาดเถอะ" อรณบีอกแพรภัทรเป็นการสรปุ 

"ตามสบายนะรัน เดี๋ยวเจอกันที่รถ"

พอแยกตวัจากรญัชน์รวชิญ์มาแล้ว อรณกีเ็อ่ยปากออกมาอย่างอดสงสยั 

ไม่ได้ "ท่าทางเธอเวลาอยู่ต่อหน้ารันดูแปลกๆ นะแพร พ่ีว่าเธอมอง 

เหมือนกับไม่ไว้ใจอะไรเขาสักอย่าง..."

แพรภัทรฟังแล้วเกือบส�าลักออกมาอย่างเหลือเชื่อ "พี่อร! เข้าใจผิด

แล้วล่ะค่ะ ท่ีพีว่่ามาเนีย่...มันตรงกนัข้ามกบัความเป็นจรงิเลย คณุรนัต่างหาก 

ท่ีดูแปลกๆ เหมือนไม่ไว้ใจหนู นี่พี่อรดูไม่ออกจริงๆ หรือคะว่าเขามักจะ

ท�าท่ากระอักกระอ่วนยังไงชอบกลเวลาอยู่ใกล้หนู"

"รันเนี่ยนะกระอักกระอ่วนเพราะเธอ"
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"เขาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะ ตอนแรกก็นึกว่าหนูคิดไปเอง 

แต่พอเห็นปฏกิริยิาเขาเม่ือกีน้ีแ้ล้วหนกูม็ัน่ใจเตม็ร้อยเลยว่าเขาคงนกึระแวง

อะไรสกัอย่างอยู่แน่ๆ พีอ่รคงไม่ทันรูส้กึ แต่หลงัจากนีก้ล็องสงัเกตดนูะคะว่า 

เขาพยายามหลบเลีย่งหนแูบบเห็นได้ชัดมาก บางทีเขาจะมองหนดู้วยสายตา 

เหมือนเด็กกลัวหมาอ่ะ"

อรณีอ้ึงงันไปช่ัวขณะหนึ่งก่อนจะหลุดข�าออกมายกใหญ่ "แต่เธอกับ

เขาไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยไม่ใช่เหรอ ท�าไมเขาต้องกลัวเธอเหมือนเด็ก

กลัวหมาด้วยล่ะ"

"จรงิส ิหนูยังไม่ได้เล่าให้พีอ่รฟังว่าตอนข้ึนเครือ่งบินขามาเกดิอะไรข้ึน"

"อะไรเหรอ"

"หนทู�าแฮนด์ครมีกระฉูดใส่หน้าเขาค่ะ เปรอะเตม็แว่นเลย เลอะหน้าเขา 

อีกต่างหาก"

"หาาา!"

"หนูไม่ได้ตัง้ใจนะคะ มันเป็นอุบัตเิหต ุหนลูมืคิดถงึเรือ่งแรงดนัอากาศ

ก็เลยเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้น แต่เขาคงโกรธมากจริงๆ ไม่รู้เข้าใจว่าหนูเจตนา

จะแกล้งเขารึเปล่า เขาอาจจะคิดว่าหนูตั้งใจท�าแบบนั้นเพ่ือจะอ่อย  

ทอดสะพาน ชวนคุย หรือหาเรื่องตีสนิท หรือว่าอะไรสักอย่าง เขาก็เลย 

ไม่พอใจมากจนกลายเป็นหลอนแบบเก็บอาการไม่อยู่ไปเลย"

"ตายแล้ววว ท�าไมไม่รีบบอกพี่"

"ก็ตอนแรกหนูไม่แน่ใจ นึกว่าคิดไปเอง ไม่นึกว่าเขาจะโกรธเพราะ

เรื่องแค่นั้นจริงๆ แล้วตลอดเวลาท่ีผ่านมาหนูก็พยายามท�าดีกับเขา  

ตามใจเขา เอาอกเอาใจเขาสารพัด แต่ดูเหมือนว่าย่ิงหนูท�าดีด้วยเขา 

กลบัยิง่ท�าท่าแหยงๆ เหมือนอยากจะวิง่หนไีปไกลๆ ทุกที อย่างตอนกนิข้าว

หนูพยายามบริการเต็มท่ี แต่เอาอะไรไปให้เขาจะไม่ยอมแตะเลยล่ะค่ะ 

ท่าทางระวังตัวเว่อร์มากเหมือนกลัวหนูวางยาพิษ ถึงจะโกรธเรื่องบน 
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เครื่องบินแต่จริงๆ หนูขอโทษไปแล้วเขาก็น่าจะจบนะคะ ท่าทางเขาก็ 

ไม่ใช่คนคิดเล็กคิดน้อยเสียหน่อย... แต่ก็...จังหวะนั้นเขาอาจจะตกใจมาก

จรงิๆ จนเสยีขวญั เลยโกรธไม่หายจนป่านนี ้ กห็น้าเขาออกจะใสกิก๊เบอร์นัน้  

อาจจะเป็นห่วงกลัวว่าแฮนด์ครีมถูกๆ ของหนูจะท�าให้หน้าเขาพัง"

"อะไรกันเนี่ย..." อรณีพึมพ�าอย่างเหลือเชื่อ "งั้นเธอก็ลองไปขอโทษ

เขาดูอีกทีละกันนะ ขอโทษไปเรื่อยๆ น่ันแหละ ปกติรันก็ไม่ใช่คนจิตใจ 

คับแคบที่โกรธใครง่าย หรือชอบถือสาหาความด้วยเรื่องเล็กๆ แค่นี้"

"แต่หนูไม่กล้าแล้วอ่ะค่ะ หนูว่าหนูลองท�าไปหมดแล้วทุกวิธีแต่ก็ 

ไม่ได้ผลอะไร เลยไม่อยากไปยุ่มย่ามให้เขาร�าคาญอีก เอาเป็นว่าพ่ีอร 

อย่าเอาเรือ่งนีไ้ปบอกใครละกนันะคะ และกไ็ม่ต้องไปพดูอะไรกบัคณุรนัหรอก  

หนูไม่อยากให้เขาต้องล�าบากใจไปมากกว่านี้ เดี๋ยวก็จะจบทริป เสร็จงานนี้

หนูกับเขาก็คงไม่ได้เจอกันอีกแล้วด้วย เขาจะคิดยังไงก็ช่างเขาเถอะ"

อรณที�าคิว้ขมวดอย่างไม่ค่อยเห็นด้วย "แล้วถ้าเกดิมีงานให้ต้องเจอกนั 

อีกล่ะ ปล่อยให้กนิแหนงแคลงใจกนัแบบนีมั้นไม่ดเีลยนะ แล้วรูไ้หมว่าปกติ

ถงึรนัเขาจะเป็นคนสภุาพใจดี แต่อย่าให้เหมน็หน้าใครเข้าเชียว เพราะเวลา

ไม่พอใจอะไรขึ้นมาเขาก็ด่าแรงและปากร้ายพอสมควรเลยล่ะ"

"หนูกพ็อจะดอูอกอยู่หรอกว่าท่าทางคณุรนัน่าจะร้ายใช่ย่อย เซ้นส์หนู

ก็ค่อนข้างแรงพอตัวเวลาใครคิดยังไง เลยรู้สึกชัดว่าคุณรันไม่ชอบหนู  

แต่เขาเก็บอาการเก่งมาก... ช่างมันเถอะค่ะ อย่างน้อยเขาก็ยังไม่เคย 

พูดจาแย่ๆ ใส่ ถึงจะไม่พอใจแต่เขาก็พยายามมีมารยาทและวางเฉยท่ีสุด 

เวลาหนูเข้าใกล้จะเห็นชัดเลยว่าเขามีท่าทางกระอักกระอ่วนแบบต้อง 

กลั้นอกกลั้นใจน่าดู สงสัยตอนท�าแฮนด์ครีมกระฉูดใส่ หนูคงท�าให้เขา 

เสียขวัญอย่างหนัก ถึงได้โกรธจนไม่อยากจะมองหน้ากันขนาดนี้"

อรณีฟังแล้วก็ได้แต่ถอนใจเฮือก เลิกคิดท่ีจะเคี่ยวเข็ญอีกฝ่ายให้ไป 

ขอโทษรัญชน์รวิชญ์ในที่สุด "งั้นเวลาที่เหลืออยู่นี่ก็หลับหูหลับตาท�างานให้
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เสร็จๆ ไปละกันนะ ถ้าเขาอยากเลี่ยงก็พยายามเลี่ยงให้เขาซะจะได ้

ไม่เกิดปัญหา เธอเองก็จะได้ไม่ต้องอึดอัดเกินไปด้วย"
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ทันทีท่ีเห็นแพรภทัรเดนิเข้ามาในห้องอาหารเช้าของโรงแรมพร้อมกบั

อรณี รัญชน์รวิชญ์ก็ลุกข้ึนจากท่ีนั่งเพื่อเดินออกไปทันที ตอนแรกเขา 

ต้ังใจว่าจะไม่แสดงอาการอย่างชัดเจนเกินไปว่าจงใจหลบเลี่ยงแพรภัทร  

แต่พอเห็นเธอเข้า รัญชน์รวิชญ์ก็ลืมตัวจนแทบจะลนลานทุกทีไป ตอนนี้

นอกจากจะเป็นเพราะความรังเกียจข้อความที่ 'Pearlypare' ยังคงส่งมาให้

เรื่อยๆ มากข้ึนทุกทีแล้ว เขายังอึดอัดเพราะสายตาเยาะๆ ท่ีมองเขา 

เหมือนรู้ทันไปเสียทุกอย่างแต่ไม่พูดอะไรออกมาตรงๆ ของแพรภัทรด้วย 

ซึ่งมันท�าให้เขากลายเป็นฝ่ายที่ต้องรู้สึกผิดอย่างประหลาดที่ไปรังเกียจเธอ 

ทั้งที่คนผิดจริงๆ คือเธอเองแท้ๆ!

"จะไปเดินเล่นรึเปล่าครับ พี่ไปด้วยคน" 'ปัทม์' ซึ่งเป็นครีเอทีฟของ

รายการเดินเข้ามาทักทายเขาอย่างสนทิสนม เนือ่งจากรญัชน์รวิชญ์เป็นคน

ไม่ถือตัว วางตัวดี และมีความเป็นกันเองในแบบที่ท�าให้ทุกคนในกองถ่าย

ไม่รู้สึกเกร็งเวลาอยู่ด้วย "เมื่อคืนเป็นไงบ้าง หลับสบายดีไหม"

"ดีมากครับพี่ ยิ่งฝนตกยิ่งหลับลึกทั้งคืน" เขาตอบด้วยสุ้มเสียงสดใส 

ถ้าเป็นปกติรัญชน์รวิชญ์คงอยากไปเดินเล่นคนเดียวเงียบๆ เพ่ือซึมซับ

บทที่ 2
ผู้หญิงในอุดมคติ
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บรรยากาศริมทะเลยามเช้า แต่ตอนนี้เขาก�าลังอยากได้เพื่อนคุยอยู่พอดี 

หรือจะเรียกให้ถูกคืออยากได้คนนินทาแพรภัทรเป็นเพื่อนมากกว่า เพราะ

เขาเริ่มอึดอัดมากเสียจนอยากจะระบายออกมา "แล้ววันนี้เราจะไปไหนกัน

บ้างนะครับ ในสคริปต์บอกว่านั่งเรือเที่ยวเกาะ"

"น้องแทนจะพาเที่ยวเกาะ แล้วไปถ่ายท�ากันบนจุดชมวิว แวะเล่นน�้า 

พายเรือคายัค ไปกินข้าวบนเรือนแพชาวบ้าน ไปเดินเล่นท่ีสันหลังมังกร 

แล้วเย็นๆ กข้ึ็นบกไปถ่ายกนัต่อตรงสะพานข้ามกาลเวลาตรงอุทยานแห่งชาต ิ

หมู่เกาะเภตรา แต่ดูแล้ววันนี้ฟ้าค่อนข้างครึ้ม ไม่รู้ฝนจะตกรึเปล่า ถ้า 

คลื่นแรงคงแย่หน่อย เพราะต้องนั่งเรือกันทั้งวัน พี่ยิ่งเมาเรือง่ายอยู่ด้วย" 

ปัทม์พูดพลางแหงนหน้ามองฟ้า 'น้องแทน' หรือ 'แทนไท' คือเด็กหนุ่ม 

ผู้เป็นไกด์ท้องถิ่นท่ีมาช่วยดูแลตลอดทริปนี้ของรายการรักษ์ตะลอน เขา

เป็นแกนน�าเยาวชนในพื้นที่ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของงานวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ในจังหวัดสตูล

"จรงิๆ งานลยุๆ แบบนี้ไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้ ผมขอไม่แต่งได้ไหมวันนี"้

"ท�าไมล่ะครับ หรือแพรแต่งไม่ถูกใจ"

"ก็ไม่เชิง"

"พี่ว่าเขาก็แต่งดีนี่นา พี่รักษ์ยังชมเลย ที่ส�าคัญแพรเขาตั้งใจท�างาน

มากด้วยทั้งที่ไม่มีค่าแรง"

"..."

"แต่ถ้าคุณรันไม่ชอบเดี๋ยวพี่บอกพี่รักษ์ให้ก็ได้"

"ไม่เป็นไรดกีว่าครบั จรงิๆ กไ็ม่ได้มีปัญหาอะไร ให้เขาท�าหน้าท่ีตวัเอง 

ไปกแ็ล้วกนั" รญัชน์รวชิญ์บอกปัดแล้วชวนเปลีย่นเรือ่งคยุ แม้จะยังอดกงัวล

เรื่องแพรภัทรไม่ได้แต่ก็ต้องพยายามท�าใจ...

ปกตแิล้วเวลาถ่ายท�ารายการท่องเท่ียวอย่าง 'รกัษ์ตะลอน' ผูด้�าเนนิรายการ 

ไม่จ�าเป็นต้องแต่งหน้าท�าผมหนักมากนัก รัญชน์รวิชญ์จึงโล่งอกท่ีไม่ต้อง
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ล�าบากใจในการท�างานกบัแพรภทัรมากเกนิไป แต่ถงึจะใช้เวลากบัเธอไม่นาน 

และไม่ได้ใกล้ชิดอะไรนัก เธอก็ท�าให้เขารู้สึกอึดอัดแทบตายอยู่ดี 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในตอนนี้ ท่ีเขาต้องมานั่งประจันหน้ากับเธอ 

เพียงล�าพังเพื่อให้เธอแต่งหน้าให้ตรงบริเวณท่าเรือระหว่างท่ีรอลงเรือ 

สาเหตุที่ต้องรอเวลาเป็นเพราะขณะนี้ฝนก�าลังตกหนัก

"คุณกลั้นหายใจท�าไมคะ" แพรภัทรหลุดปากถามออกมาอย่างลืมตัว

เพราะความอดรนทนไม่ไหว หลังจากทนมองอาการเกร็งผิดปกติของ 

รัญชน์รวิชญ์มาได้สักพัก ทว่าเธอก็ใช้น�้าเสียงที่ค่อนข้างสงบราบเรียบและ

ใจเย็นอย่างที่สุด

"กลั้นใจอะไร เปล่านี่"

"คุณกลั้นหายใจจริงๆ" เธอยืนยันเสียงแข็งนิดๆ

"แล้วคุณมามีปัญหาอะไรกับระบบการหายใจของผม" เขาย้อนถาม

อย่างฉุนๆ นกึเถยีงในใจว่าเธอปรกัปร�าเขาอย่างไม่เป็นความจรงิ เพราะเขา

ไม่ได้กลั้นหายใจเลยสักนิด ไม่อย่างนั้นจะได้กลิ่นหอมอ่อนๆ จากตัวเธอ

ชัดเจนขนาดนี้ได้ยังไง แล้วกลิน่หอมๆ ของเธอกยั็งท�าให้เขาเผลอสดูหายใจ

ลึกไปตั้งหลายครั้งอย่างไม่ตั้งใจด้วยซ�้า ตอนนี้ก็ด้วย...

"ก็คงเพราะเป็นห่วงคุณล่ะมั้ง" หญิงสาวประชดเบาๆ "คนเราควร 

หายใจลึกๆ ช้าๆ ยาวๆ แต่ไม่ใช่กลั้นหายใจนานๆ แบบที่คุณท�า คุณเป็น

คนชอบทะเล ท�าไมไม่ลองศกึษาวธิกีารหายใจของสตัว์ทะเลอย่างเต่าดลู่ะคะ  

จะได้อายุยืนเหมือนเต่า"

"..."

"แต่ยงัไงกแ็ล้วแต่ ถ้าไม่นบัความหล่อท่ีท�าให้แต่งหน้าคณุได้ไม่ยากแล้ว  

สภาพผิวคุณนี่มันช่างเลิศเลอเพอร์เฟ็กต์มากเลยนะคะ โกลว์...แบบว่า 

เนียนละเอียดสวยผุดผ่องน่าสัมผัสจริงๆ" พูดไปพูดมาเธอก็ปรับอารมณ์

เปลี่ยนเรื่องได้หน้าตาเฉย โดยไม่สนใจว่าผู้ชายท่ีโดนเธอช่ืนชมความงาม

Page �������... ������������.indd   29 13/2/2563 BE   11:42



ขอสักที... จะดีเพื่อเธอ

30

จะรู้สึกกระอักกระอ่วนอย่างไรบ้าง "ผิวดูแข็งแรงไม่แพ้ง่าย ไม่เหมือนฉัน 

ท่ีแพ้ง่ายมาก คณุกด็หูน้าตาฉันส ิ ฉันแต่งหน้าให้ตวัเองไม่ได้เพราะมกัจะแพ้ 

เครือ่งส�าอาง แต่ท่ีแต่งหน้าเก่งกเ็พราะเป็นคนมีทักษะทางศิลปะค่อนข้างสงู  

ฉันวาดรูปเก่งน่ะ ว่าแต่...ปกติคุณใช้สกินแคร์ยี่ห้ออะไรหรือคะ หรือใช้

บริการคลินิกดูแลผิวที่ไหนบ้าง"

"ใช้หลายอย่าง เข้าคลินิกหลายที่ แล้วแต่สะดวก"

"ช่างดีงามอะไรอย่างนี้" เธอยังมองเขาอย่างชื่นชมแม้จะรู้ตัวว่า 

โดนร�าคาญ

"ดีตรงไหน"

"ก็ดีตรงท่ี...นอกจากจะเบ้าดีหน้าเด้งดึ๋งเพราะสุขภาพผิวท่ีดีเป็น 

ทุนเดิมแล้ว ก็ยังมีตังค์ซ้ือครีมแพงๆ มาโบกได้ไม่อั้น เข้าคลินิก 

เสริมความงามได้ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง น่าอิจฉาสุดๆ ไปเลย ถ้าฉันท�าได ้

อย่างคณุบ้างก็คงจะสวยใสแบบไร้ท่ีติอย่างนี้เหมือนกัน เมื่อก่อนฉันเคย

เข้าใจว่าการจะมีออร่าเปล่งปลัง่ได้ขนาดนีคื้อต้องเป็นคนผวิขาวเจิดจ้าว้ิงๆ  

แต่ดสูเินีย่...ท้ังท่ีผิวฉันขาวกว่าคุณตั้งเยอะ แถมยังเลือกกินแต่อาหารด ี

มีประโยชน์เป็นประจ�า แต่กลับดูซีดเซียวหม่นหมองสุดๆ เมื่อเทียบกับ 

ผิวสีน�้าผึ้งเรืองลออของคุณ ดูสิคะ...มีออร่าวิบวับอย่างน่าอิจฉา ขนาด 

โดนแดดเผาก็ยังสวยเปล่งปลั่ง"

"คุณมัวพูดมากนี่ใกล้จะเสร็จรึยัง ผมบอกแล้วว่าอย่าแต่งเยอะ" เขา

ถามเสยีงกระด้างอย่างอดทนอดกลัน้ นอกจากท่าทีชืน่ชมอย่างเปิดเผยจรงิใจ 

ของเธอจะท�าให้รัญชน์รวิชญ์ย่ิงไม่ไว้วางใจและรู้สึกกลัวเธอมากข้ึนแล้ว 

สายตาพศิวาสขาดใจของเธอยังท�าให้เขาอึดอัดขัดเคอืงอย่างหนกัหน่วงด้วย 

ถงึกลิน่หอมละมุนของเธอจะท�าให้เขาเคลิม้ไปหลายต่อหลายวบู แต่ไม่มทีาง 

ท่ีคนอย่างเขาจะอยากอยู่ใกล้ๆ เธอเพียงเพราะแค่กลิ่นอันน่าหลงใหลนี้

แน่นอน
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ซ่ึงปฏิกิริยาในแง่ลบท้ังหมดนั้นของรัญชน์รวิชญ์ก็ท�าเอาคนท่ีเพ่ิง

ร�าพึงร�าพันถึงเขาอย่างปลื้มปริ่มต้องชะงักกึก รู้สึกสะอึกเบาๆ แต่ก็ยัง 

ฝืนท�าดีมีมารยาทต่อเขาด้วยความอดทนเป็นเลิศต่อไป เคยมีคนให้ 

นิยามรัญชน์รวิชญ์ไว้ว่าเป็นผู้ชายสุภาพอ่อนโยนท่ีดื้อรั้นและกวนตีนท่ีสุด

คนหนึง่ ก่อนหน้านีเ้ธอเองกน็กึภาพไม่ค่อยออก เพราะเท่าท่ีเห็นภาพลกัษณ์ 

ของเขาผ่านสื่อมันก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้น จนกระท่ังได้มาใกล้ชิดกับเขา 

ในทริปนี้... แต่อย่างหนึ่งท่ีเธอเพิ่งมารู้ซ้ึงก็คือ เขาไม่ได้สุภาพอ่อนโยน 

กับทุกคน โดยเฉพาะกับเธอ...

"นี่ก็ไม่ได้แต่งเยอะเลยค่ะ ใกล้จะเรียบร้อยแล้วเนี่ย อีกนิดเดียวเอง  

ท่ีฉันพยายามชวนคุยไปด้วยก็เพื่อคุณจะได้ไม่อึดอัดเกินไป เห็นคุณเกร็ง

จนแข็งท่ือแล้วมันอดเป็นห่วงไม่ได้ คุณช่วยเข้าใจความหวังดีของฉัน 

สักนิดหนึ่งได้ไหม อย่าหาเรื่องต่อต้านไปเสียทุกอย่าง" 

จริงๆ แล้วท่ีเธอพยายามชวนคุยจนเขาร�าคาญนี่ก็เพ่ือท่ีว่าตัวเอง 

จะได้ไม่อึดอัดตายไปเสียก่อน แล้วใจหนึ่งก็แอบหวังว่าหากเธอพยายาม 

คุยด้วยความเป็นมิตร มันอาจจะช่วยลดความไม่พอใจของเขาลงได้บ้าง 

เขาจะได้ยอมท�าตัวปกติกับเธอเสียที แต่ไปๆ มาๆ ดันกลายเป็นว่ามัน

เหมือนเธอไปชวนเขาทะเลาะเพื่อระบายความเก็บกดไปเสียแล้ว

แล้วหญิงสาวก็ได้รู้ว่าความพยายามของตนไม่เป็นผลดีเลยสักนิด 

เพราะผลลพัธ์ท่ีได้ดเูหมือนจะเป็นไปในทางตรงกนัข้ามกบัท่ีเธอคาดการณ์

ไว้ เนือ่งจากตอนลงเรอืเธอพบว่ารญัชน์รวิชญ์ท�าท่าจะไม่ยอมนัง่ตดิกบัเธอ 

ทั้งที่สถานการณ์บังคับให้เธอต้องลงเรือเป็นล�าดับถัดมาต่อจากเขา...

"อย่าบอกว่าคณุก�าลงัพยายามจะย้ายท่ีนัง่" เธอเอ่ยออกไปด้วยเสยีงท่ี 

กดให้เบาท่ีสุดจนได้ยินกันแค่สองคน ขณะท่ีคนอ่ืนๆ ก�าลังวุ ่นวายกับ 

การลงเรือและสวมเสื้อชูชีพ

"อื้อ"
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"แล้วจะย้ายท�าไมให้ยุ่งยาก การนั่งข้างฉันมันเป็นยังไงไม่ทราบ  

ฉันไม่เคยกัดใคร ตัวก็ออกจะหอมชื่นใจซะขนาดนี้!" เธอแทบจะกัดฟันพูด

อย่างเหลืออด

"ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อย" ชายหนุ่มท�าคิ้วขมวดพร้อมกับกล่าว

เสียงงึมง�าอย่างอึดอัดใจ ตอนที่เธอเอ่ยถึงกลิ่นหอมสดชื่นของตัวเอง เขา

รู้สึกสะอึกเบาๆ ราวกับโดนจับได้ว่าตัวเองแอบดมกลิ่นเธอหลายครั้ง...

"งั้นก็นั่งตรงนี้นี่แหละ ห้ามย้าย ถ้านั่งๆ ไปแล้วทนไม่ไหวจริงๆ  

ค่อยย้ายทีหลัง!"

"น้อยๆ หน่อยยายแพร เธอมีสทิธิอ์ะไรไปเหว่ียงรนั เดีย๋วพ่ีก็ไล่ลงเรอื

แล้วปลดกลางอากาศซะเลยนี่!" อรณีท่ีตามลงมานั่งอยู่แถวหลังเอื้อมมือ 

มาสะกิดปรามน้องสาวดุๆ แพรภัทรจึงยอมสงบปากสงบค�าแต่โดยดี  

แม้หน้าจะยังบ้ึงตึงขณะพยายามเก็บอาการ ส่วนรัญชน์รวิชญ์ก็ท�าใจและ

เลิกคิดเรื่องย้ายที่นั่งในที่สุด

ขณะท่ีแทนไทผูเ้ป็นไกด์ก�าลงัแนะน�าสถานท่ีท่องเท่ียวและเล่าเรือ่งราว 

ต่างๆ ให้ฟังจากท่ีนั่งของเขาตรงหัวเรือ ซ่ึงระหว่างนี้ก็มีการบันทึกเทป 

ถ่ายท�าไปด้วยโดยมีรักษ์เป็นผู้ด�าเนินรายการท่ีร่วมพูดคุยกับแทนไทอย่าง

ออกรส รัญชน์รวิชญ์ก็จับสังเกตได้ถึงความซีดเผือดของสีหน้าแพรภัทร

"คุณเมาเรือเหรอ หน้าซีดเชียว" เนื่องจากตอนนี้คลื่นค่อนข้างสูง  

เรือหางยาวซ่ึงเป็นเรือน�าเท่ียวท่ีก�าลังจะพาทุกคนไปยังจุดชมวิวบนเกาะ

เบื้องหน้าจึงโต้คลื่นจนโคลงเคลง

"ไม่ได้เมา แต่กลัว"

"คลื่นแค่นี้ไม่น่ากลัวซะหน่อย ท้องฟ้าก็เริ่มสว่าง ฝนหายไปหมด 

แล้วด้วย"

"จรงิเหรอ แต่ฉันแอบเห็นไกด์มองตากบัเดก็ท้ายเรอืด้วยสายตาแปลกๆ  
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เหมือนจะส่งซิกกันตลอดเวลา คุณไม่เคยฟังข่าวเรือหางยาวน�าเท่ียว 

ไม่สนค�าเตือนพานักท่องเท่ียวฝ่าคลื่นลมออกไปล่มกลางทะเลเหรอ  

มีให้เห็นออกบ่อย"

"แต่นี่คลื่นมันก็ไม่ได้แรงจนอันตรายขนาดนั้น ไม่ต้องกังวลหรอก  

ที่ส�าคัญเวลาอยู่กลางทะเลแบบนี้คุณควรคิดบวกไว้นะ"

"งั้นคุณก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะ ฉันจะสวดมนต์แล้วบนขอพรให ้

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองความปลอดภัย"

"บนอีกละ" เขาพูดพลางถอนใจอย่างเหนื่อยหน่าย

"ก็ถ้าไม่บนจะให้ฉันท�าอะไร พอแล้วนะ คุณไม่ต้องชวนคุยแล้ว"  

ว่าแล้วเธอก็หลับตาลง

ชายหนุม่มองอย่างอ่อนใจก่อนจะละสายตาจากเธอไปมองทัศนยีภาพ

อันงดงามของธรรมชาตเิบ้ืองหน้าแทน เขารกัคลืน่ลมและแสงแดดท่ามกลาง 

ท้องฟ้าและท้องทะเล จึงไม่เข้าใจคนท่ีหวาดกลัวธรรมชาติจนเลือกท่ีจะ

หลับตาเพื่อหลีกหนีความงดงามเหล่านี้อย่างแพรภัทรเลยสักนิดเดียว

แต่สิ่งท่ีท�าให้รัญชน์รวิชญ์ย่ิงม่ันใจว่าแพรภัทรคือผู้หญิงในแบบท่ี 

ไม่ตรงใจเขาท่ีสุดก็คือ ตอนท่ีเรือไปจอดเทียบเรือนแพของชาวบ้านเพ่ือ 

หยุดพักทานอาหาร ซึ่งจุดนี้ถือเป็นอีกหนึ่งในโลเกชั่นส�าคัญในการถ่ายท�า

รายการ แล้วหลังจากทานข้าวเสร็จแพรภัทรก็เอาแต่บ่นปวดฉ่ีไม่หยุด  

แต่ให้ตายยังไงเธอก็ไม่ยอมไปเข้าห้องน�้าเพราะไม่ไว้ใจเรื่องความสะอาด 

ไม่ว่าใครจะบอกอะไรเธอก็ยืนกรานปฏิเสธอย่างหนักแน่นว่าจะอดทนไว้

แล้วกลับไปเข้าบนฝั่ง

"ห้องน�้าก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะ ไปเข้าให้เรียบร้อยเถอะ อีกตั้งนานกว่า

จะกลบัข้ึนฝ่ัง" อรณพีดูข้ึนมาอกีด้วยความเป็นห่วงน้องสาว หลงัจากทุกคน

เลิกสนใจแพรภัทรไปแล้ว

"ไม่เป็นไรค่ะ หนูคิดว่าพอทนได้"
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"แล้วท�าไมต้องทน ห้องน�้าก็อยู่ตรงนี้เอง" รัญชน์รวิชญ์พูดข้ึนมา

เหมือนทนร�าคาญไม่ไหว

"นั่นสิ เข้าๆ ไปเถอะแพร ขนาดคุณหนูไฮโซอย่างรันยังรับได้เลย  

โลโซอย่างเธออย่าเรื่องมาก"

แพรภัทรท�าหน้าบูด "เรื่องบางเรื่องมันก็ไม่เกี่ยวกับไฮโซโลโซหรือ 

รวยจน หนูคอตื้น* มาตั้งแต่เด็กพี่อรก็รู้"

"คุณนี่มันขี้เหยียดชะมัด" รัญชน์รวิชญ์ใช้ค�าพูดตอกย�้าเธออีกแรง 

"เรื่องมากแล้วยังจะมาท�าท่ารังเกียจบ้านคนอื่นเขาหน้าตาเฉย"

พอโดนคนปากร้ายต�าหนิเข้าอย่างจัง คนข้ีเหยียดก็หน้าตึง แต่ก็ 

ไม่สามารถหาค�าพูดอะไรมาตอบโต้เขาได้

"ไปเข้าซะให้เรียบร้อยเถอะ ถ้ากลัวตกน�้า ผมจะเดินไปส่ง"

"ไปสิแพร รันอุตส่าห์มีน�้าใจขนาดนี้ ถ้าเธออั้นไว้จนไตวายข้ึนมา 

พี่จะตีซ�้านะ"

"ย่ิงกว่าไตวายคอืผมกลวัเขาแอบปล่อยลงน�า้ตอนท่ีเราลงทะเลกบัเขา"

"จะบ้าเหรอ ใครจะท�าแบบนัน้ ถ้าไม่ไว้ใจ ฉันจะไม่ลงน�า้จนกว่าจะข้ึน

ฝั่งเลยก็ได้"

"แต่เดีย๋วเราต้องลงเรอืลยุน�า้ไปเดนิเล่นตรงสนัหลงัมังกร" รญัชน์รวชิญ์ 

หมายถงึจดุท่องเท่ียวท่ีเป็นสนัหาดทรายคล้ายทะเลแหวก แต่แนวหาดของ

ทะเลแหวกท่ีนี่ไม่ได้เป็นทราย แต่เป็นเปลอืกหอยท่ีถกูคลืน่ซัดมาทับถมกนั

เป็นแนวยาวกว่าสี่กิโลเมตร

"ฉันจะรออยู่บนเรือ"

"แต่เขาว่ากนัว่าถ้าใครได้ไปยนืบนสนัหลงัมงักรท่ีนี ่ จะได้รบัพลงัพิเศษ 

จากทะเล ท�าให้เข้มแข็งขึ้นทั้งจิตใจและร่างกาย"

เนือ่งจากโดยพืน้ฐานแล้วแพรภทัรเป็นคนท่ีมีความเชือ่ในเรือ่งท�านองนี้ 

* คอตื้น หมายถึงอาเจียนง่าย อาการขยักขย้อนอยากอาเจียนเวลาเห็นหรือได้กลิ่นของคาวหรือของสกปรก
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เป็นทุนเดิม เธอจึงนิ่วหน้าด้วยความลังเลทันที

"ลุกขึ้นเร็ว ผมจะเดินไปส่งที่ห้องน�้า"

"รันเขาอุตส่าห์เสนอตัวช่วยขนาดนี้แล้วก็อย่าเล่นตัวเลยแพร ชาตินี้

จะได้รับน�้าใจจากผู้ชายดีๆ แบบนี้อีกรึเปล่ายังไม่รู้ ในเม่ือโชคดีมีโอกาส 

กค็ว้าไว้เถอะ" ปูนส่งเสยีงเชียร์ข�าๆ แล้วทุกคนกเ็ริม่หันมาสนใจเรือ่งของเธอ 

มากขึ้นจนแพรภัทรพูดอะไรไม่ออก

ด้วยความท่ีรญัชน์รวชิญ์เป็นคนอธัยาศยัด ีมีน�า้ใจ และชอบช่วยเหลอื

ทุกคนเป็นปกตอิยู่แล้ว การท่ีเขาเอ้ือเฟ้ือแพรภทัรในกรณนีีจ้งึไม่มคีวามพเิศษ 

จนเป็นท่ีผิดสังเกตของใครท้ังสิ้น แต่ถ้าหากเธอปฏิเสธน�้าใจท่ีเขาอุตส่าห์

หยิบย่ืนให้ล่ะก็ เธอจะดูแย่ข้ึนมาทันที และในทางกลับกันเขาก็จะย่ิงดูดี 

มีภาพลักษณ์สูงส่งกว่าเดิม

เม่ือต้องยอมรับว่าบารมีคนเรามันไม่เท่ากัน แพรภัทรจึงจ�าใจลุกไป

เข้าห้องน�้าบนเรือนแพลอยทะเลอย่างกล�้ากลืนฝืนทนเป็นที่สุด

ในตอนค�า่ 'อิษฎา' ลกูพีล่กูน้องของรญัชน์รวิชญ์ซ่ึงเดนิทางมาท�าธรุะ

ในจังหวัดสตูลได้มาร่วมปาร์ตี้บาร์บีคิวท่ีโรงแรมกับกองถ่ายรายการ 

รักษ์ตะลอนด้วย โดยงานนี้มีผู ้ร ่วมสังสรรค์ท่ีเป็นท้ังทีมงานกองถ่าย  

เจ้าหน้าท่ีจาก สกว. และแทนไทท่ีมาร่วมพูดคุยกันถึงแนวทางและ 

แผนรณรงค์เรื่องการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ การลดขยะทางทะเล และ

สถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล

แม่ของอิษฎาเป็นน้องสาวแท้ๆ ของแม่รัญชน์รวิชญ์ แม้ทั้งสองหนุ่ม

จะไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องท่ีสนิทกันถึงข้ันเหมือนพี่น้องท่ีคลานตามกันมาเพราะ

ไม่ได้โตมาด้วยกัน แต่ก็เป็นเหมือนเพื่อนที่รู้จักกันมานาน อิษฎาอ่อนกว่า

รัญชน์รวิชญ์สองปี แต่ดูภายนอกเหมือนแก่กว่าเพราะไม่ใช่คนท่ีรู้จักดูแล

ตัวเองมากนัก เขามีความเป็นผู้ชายเซอร์ๆ ท่ีไม่ค่อยสนใจภาพลักษณ์
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ภายนอกสักเท่าไหร่มากกว่า

"แล้วนายมาท�าธรุะอะไรท่ีสตลู" รญัชน์รวชิญ์ถามแล้วยกเครือ่งดืม่ข้ึนจบิ  

เขากบัอษิฎาแยกมานัง่คยุกนัอย่างเป็นส่วนตวัตรงโต๊ะท่ีตัง้อยูห่่างจากคนอ่ืน 

พอสมควร

"หลักๆ ก็มาเท่ียวแหละพี่ มากะทันหันด้วย รู้ว่าพี่รันอยู่นี่ก็เลย 

โทรหา จะได้มาขอค้างด้วย ไม่ต้องเสียค่าโรงแรม"

"ถ้าจะงกขนาดนัน้ท�าไมไม่มาตัง้แต่สองวนัก่อน พรุง่นีฉั้นจะกลบัแล้ว"

"ก็ผมเพ่ิงรู้เม่ือวานว่าพี่รันมาท�างาน ป้ายุกับป้าแววบอกตอนผม 

แวะไปหา แม่ให้เอาของกินไปฝาก"

"แล้วจะอยู่เท่ียวกี่วัน นี่ถ้าพรุ่งนี้ไม่ต้องรีบกลับไปท�างานฉันคงจะ 

อยู่ต่อด้วย"

"ผมลางานมาอาทิตย์หนึง่ แต่ยังไม่รูว่้าจะอยู่นีก่ีวั่น ผมเป็นคนมแีผน

อะไรเสียที่ไหน ก็แล้วแต่อารมณ์"

รัญชน์รวิชญ์มองคนพูดด้วยความอิจฉานิดๆ อิษฎาเป็นพวกสุขนิยม

อย่างแท้จริง อีกทั้งยังไม่มีความกดดันเพราะความคาดหวังจากครอบครัว 

พอกลับมาจากเมืองนอกเขาก็ไปท�างานอยู่ในฝ่ายอาร์ตประจ�าสตูดิโอ

ผลิตผลงานแอนิเมช่ันแห่งหนึ่ง ความสุขของเขาคือการเล่นเกม สะสม 

ของเล่น เล่นของเล่น อ่านหนังสือ อ่านการ์ตูน และดูหนัง ดูแล้วแทบจะ

ไม่มีความเครียดในการใช้ชีวิต

แม้อิษฎาจะเป็นคนไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวนักในสายตาของคนใน

ครอบครัวหรือคนรอบข้าง เพราะความท่ีชอบใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยอย่าง 

ไร้ความกระตือรือร้นและขาดเป้าหมายท่ีชัดเจน เลือกท�าแต่สิ่งท่ีชอบโดย

ยึดเอาความสุขเป็นท่ีต้ังและไม่สนใจแรงกดดันใดๆ แต่ลึกๆ แล้วส�าหรับ 

รัญชน์รวิชญ์...อิษฎาเป็นคนในแบบที่เขาอยากจะเป็นแต่ไม่กล้าพอ

รัญชน์รวิชญ์รู้สึกไม่เข้าใจด้วยซ�้าว่าท�าไมคนท่ีมีต้นทุนชีวิตสูงและ
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เพียบพร้อมมาตั้งแต่เด็กอย่างอิษฎาถึงไม่ใช้สิ่งท่ีมีให้เป็นประโยชน์และ 

ไม่คิดจะไขว่คว้าหาความส�าเร็จอะไรเลย ท�าไมจึงเลือกท่ีจะใช้ชีวิตเสพสุข

เรียบง่ายไปวันๆ โดยไม่เคยขวนขวายเพื่อการเติบโตและเหนือกว่า ท้ังท่ี 

คนเรามแีค่ชวีติเดยีว ในเมือ่มีโอกาสมากกว่าคนอืน่แล้วกค็วรใช้มนัให้เตม็ท่ี  

ท่ีส�าคญัอิษฎาเป็นคนท่ีเหมือนจะไม่มีความอยากเอาชนะหรอืต้องการแข่งขนั 

อะไรกับใครเลย

ในขณะท่ีรัญชน์รวิชญ์...แม้ภายนอกเขาจะดูเป็นคนง่ายๆ สบายๆ  

ไร้แรงกดดัน สดใส ไม่เรื่องมาก และแสนดีไปเสียทุกเรื่อง แต่เขาจะท�า 

ทุกอย่างด้วยความตั้งใจ มีเป้าหมายที่ชัดเจน และใช้โอกาสที่มีอย่างเต็มที่

เสมอเพื่อไม่ให้ตัวเองด้อยกว่าใคร กระทั่งกับคนในครอบครัวเขาก็ไม่อยาก

จะแพ้ใครท้ังนั้น เขาจึงกลายเป็นหลานรักอันดับหนึ่งของท้ังคุณปู่คุณย่า 

คุณตาคุณยายและบรรดาคุณลุงคณุป้าทัง้หลาย แตส่�าหรับอษิฎา พอมีใคร

บ่นใครถามเกี่ยวกับเรื่องอนาคตอีกฝ่ายก็มักจะตอบแบบไม่คิดอะไรว่า 

ขี้เกียจวุ่นวายและชอบชีวิตสบายๆ อย่างนี้มากกว่า 

บางคนอาจจะคิดว่าอายุย่ีสิบเจ็ดปีของอิษฎายังนับว่าเด็กเกินกว่าจะ

ต้องรีบโต แต่ในความคิดของรัญชน์รวิชญ์...ถือว่าเป็นวัยท่ีสมควรเริ่มต้น

วางรากฐานท่ีม่ันคงเพ่ืออนาคตได้แล้ว ย่ิงเริ่มต้นเร็วมากเท่าไหร่ก็จะยิ่ง 

มีเวลาล้มลุกคลุกคลานและลุกขึ้นได้เร็วเท่านั้น ท้ังยังมีประสบการณ ์

หลากหลาย และมีโอกาสประสบความส�าเร็จมากตามไปด้วย ไม่ใช่ปล่อย

โอกาสและต้นทุนชีวิตท่ีมีอยู่ท้ิงไปโดยเปล่าประโยชน์ แล้วคิดแต่จะมี 

ความสุขเรื่อยๆ ไปวันๆ

ทว่าท้ังท่ีตวัเองเป็นพวกไฮเปอร์ท่ีมแีนวคดิแบบนีฝั้งหัว แต่รญัชน์รวชิญ์ 

ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเหตุใดลึกๆ แล้วเขากลับยังรู้สึกอิจฉาชีวิตอันแสน

เรื่อยเปื่อยของอิษฎาอยู่ดี... 

"แล้วท�าไมเราต้องออกมานัง่ห่างไกลจากคนอ่ืนเขาขนาดนีด้้วยล่ะพีร่นั  
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เพราะอะไรไม่ไปนั่งคุยเฮฮาปาร์ตี้กับชาวบ้านสนุกๆ"

"นายเห็นผู้หญิงผมยาวมัดหางม้าที่ก�าลังเดินเข้ามานั่นไหมล่ะ"

อิษฎาหรีต่าเพ่งมองไปยังทิศทางท่ีอีกฝ่ายช้ีชวน ก่อนจะพยักหน้ารบั 

ทั้งที่เห็นผู้หญิงคนนั้นไม่ชัด "ครับ ท�าไมอ่ะ"

"ฉันไม่อยากไปรวมกลุ่มจนผู้หญิงคนนั้นเข้ามาวุ่นวายด้วย"

"หมายความว่าไงครับ เขาไม่ใช่ทีมงานหรอกเหรอ"

"เขาเป็นทีมงาน แต่ฉันสงสยัว่าเขาอาจจะเป็นแฟนคลบัโรคจติท่ีชอบ

ส่งข้อความมาก่อกวนฉันบ่อยๆ" รัญชน์รวิชญ์บอกแล้วหยิบมือถือออกมา

เปิดแชตจาก 'Pearlypare' ให้อิษฎาดูพร้อมกับเล่าเรื่องราวให้ฟังคร่าวๆ  

พออกีฝ่ายไล่อ่านข้อความจนครบแล้วจงึส่งมือถอืคนืพร้อมกบัมองเขาด้วย

สีหน้าตื่นๆ

"แล้วพี่รู้ได้ไงว่า 'Pearlypare' คือทีมงานคนนี้"

"ก็สังเกตจากอะไรหลายๆ อย่าง เช่นพวกข้าวของส่วนตัวที่ติดมากับ

รูปของ 'Pearlypare' กับข้าวของที่ฉันเห็นแพรภัทรใช้ ถ้านายลองสังเกต

แบบจับผิดให้ดีๆ ก็จะเห็นเอง"

หลงัจากนัน้อิษฎากพ็ยายามเขม้นมองไปยงัผูต้้องสงสยัของรญัชน์รวิชญ์ 

อย่างจริงจังมากขึ้น "ท�าไมหน้าคุ้นๆ เหมือนผมเคยเจอ"

"แพรภัทรน่ะเหรอ"

"เขาชื่ออะไรนะพี่รัน"

"แพรภัทร ชื่อเล่นว่าแพร"

อิษฎาได้ยินแล้วก็พลันเบิกตากว้างพร้อมกับหลุดเสียงอุทานออกมา

อย่างตกใจ "เป็นคนท่ีผมรู้จักจริงด้วย แต่ท�าไมเขาถึงมาเป็นทีมงาน 

รักษ์ตะลอนได้ เขาท�าหน้าที่อะไรในกองหรือครับ"

รญัชน์รวชิญ์นิว่หน้ามองน้องชายอย่างเหลอืเชือ่ "นายรูจ้กัเขาจรงิเหรอ  

เขาเป็นช่างแต่งหน้า แล้วไปรู้จักได้ไง"
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"ผมเคยจ้างพี่แพรท�างานให้อยู่ชิ้นหนึ่ง เขาเป็นโมเดลเลอร์แล้วก็ท�า

พวกอาร์ตทอยส์ เป็นฟรีแลนซ์ที่มีสตูดิโอของตัวเองอยู่ที่บ้าน เขาเก่งมาก

เลยด้วยนะครับ แล้วจะมาเป็นแฟนคลับโรคจิตของพี่รันได้ไง ไม่จริงอ่ะ  

แนวนี้ไม่ใช่สายถนัดของเขาเลย"

"นี่นายรู้จักเขาจริงเหรอ แน่ใจนะว่าคนเดียวกัน"

"ค่อนข้างแน่ใจ"

"งั้นนายลองไปทักเขาดูหน่อยไหม เพื่อความชัวร์"

อิษฎาฟังแล้วถงึกบัสัน่หน้าหวอื "ไม่ได้หรอกครบั เขาเกลยีดผมจะตาย!"

"อ้าว"

"เรื่องมันมีอยู่ว่าช่วงท่ีไปจ้างเขาท�างานให้ เพื่อนผมคนหนึ่งเกิดไป 

ปิ๊งเขาเข้า แล้วก็เลยตามจีบอยู่พักหนึ่ง พอตกลงเป็นแฟนกันได้ไม่กี่วัน 

พี่แพรก็จับได้ว่าเพื่อนผมมีแฟนอยู่ก่อนแล้ว สรุปว่าคบซ้อน แต่แทนท่ี 

พีแ่พรจะโกรธเพือ่นผม เขาดนัมาลงท่ีผมแทน หาว่าผมรูเ้ห็นเป็นใจให้เพ่ือน

ไปหลอกเขา แทนท่ีผมจะบอกความจริงเขาและรีบห้ามเพื่อนต้ังแต่แรก  

แต่ดันปล่อยให้เพื่อนจีบเขาจนติด ท�าให้เขาเสียความรู้สึกเอามากๆ นี่ถ้า

ขืนผมเดินเข้าไปทักตอนนี้ล่ะก็ เขาอาจจะเอาก้ามปูแทงตาบอดสองข้าง"

"เขาหายโกรธแล้วมั้ง"

"น่าจะยังหรอกครับ อาจจะไม่หายเลยทั้งชาติ เดือนก่อนผมเอางาน

ไปเสนอเขายังไม่รบัท�าให้เลย ท้ังท่ีได้ราคาดมีากแท้ๆ ขนาดว่าเขาเป็นคนงก 

แล้วก็เค็มจะตาย ถึงเขาจะปฏิเสธกลับมาดีๆ ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่มีคิวท�าให้ 

แต่ผมดูออกว่าจริงๆ คือพอเขาเกลียดใครไปแล้วก็จะไม่ยอมแยกแยะ 

เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเด็ดขาด"

รญัชน์รวชิญ์ฟังอษิฎาเล่าแล้วมองแพรภทัรด้วยความสงสยั "ฟังท่ีนาย

พูดมาแล้วก็เหมือนเขาจะเป็นคนปกติท่ัวไปนี่นา ไม่น่าจะเป็นแฟนคลับ

โรคจิตได้เลย"
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"ผมว่าพี่รันเข้าใจผิดมากกว่า ไม่น่าจะใช่หรอก ถึงพ่ีแพรจะไม่ใช ่

ผู้หญิงแสนดีมีคุณสมบัติเลิศเลอเพอร์เฟ็กต์ แต่ก็ไม่น่าใช่พวกจิตผิดปกติ"

"แต่หลักฐานหลายๆ อย่างมันชี้ชัดเหลือเกินว่าเขาคือ 'Pearlypare' 

จริงๆ"

"บังเอิญมากกว่ามังครับ"

แล้วระหว่างนั้นเอง แพรภัทรก็สังเกตเห็นอิษฎาเข้าจนได้ และ 

เห็นได้ชัดว่าเธอยังจ�าได้แม่นว่าเขาเป็นใคร แวบแรกเธอดูตกใจเล็กน้อย  

แต่จากนั้นก็ไม่ได้พยายามหลบสายตาเขา ทว่าเลือกท่ีจะมองมาครู่เดียว

แล้วเมินไปทางอื่นโดยไม่คิดจะทักทาย ปฏิกิริยาของเธอท�าให้อิษฎาต้อง

กลืนน�้าลายอย่างฝืดคอ เขาอาจไม่ใช่คนดีอะไรนัก แต่ก็ไม่เคยท�าตัวเลว 

จนมีใครสักคนโกรธเกลียดอย่างชัดเจนแบบนี้มาก่อน ย่ิงเป็นความผิด 

ท่ีแก้ตัวไม่ได้สักค�าด้วยแล้ว ย่ิงท�าให้รู ้สึกแย่เมื่อต้องมาเจอคู่กรณีเก่า 

อย่างไม่คาดฝัน

"ตกลงว่าเขามาเป็นทีมงานกองนี้ได้ยังไงครับ"

"ได้ยินว่าเขามาสตูลเพื่อแก้บนอะไรสักอย่าง ก็เลยรับท�างานนี้ไว้ 

เพือ่จะได้ประหยัดค่าเดนิทางกบัค่าท่ีพกั พีส่าวเขาเป็นโปรดวิเซอร์รายการ"

"จริงดิ! ผมก็มาแก้บนเหมือนกัน"

"สายไอทีอย่างนายเช่ือเรือ่งพวกนีด้้วย?" รญัชน์รวิชญ์ท�าท่าประหลาดใจ  

"นายดูไม่เหมอืนพวกชอบทางไสยศาสตร์เลยนะ ถ้าลกัษณะอย่างแพรภทัร

ก็ว่าไปอย่าง"

"พี่รันนี่เข้าข่ายอคติแล้วนะครับนี่ ใครๆ เขาก็ต้องการที่พึ่งทางใจกัน

ทั้งนั้นแหละ ผมพึ่งไสยศาสตร์บ้างเป็นครั้งคราวเพื่อความอุ่นใจ"

"แล้วนายไปบนอะไรไว้"

"เรื่องงานน่ะครับ"

"แปลว่าเดีย๋วนีน้ายจรงิจงักบัการท�างานจนถงึข้ันขอพรจากสิง่ศกัดิส์ทิธิ์ 
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แล้วเหรอเนีย่" รญัชน์รวชิญ์มองอีกฝ่ายย้ิมๆ ด้วยสายตาช่ืนชมยินดีในฐานะ

พี่ชายคนหนึ่ง

"ก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับ ผมแค่ขอพรให้โปรเจ็กต์หนังเรื่องใหม่ 

ของออฟฟิศหานายทุนได้ไวๆ เพราะข้ีเกียจท�าแต่พวกงานโฆษณาหรือ 

เป็นเอาต์ซอร์ซให้สตูฯ ต่างประเทศแล้ว มันน่าเบ่ือ แล้วพอตอนนี้ค�าขอ 

มันเกิดสัมฤทธิผลขึ้นมาก็เลยต้องรีบกลับมาแก้บน"

"แล้วนี่จะไม่เข้าไปทักทายแพรภัทรจริงเหรอ"

"โอ๊ยยย ไม่เอาหรอกครับ พี่ไม่เห็นสายตาท่ีเขามองผมเม่ือกี้นี้รึไง 

เขายังเกลียดผมเข้าไส้อยู่เลย เท่าท่ีรู้คือปกติพ่ีแพรเขาเป็นคนใจดีมาก  

แต่อย่าให้ได้เกลยีดใครเข้ากแ็ล้วกนั ถ้าเราโดนเขาเกลยีดแล้วต่อให้บังเอญิ

ไปนอนชักใกล้ตายอยูห่น้าบ้านเขาแล้วในบ้านมหีมอนัง่กนิข้าวอยู่สบิคน...

เขาก็จะไม่ช่วยเรียกหมอออกมาดูอาการเราเลยสักคน"

"เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นขนาดนั้นเลย!?"

"ก็ไม่เชิงนะครับ แค่ว่า...พอเกลียดแล้วเขาจะไม่ยอมยุ่งด้วยเท่านั้น 

ตอนแรกเขาดกีบัผมมาก คยุกนัถกูคอทุกเรือ่ง ท�างานให้กแ็ทบไม่เอาก�าไร 

คิดแล้วก็เสียดายมิตรภาพดีๆ ของเราเหมือนกัน แต่ผมก็ผิดจริงๆ ท่ี 

เอาแต่เฉยแล้วมองเพื่อนท�าร้ายเขาโดยไม่ห้าม เขาคงเสียความรู้สึกจริงๆ 

ถึงได้โกรธผมมากกว่าไอ้เพื่อนคนนั้น"

รัญชน์รวิชญ์มองตามสายตาอิษฎาไปที่แพรภัทรเงียบๆ อีกครั้ง

"แต่ถ้าผมอยากให้เขายอมยกโทษให้จรงิๆ ล่ะก ็ผมอาจจะต้องหาอะไร

สักอย่างที่ท�าให้เขาพอใจสุดๆ ไปแลก..."
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การพบอิษฎาท่ีนี่ท�าให้แพรภัทรตกใจพอสมควร ซึ่งดูเหมือนว่า 

อีกฝ่ายเองก็ตกใจเช่นกันท่ีเห็นเธอ เธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอีกฝ่ายเป็น

ลูกพี่ลูกน้องกับรัญชน์รวิชญ์ ท้ังคู่ไม่มีอะไรคล้ายคลึงกันเลยไม่ว่าจะเป็น 

รูปร่างหน้าตา สีผิว บุคลิก การแต่งกาย ไลฟ์สไตล์ หรืออะไรก็ตาม  

แม้อิษฎาจะท�าตัวติดดินและมีภาพลักษณ์ภายนอกท่ีไม่บ่งบอกเลยว่า 

เป็นคุณหนลูกูเศรษฐ ีแต่เธอกพ็อจะรูว่้าอีกฝ่ายเป็นคนมฐีานะและค่อนข้าง

มรีะดับ ทว่ากน็กึไม่ถงึอยู่ดว่ีาจะเป็นญาตสินทิของคนอย่างรญัชน์รวิชญ์ได้

ในสายตาของแพรภทัร อิษฎาเป็นผูช้ายท่ีมีบุคลกิเซอร์ๆ ตรงๆ ง่ายๆ 

และดูสบายๆ อย่างแท้จริงในทุกแง่มุม ในขณะที่รัญชน์รวิชญ์...แม้จะเป็น

คนที่มีภาพลักษณ์ติดดินอย่างน่าประทับใจ อัธยาศัยดี จิตใจดี ไม่เรื่องมาก 

และดูเหมือนจะง่ายๆ สบายๆ ไม่ต่างกัน แต่เอาเข้าจริงกลับเป็นคนถือตัว 

ซับซ้อน และไม่ใช่คนท่ีเข้าถึงง่ายเลย รัญชน์รวิชญ์แค่รู้จักคิด ฉลาด  

วางตัวเก่ง อยู่เป็น และมีมารยาทมากเท่านั้น

บทที่ 3
ฉันนี่หรือคือซ�แซง*

* ซาแซง หมายถึงแฟนคลับท่ีคอยตามรุกล�้าความเป็นส่วนตัวของศิลปิน เพราะอยากใกล้ชิดและรู้เรื่องทุกอย่าง
เกี่ยวกับศิลปิน
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อันท่ีจริงแล้วมันก็เป็นเรื่องธรรมดาท่ีอิษฎากับรัญชน์รวิชญ์จะเป็น

ลกูพีล่กูน้องท่ีดแูตกต่างกนัอย่างสิน้เชิงจนเธอไม่เคยค้นพบความเช่ือมโยงใดๆ  

ระหว่างพวกเขามาก่อน เพราะแม้แต่คนเป็นฝาแฝดกนักยั็งมีสิง่ท่ีแตกต่างกนั 

มากมายอย่างเห็นได้ชัดอยู่นับไม่ถ้วน 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแพรภัทรจะพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า 

กับอิษฎาเป็นอย่างดีทุกฝีก้าวแล้ว แต่สุดท้ายก็หลบไม่พ้นจนได้ ถึงใจจริง

เธอจะอยากสะบัดหน้าเดินหนีไปจากตรงนั้นทันทีท่ีเจอเขา แต่ก็จ�าต้อง 

ฝืนใจรักษามารยาท...

"เจอหน้าผมก่อนอาหารเช้าแบบนี้พี่จะกินอะไรลงไหมครับ"

แพรภัทรย้ิมแกนๆ กับค�าทักทายดังกล่าวโดยไม่พูดอะไร เธอเคย 

ชื่นชอบอิษฎาอยู่ไม่น้อย เพราะถูกอัธยาศัยเขาเป็นอันมาก นับว่าเขาเป็น

คนท่ีคุยภาษาเดียวกับเธอ ชอบอะไรเหมือนๆ กัน แต่ตอนนี้ไม่อยากจะ 

มองหน้าเขาเลยจริงๆ

"นี่รู้จักกันด้วยเหรอ" อรณีถามอย่างแปลกใจขณะเดินไปห้องอาหาร

พร้อมกันกับแพรภัทรและอิษฎา

"ผมเคยเป็นลูกค้าพี่แพร แต่ไม่ได้เจอกันมาเป็นปี สงสัยจ�ากัน 

ไม่ได้แล้ว"

"ยายแพรความจ�าดีจะตาย ย่ิงหนุ่มหล่อไฮโซแบบอิษคงไม่มีใคร 

ลืมง่ายๆ หรอก ใช่ไหมแพร"

"เดี๋ยวครับ อย่าเพิ่งเข้าใจผิด ถึงผมจะเป็นญาติสนิทพี่รัน แต่ก็ 

ไม่ได้ไฮโซระดับเดียวกับเขาหรอกนะครับ ที่รวยจริงๆ คือเป็นฝั่ง 'ถิรยุทธ์' 

ตระกูลทางคุณปู่พี่รันเขา"

"ถ่อมตัวไปได้ ฝั่งคุณแม่รันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกัน พี่พอจะรู้ข้อมูล

ครอบครัวพวกเธออยู่บ้างเหมือนกันนะ" อรณีบอกย้ิมๆ "แล้วนี่รันยัง 

ไม่ตื่นเหรอ"
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"ตืน่แล้วครบั ไปเดนิเล่นแต่เช้าแล้ว เขารบีหนไีปก่อนเพราะกลวัออกมา 

จ๊ะเอ๋กับพี่แพรเข้า..."

"อะไรนะ!" แพรภัทรท่ีเงียบมาตลอดได้ยินดังนั้นแล้วถึงกับอุทาน 

ออกมา

"กพ็ีร่นัเขาระแวงว่าพีแ่พรเป็นแฟนคลบัโรคจิตคนหนึง่ท่ีคอยส่งข้อความ 

ป่วนเขามาได้สักพักแล้ว เขาไม่อยากมีปัญหาเลยพยายามเลี่ยง"

"ใครเป็นแฟนคลับโรคจิตนะ พี่เนี่ยเหรอ!"

การถามด้วยอาการเหมือนจะส�าลกัค�าพดูออกมาอย่างตืน่ตกใจจนตา

แทบถลนของแพรภัทร ท�าให้อิษฎาต้องหัวเราะข�า อย่างน้อยการท่ีเขา 

ลงทุนขายพี่ชายก็ท�าให้เธอยอมคุยกับเขามากขึ้น...

"ผมบอกเขาแล้วว่าเรื่องน้ีต้องเป็นไปไม่ได้แน่ ถ้าสงสัยก็ให้มาถาม 

พี่แพรตรงๆ ไปเลย แต่ดูเหมือนพี่รันเขาจะปักใจเช่ือจนหลอนไปแล้ว  

ก็เลยไม่ยอมมาคุยเรื่องนี้กับพี่แพรให้เข้าใจ"

"แล้วอะไรท�าให้รนัคดิว่าแพรเป็นแฟนคลบัโรคจติ" นอกจากจะพิศวง

งงงวยแล้ว อรณีก็ยังรู้สึกข�าอย่างมากกับเรื่องนี้

"เพราะคนท่ีส่งข้อความหาเขาใช้ช่ือแอ็กท่ีมันพ้องกบัช่ือพ่ีแพรน่ะครบั 

แล้วรูปท่ีแฟนคลับคนนั้นส่งมาให้พี่รันก็มีแต่ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวท่ีมัน

คล้ายกนักบัของท่ีพีแ่พรใช้อยู่ตอนนีท้ั้งนัน้ ย่ิงการท่ีพ่ีแพรได้เข้ามาท�างาน

ในทริปนี้อย่างค่อนข้างผิดธรรมชาติ ก็ยิ่งท�าให้พี่รันฟันธงว่าต้องใช่แน่ๆ"

"บ้าไปแล้ว ท�าไมมีหลักฐานแค่นั้นแล้วด่วนสรุปแบบนี้ล่ะ ไม่สมกับ

เป็นรันเลย อย่างน้อยก็น่าจะมาคุยกับพี่ก่อนสิ" อรณีพูดด้วยสีหน้าครึ่งยิ้ม

ครึง่บ้ึงอย่างเหลอืเช่ือแกมอ่อนใจ ไม่รูจ้ะหัวเราะเพราะข�าหรอืร้องไห้เพราะ

สงสารแพรภัทรดี "มิน่า ยายแพรถึงได้รู้สึกเหมือนรันเกลียดอะไรเขาอยู่  

แต่ใครมนัจะไปคาดคดิว่าตวัเองโดนตราหน้าว่าเป็นแฟนคลบัโรคจติท่ีเนยีน

เข้ามาเป็นทีมงานกองถ่ายได้"
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แพรภัทรฟังแล้วช็อกจนมึน หน้าเธอชาดิกไปหมด รู้สึกโกรธจน 

ขนลกุขนพองและร้อนวบูวาบไปท้ังตวั ภาพเหตกุารณ์ต่างๆ ท่ีรญัชน์รวิชญ์

ท�าให้เธอรู ้สึกฉงนสนเท่ห์ตลอดสามวันท่ีผ่านมาพลันปรากฏขึ้นในหัว

เหมือนเป็นเหตุการณ์ท่ีมาช่วยตอกย�้าความจริงท่ีว่ารัญชน์รวิชญ์ชิงชัง

รังเกียจเพราะคิดว่าเธอเป็นแฟนคลับโรคจิตท่ีตามระรานชีวิตส่วนตัวของ

นักแสดงอย่างเขา คิดไม่ถึงจริงๆ ว่าเขาจะมองเธอในแง่เลวร้ายได้ถึง 

เพยีงนัน้ จากตอนแรกท่ีเห็นหน้าอษิฎาแล้วรูส้กึหงดุหงดิแทบเป็นแทบตาย 

แต่ตอนนี้อารมณ์รุนแรงท้ังหมดของเธอได้ถูกโยนไปทางรัญชน์รวิชญ ์

จนหมดสิ้น

แต่ต้องนบัว่ารญัชน์รวชิญ์โชคดมีากท่ีโดยปกตแิล้วแพรภทัรเป็นคนท่ี 

สามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ค่อนข้างดี แม้ในยามท่ีโกรธจัด 

จนอยากจะฆ่าคู่กรณีให้ตายคามือ เธอก็ยังสามารถแยกแยะได้ระหว่าง 

ความรู้สึกกับการแสดงออก เธอรู้ดีว่าหากปล่อยให้ตัวเองระบายอารมณ ์

ออกมาตอนท่ีความรู้สึกก�าลังพลุ่งพล่านขนาดนี้ มันจะก่อให้เกิดผลเสีย 

ต่อทุกฝ่ายมากกว่าผลด ี ดงันัน้ตอนนีเ้ธอจงึเลอืกท่ีจะอดทนและเกบ็กลัน้โทสะ 

เอาไว้อย่างสุดความสามารถ

เนือ่งจากแพรภทัรยืนยันกบัอิษฎาและอรณว่ีาตอนนีเ้ธอยังไม่ต้องการ

รีบท�าความเข้าใจกับรัญชน์รวิชญ์เกี่ยวกับเรื่องที่เขาก�าลังเข้าใจผิด เพราะ

ไม่คิดว่าเขาจะยอมเช่ือเธอง่ายๆ แล้วมันอาจจะย่ิงท�าให้ปัญหาเล็กๆ นี้ 

บานปลายไปกันใหญ่จนเธอต้องกลายเป็นแฟนคลับโรคจิตในสายตาคน 

ท้ังกองถ่ายไปเลย เพราะไม่ว่าความจรงิจะเป็นเช่นไร พอเรือ่งนีถ้กูเปิดเผย 

...ทุกคนกค็งเลอืกท่ีจะเชือ่คนอย่างรญัชน์รวชิญ์มากกว่าคนอย่างเธอ ดงันัน้ 

หญิงสาวจงึยินดจีะถกูรญัชน์รวชิญ์เข้าใจผดิต่อไปแค่คนเดยีว ดกีว่าถกูคนอืน่ 

เข้าใจผิดไปด้วย เธอเช่ือว่าในวันท่ีแฟนคลับโรคจิตตัวจริงปรากฏตัวข้ึน 
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ความจริงทั้งหมดก็คงกระจ่างขึ้นมาเอง

แม้แพรภัทรจะยืนยันแบบนั้น แต่อิษฎาก็ยังเลือกท่ีจะเอาเรื่องนี ้

ไปบอกกับรัญชน์รวิชญ์อยู่ดี เขาพูดขึ้นมาตอนที่เขากับรัญชน์รวิชญ์ก�าลัง

เก็บกระเป๋าของตัวเองอยู่ในห้องพักก่อนจะออกไปเช็กเอาต์ อิษฎายังจะ 

พักอยู่ท่ีนี่ต่อแต่ต้องย้ายห้อง ส่วนรัญชน์รวิชญ์จะเดินทางกลับกรุงเทพฯ 

พร้อมทีมงานในวันนี้เลย

แล้วทันทีท่ีรัญชน์รวิชญ์รู้ว่าอิษฎาพูดเรื่องท้ังหมดให้แพรภัทรฟัง

เรียบร้อยแล้ว เขาก็ตกใจและโกรธจะเป็นจะตาย

"นายไปบอกเขาท�าไม ถงึฉันไม่ได้ห้ามแต่นายกต้็องรูส้ว่ิาไม่ควรพูด!"

"ผมรู้ครับว่าพี่รันคงไม่อยากให้บอกพี่แพร แต่ว่ามันไม่ยุติธรรม 

เลยนะครับที่เราไปสงสัยเขาแบบนั้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวและไม่มีสิทธิ์อธิบาย"

"แล้วปกตินายรักความยุติธรรมขนาดนั้นเลยเหรอ!?"

"..."

"นายจงใจใช้เรื่องนี้เบ่ียงเบนความรู้สึกเขามากกว่า เพราะไม่งั้น 

เขาก็คงไม่ยอมกลับมาคุยด้วยง่ายๆ แล้วก็คงเกลียดข้ีหน้านายตลอดไป 

นายแค่ฉวยโอกาสใช้เรื่องนี้บังหน้าเพื่อหาประโยชน์ให้ตัวเอง เพราะนาย

อยากคืนดีกับเขา"

อิษฎาอ้าปากค้าง ก่อนจะหัวเราะออกมาอย่างเก้อเขินเมือ่โดนอกีฝ่าย

รู ้ทัน หากก็มิได้รู ้สึกผิดแต่อย่างใด เพราะเขาไม่เห็นว่ารัญชน์รวิชญ ์

จะเสียหายอะไรสักเท่าไหร่จากเรื่องดังกล่าว 

"โธ่ โดนจับได้ซะแล้ว"

"นายท�าลงไปได้ยังไง ไม่อยากจะเชื่อเลย!"

"พ่ีรันอย่าเพิ่งหัวเสียสิครับ พี่รันไม่ได้รับผลกระทบอะไรสักหน่อย  

ท่ีผมตัดสินใจบอกให้พี่แพรรู้ตัวก็เพื่อท่ีว่าเขาจะได้ไม่เผลอท�าอะไรให้พี่รัน

ยิ่งระแวงไปกันใหญ่ เพราะผมไม่เชื่อเลยจริงๆ ว่าเขาจะเป็น 'Pearlypare' 
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ของพี่รันได้ ถึงจะไม่ได้รู้จักกันดี แต่เท่าที่รู้คือยังไงก็ต้องไม่ใช่แน่"

"แบบนีฉั้นจะออกไปเจอหน้าเขายังไง แล้วถ้าเกดิเอาเข้าจรงิฉันเข้าใจถกู  

ส่วนนายโดนเขาหลอก เพราะเขาเป็นแฟนคลบัจติไม่ปกตคินนัน้จรงิๆ ป่านนี ้

เขาไม่เอามีดมายืนรอเสียบฉันแล้วเหรอ แต่ถ้าฉันเข้าใจผิดจริงๆ เขาก็คง 

จะรอเอาเรื่องอยู่แน่ๆ นายท�าให้ฉันต้องยุ่งยาก!"

ถงึรญัชน์รวชิญ์จะเชือ่ว่าแพรภทัรคอื 'Pearlypare' แต่ในความเป็นจรงิ 

แล้วหลกัฐานมันกยั็งไม่ชดัเจนจนสามารถฟันธงได้อยู่ด ีดงันัน้ถ้าหากจรงิๆ 

แล้วเป็นเรื่องเข้าใจผิด เขาก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะขอโทษแพรภัทร

อย่างไรดี ตอนแรกเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้ไว้เพราะคาดไม่ถึงว่าเธอจะมาล่วงรู้

ความระแวงสงสัยภายในใจของเขา แต่ตอนนี้อิษฎาท�าเสียเรื่องจนพัง 

หมดแล้ว

รัญชน์รวิชญ์ไม่ใช่ศิลปินดาราระดับซูเปอร์สตาร์ท่ีมีกลุ่มแฟนคลับ 

เป็นพวกคลั่งไคล้จนขาดสติ และไม่มีแฟนคลับประเภทซาแซง เขาจึง 

ไม่ค่อยรู ้วิธีรับมือสักเท่าไหร่ เท่าท่ีเคยเห็นจากข่าวมักจะมีแต่ศิลปิน 

ต่างประเทศท่ีเคยเผชิญกับสถานการณ์เหล่านี้ จะว่าไปแล้วเรื่องพวกนี้ 

กถ็อืเป็นปัจจยัส�าคญัอย่างหนึง่ท่ีท�าให้เขานกึขยาดจนไม่ต้องการเป็นท่ีนยิม

อย่างสูงจนต้องสูญเสียความเป็นส่วนตัวในระดับนั้น

"พี่รันไม่ต้องกังวลหรอกครับ พี่แพรเขาบอกแล้วว่าต่อจากนี้เขา 

จะท�าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น พี่รันก็แค่ท�าไม่รู้ไม่ชี้ไปละกัน แล้วก็ไม่ต้อง

กลัวจะล�าบากใจท่ีต้องเดินทางกลับพร้อมกับเขาแล้วด้วย เพราะสรุปว่า 

เขาขอเลื่อนไฟลต์กลับพรุ่งนี้แทน วันนี้เขาจะไม่ออกจากห้องพักจนกว่า 

พี่รันจะออกจากโรงแรมไปแล้ว"

"เขาเลื่อนกลับพร้อมนายเหรอ"

"ผมยังไม่ได้จองตั๋วขากลับเลย แต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะกลับพร้อมเขา"

"ตกลงว่านายชอบเขาใช่ไหม เลยต้องท�าถึงขนาดนี้ ใช้พ่ีเป็น 
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เครื่องมือ" รัญชน์รวิชญ์กล่าวหาเสียงแข็ง

"เปล่าครับ ผมไม่ได้ชอบเขา ใช่สเป็กซะที่ไหน ผู้หญิงที่ผมชอบต้อง

ผิวเข้มตาคมผมสั้นโฉบเฉ่ียว สูงยาวเข่าดีมีลักย้ิมสองข้าง อย่างพ่ีแพร 

น่ะเหรอ...ตรงกันข้ามทุกอย่าง" อิษฎาออกตัวยิ้มๆ "ผมแค่อยากจะหาทาง

คนืดีให้จบๆ ไป เพราะผมไม่อยากโดนเขาเกลยีดจนรูส้กึคาใจไปตลอดชีวิต"

"สรุปว่าก็ฉวยโอกาสใช้ฉันเป็นเครื่องมือจริงๆ!"

"ขอโทษด้วยนะครับ" อิษฎาหัวเราะเจื่อนๆ "แต่ผมเห็นว่าท�าแบบนี ้

พี่รันเองก็ไม่ได้เสียหายอะไร แล้วจริงๆ ถ้ามีโอกาสได้คุยได้ถามกันตรงๆ 

ไปเลยพี่รันก็จะได้สบายใจด้วยว่าพ่ีแพรใช่หรือไม่ใช่แฟนคลับต้องสงสัย 

รายนั้น ทิ้งให้กังขาไปเรื่อยๆ แบบนี้ก็มีแต่จะหวาดระแวงกันแล้วไม่มีอะไร

ดีขึ้น"

รัญชน์รวิชญ์ฟังแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจอย่างหงุดหงิดเพราะไม่รู ้

จะพูดอะไรต่อ แต่ท่ีแน่ๆ ตอนนี้เขาโกรธอิษฎามากจริงๆ หงุดหงิดและ 

รู้สึกแย่ชะมัด!

ข่าวรัญชน์รวิชญ์ถูกคนร้ายซ่ึงเป็นแฟนคลับคลั่งรักจู ่โจมท�าร้าย

ร่างกายท่ีสนามบินในวันนี้สร้างความต่ืนตระหนกแก่แพรภัทรเป็นอันมาก 

รายละเอียดในเนื้อหาข่าวบอกว่าเขาโดนหญิงสาวรายหนึ่งปรี่เข้าถึงตัว 

เพ่ือหวังจะตบหน้า แต่ชายหนุ่มหลบได้ทันจึงไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด 

ทว่าดูจากการให้สัมภาษณ์แล้วเขาคงเสียขวัญกับเรื่องท่ีเกิดข้ึนไม่น้อย  

แม้เหตุการณ์จะไม่ได้รุนแรงและรัญชน์รวิชญ์เองก็ไม่ได้เจ็บตัว แต่ก็นับว่า

เป็นเรื่องน่าตกใจที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายโกลาหลเป็นอย่างมาก

หลงัจากไปธุระเพือ่จดัการเรือ่งแก้บนท่ีบ่อน�า้ศกัดิส์ทิธิม์าเรยีบร้อยแล้ว  

ค�า่วนันัน้แพรภทัรกบัอษิฎากก็ลบัมาทานข้าวด้วยกนัท่ีห้องอาหารของโรงแรม  

แม้ว่าแท้จริงแล้วความไม่พอใจในตัวอิษฎายังคงหลงเหลืออยู่เต็มเปี่ยม 
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ในใจเธอ แต่แพรภทัรกย็อมฝืนใจญาตดิกีบัอีกฝ่าย เพราะอยากคยุกบัอิษฎา

เรื่องรัญชน์รวิชญ์

"ผู้หญิงคนนั้นคือเจ้าของแอ็ก 'Pearlypare' จริงๆ ด้วยครับ ท่าทาง

พี่รันไม่ได้อยากเปิดเผยเรื่องนี้เท่าไหร่ แต่ตัวเขาเองออกมายอมรับว่า

พยายามส่งข้อความคุยกับพี่รันมาหลายเดือนแล้ว แต่ท่ีโกรธเพราะหลังๆ 

พี่รันไม่ยอมตอบอะไร เขาก็เลยวางแผนแอบตามมาถึงท่ีสตูลแล้วไป 

หลุดบันดาลโทสะท่ีสนามบินเพราะคิดว่าพี่รันเดินผ่านหน้าเขาไปแล้ว 

ท�าเป็นไม่เห็น แต่ไปๆ มาๆ ก็บอกว่าตัวเองวางแผนเข้าถึงตัวเพื่อตบหน้า

พีร่นักเ็พราะอยากให้พีร่นัจ�าเขาได้ตลอดไป... สรปุแล้วผมว่าเขาน่าจะป่วย"

"แต่เหมือนเขาจะบอกด้วยว่านอกจากส่งข้อความหาคุณรันแล้ว  

เขายังแชตคุยกบับอทไลน์คณุรนัมานานจนเช่ือว่าตวัเองเป็นแฟนกบัคณุรนั

จริงๆ ทีนี้พอไปเจอตัวจริงหลายครั้งเข้า แล้วคุณรันท�าเมินเหมือนไม่สนใจ 

เขาก็เลยน้อยใจจนกลายเป็นความแค้น"

"แต่ดูรวมๆ แล้วเขามีส่วนคล้ายพี่แพรจริงๆ นะครับ มิน่าพี่รัน 

ถึงเข้าใจผิด"

"คล้ายตรงไหนยะ ไม่เหมือนกันเลยสักนิด!" แพรภัทรชักสีหน้า 

พร้อมกับขึ้นเสียงทันทีที่ได้ยินดังนั้น

"ผมไม่ได้หมายถึงหน้าตานี่นา หมายถึงรูปร่าง ความสูง สีผิว แล้วก็

การแต่งตัว"

แพรภัทรหน้าบ้ึงอย่างไม่สบอารมณ์ แต่สุดท้ายก็ท�าท่าปลงและ 

ถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ "จริงๆ เขาน่าสงสารมากเลยนะ คนรอบตัว

อาจจะไม่มีใครสนใจ เขาเลยเป็นได้ถึงขนาดนี้ ไม่งั้นคงมีคนพาไปหาหมอ

หรอืช่วยพดูกบัเขาก่อนเรือ่งจะบานปลายจนกลายเป็นข่าว การท่ีอษิบอกว่า 

พีม่ส่ีวนคล้ายเขา แล้วพีก่็ไม่พอใจ...มันกเ็หมือนกบัพ่ีไปเหยยีดเขา งัน้ก.็..

ช่างเถอะ เหมือนก็เหมือน"
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"ก็บอกว่าไม่ได้เหมือน แค่คล้าย เขาสวยกว่าพี่แพรตั้งเยอะ"

"..."

"อันนี้ผมพูดถึงข้อเท็จจริงนะ ไม่ได้จะว่า..."

"โอ๊ยยย พอเถอะจ้า ไม่ต้องพูดแล้ว!"

อิษฎามองอีกฝ่ายด้วยรอยย้ิมข�า "แล้ววนันีพ่ี้แพรบนขอพรเรือ่งอะไร

ไปอีกเหรอ"

"เรื่องงานท�าฟิกเกอร์โมเดลของลัคกี้ เซย์ชีส บนว่าขอให้เสร็จทัน

เดดไลน์ และงานออกมาปั๊วะๆ ปังๆ"

"จริงดิ! พี่แพรได้งานนี้เหรอ"

"อ้ือ" แพรภทัรอาจจะชอบสร้างสรรค์ผลงานตามใจตวัเองเป็นส่วนใหญ่  

แต่เธอก็ไม่ใช่ศิลปินท่ีไม่แยแสตลาดเลย เพราะนอกจากการท�างานตาม

อารมณ์แล้ว เธอก็ให้ความสนใจเรื่องยอดขายและการประสบความส�าเร็จ

ของผลงานด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นผลงานชิ้นไหนก็ตาม

"เจ๋งเว่อร์ ผมเป็นแฟนคลับน้องลัคกี้นะ"

"ค่ายเขาจะเปิดให้จองเร็วๆ นี้แหละ"

"ผมก็มีงานหนึ่งอยากให้พี่ช่วยท�า ว่างเมื่อไหร่บอกผมด้วยนะ"

"นี่แปลว่าจบจากทริปนี้เราจะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมเหรอ"

"อ้าว นี่เราก็คุยกันปกติแล้วนี่ ยังไม่หายโกรธผมอีกเหรอ"

"ยัง"

"อะไรกัน เจ้าคิดเจ้าแค้นชะมัด ผมขอโทษตั้งหลายครั้งแล้วแท้ๆ"

"เธอคิดว่าพอพีหั่นไปโกรธคณุรนัแทนแล้ว จะลมืเรือ่งของเธอตอนนัน้ 

ไปได้หมดเกลี้ยงเลยงั้นเหรอ"

"จริงๆ ผมก็ไม่ได้ท�าอะไรพ่ีซะหน่อย คนผิดคือไอ้เบสต์ต่างหาก" 

อิษฎาเสียงอ่อย

"เธอนั่นแหละท่ีผิดตรงท่ีไม่ยอมท�าอะไรเลย มันใจด�ามากเลยนะ 
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ท่ีเอาแต่ยืนมองคนบรสิทุธิถ์กูท�าร้ายโดยไม่คดิจะช่วยเหลอื เธอเฝ้ามองเหย่ือ 

น่าเวทนาท่ีไม่ได้ท�าอะไรผิดโดนคนร้ายฆ่าตายอย่างเลือดเย็น รู้ท้ังรู้แท้ๆ 

ว่านั่นมันเป็นรักครั้งแรกของฉัน!"

พอโดนตอกย�้าอิษฎาก็หน้าเสียย่ิงกว่าเก่า "ผมขอโทษครับ แต่พ่ีรู้ 

ใช่ไหมว่าหลังจากนั้นผมก็รู้สึกผิดมากจริงๆ"

แพรภทัรเบ้ปากแล้วเมนิหน้าไปมองแก้วเครือ่งดืม่ คว้าข้ึนมาจิบเบาๆ 

"ช่างเถอะ อย่าไปพูดถึงอีกเลย มันเสียบรรยากาศ"

"ผมว่าป่านนี้พี่รันก็คงรู้สึกผิดต่อพี่แพรอยู่เหมือนกัน..."

คนฟังเบ้ปากหนักกว่าเดิม แต่ไม่ได้พูดอะไรออกมา

"แต่เหตุการณ์นี้คงท�าให้คุณป้าต้องหาบอดี้การ์ดมาประกบพ่ีรันแน่ๆ 

ไม่ก็คงถูกบังคับให้ออกจากวงการไปเลย"

"เว่อร์ แค่โดนผูห้ญิงตัวแค่นัน้ปรีเ่ข้าไปจะตบหน้าในสนามบินเนีย่นะ"

"เป็นเพราะพี่ไม่เคยเจอป้าๆ ของพ่ีรันก็เลยนึกไม่ออก แกท้ังรัก 

ท้ังหวงท้ังห่วง ไม่เคยยอมให้มีอะไรมาท�าร้ายพ่ีรันได้แม้แต่ปลายก้อย  

แกท�าพนิยักรรมไว้เรยีบร้อยแล้วว่าถ้าตายไปสมบัตท่ีิมจีะยกให้พ่ีรนัท้ังหมด

เพียงคนเดียว เพราะกลัวว่าหลานๆ คนอื่นจะมาแบ่งเอาไป"

"โหหห... ไม่กลัวโดนใครเขาว่าเอาว่าล�าเอียงเลยเหรอ"

"น่าจะไม่กลัวเลยสักนิด คุณป้าท้ังสองแกไม่เคยคิดถึงใครเลย 

นอกจากพี่รัน"

"ฟังแล้วเริ่มจะอยากเห็นเจ้าสาวของคุณรันข้ึนมาแล้วสิ ผู ้หญิง 

แบบไหนท่ีจะผ่านด่านไปลงเอยกับคุณรันได้นะ" แพรภัทรพึมพ�าอย่างให้

ความสนใจจริงๆ

"จริงๆ มันก็อาจจะไม่ยากเย็นเท่าไหร่หรอกครับ เพราะถึงจะโหด

ขนาดไหนแต่เอาเข้าจริงคุณป้าแกก็ยอมพ่ีรันหมดทุกอย่าง ถ้าเป็นคนท่ี 

พี่รันรักจริงๆ เขาคงออดอ้อนจนคุณป้ายอมรับได้เองในท่ีสุด อาจจะ 
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ยากหน่อย...แต่ก็ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้"

แพรภทัรฟังแล้วอดท่ึงไม่ได้ ถงึเธอจะไม่ชอบรญัชน์รวชิญ์ แต่กร็ูส้กึว่า 

ชีวิตส่วนตวัของเขาน่าสนใจไม่น้อย "จะว่าไปแล้ว ชีวิตจรงิคณุรนันีส่นกุกว่า

ละครท่ีเขาเล่นอีกนะ มิน่าถึงได้มีแฟนคลับคลั่งไคล้หลงใหลถึงข้ันเป็น 

ซาแซง..."
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ทันทีท่ีรู้ว่าหนึ่งในทีมงานท่ีมาร่วมประชุมโปรเจ็กต์คอนเสิร์ตของ 

ค่ายเพลงแห่งหนึ่งในวันนี้มีนัดคุยธุระกับแพรภัทรในช่วงเย็น รัญชน์รวิชญ์

ซ่ึงมีโอกาสเข้าร่วมประชุมในฐานะแขกรบัเชิญรายหนึง่ของคอนเสร์ิตดงักล่าว 

ด้วยจึงหาทางพาตัวเองแทรกเข้าไปในตารางนัดหมายของแพรภัทรทันที 

โดยใช้ข้ออ้างท่ีว่าเขาเองก็ก�าลังมองหาสตูดิโอท�าฟิกเกอร์โมเดลสุนัข 

ตัวโปรดของครอบครวัอยู่พอด ีเพือ่จะมอบให้เป็นของขวัญส�าหรบัคณุป้า...

"ดูเหมือนคุณรันเพิ่งไปท�างานกับพี่อรมาไม่ใช่หรือครับ พ่ีอรไม่ได้

แนะน�าสตูฯ ของแพรให้เหรอ เพราะโปรเจ็กต์นี้ของลัคกี้ เซย์ชีสพ่ีอร 

ก็เป็นคนแนะน�าแพรให้กับทางค่ายเรา" ชัชวาลถามขึ้นมาระหว่างเดินทาง

ไปพบแพรภัทรด้วยกัน อยู่ๆ รัญชน์รวิชญ์ก็ขอติดรถเขามาด้วย โดยทิ้งให้

ผู้จัดการส่วนตัวโมโหตามหลังกับการตัดสินใจอย่างกะทันหันโดยไม่สนใจ

เสียงคัดค้าน

"ตอนเจอพี่อรไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังเลยครับ"

"จริงๆ งานของลัคกี้เราบรีฟกันเสร็จหมดแล้ว แพรเองก็บอกว่า 

ไม่ต้องเข้าไปเจอเขาอีกก็ได้ เพราะคุยกันผ่านโทรศัพท์กับแชตสะดวกกว่า 

บทที่ 4
ลูกค้�ผู้น่�เลิฟ
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แต่โปรเจ็กต์นี้ทางค่ายจุกจิกมาก ผมเลยกลัวพลาด เวลาก็ค่อนข้างน้อย 

แล้วจรงิๆ แพรเองกยั็งไม่เคยรบังานใหญ่ๆ แต่ท่ีทางเราเลอืกเขาเป็นเพราะ

เห็นฝีมือแล้ว และราคาก็ค่อนข้างถูกกว่าที่อื่น อะไรที่ช่วยลดต้นทุนได้ค่าย

เขาก็โอเคหมดแหละครับ ย่ิงบริษัทใหญ่ท่ีเข้ียวเค็มขนาดนี้ ได้ลดแค่ 

บาทสองบาทเขาก็เอา"

โฮมออฟฟิศของแพรภทัรเป็นส�านกังานกึง่ท่ีพักภายในหมูบ้่านจัดสรร

ย่านชานเมืองแห่งหนึ่ง บรรยากาศค่อนข้างร่มรื่นและเงียบสงบ ชัชวาล 

จอดรถไว้ริมรั้วแล้วลงไปกดกริ่ง แม้ประตูรั้วจะถูกเปิดท้ิงไว้แต่ประตูบ้าน

กรุกระจกด้านในถูกปิดเอาไว้อย่างมิดชิด

เสยีงปลดลอ็กด้วยระบบดจิติอลดงัข้ึนก่อนท่ีประตบู้านจะถกูผลกัออกมา  

แพรภัทรท่ีมาเปิดประตูมีอาการชะงักกึกด้วยความตกใจอย่างชัดเจนเมื่อ

เห็นว่ามีใครมากับชัชวาลด้วย

"คณุรนัเขาสนใจอยากให้แพรช่วยท�างานช้ินหนึง่ เลยขอมากบัพ่ีด้วย" 

ชัชวาลบอก

แพรภัทรยิ้มแกนๆ พลางพยักหน้ารับอย่างไม่ยินดียินร้าย ระหว่างที่

เธอพูดคุยกับชัชวาลนั้น รัญชน์รวิชญ์ก็นั่งฟังอยู่ด้วยเงียบๆ เขาไม่ได้

พยายามแทรกหรือขัดจังหวะการสนทนาแต่อย่างใด จนกระท่ังชัชวาล 

เสร็จธุระและขอตัวกลับ เขาถึงได้พูดออกมาในที่สุด

"พีชั่ชกลบัไปก่อนเลยนะครบั ผมจะคยุธรุะตวัเองให้เรยีบร้อยวันนีเ้ลย 

เสร็จแล้วเดี๋ยวผมเรียกรถกลับเอง"

"จะดีเหรอ อาทิตย์ก่อนเพิ่งมีแฟนคลับตามท�าร้าย เม่ือกี้พ่ีเจนก็ 

ก�าชับว่าพี่ต้องพาคุณรันไปส่งให้เรียบร้อยหลังเสร็จธุระ เพราะเขาเป็นห่วง

ความปลอดภัย"

ค�าพูดของชัชวาลท�าให้รัญชน์รวิชญ์ต้องเหลือบมองไปทางแพรภัทร

ทันที หน้าตาเธอดูมึนตึงอย่างเห็นได้ชัด คงโมโหเพราะนกึถงึเรือ่งท่ีเขาเคย
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เข้าใจผิดเธอขึ้นมาอีกเป็นแน่

"พี่เจนเขากังวลเกินไป ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วล่ะครับ"

"คณุรนักลบัเองได้แน่นะ ไม่ใช่ว่าพีเ่จนรูแ้ล้วมาโวยวายกบัพ่ีทีหลงัว่า

พาคุณรันมาทิ้งไว้แล้วไม่พากลับด้วย"

"ไม่หรอกครับ พูดเหมือนผมเป็นเด็กไปได้" รัญชน์รวิชญ์ว่าพลาง

หัวเราะข�า

"งั้นพี่กลับก่อนเลยละกันนะ พอดีมีงานต่อด้วย"

ตลอดเวลาท่ีผ่านมาเม่ือครู ่นี้ แพรภัทรวางท่าทีอย่างเป็นปกติ  

พูดคุยย้ิมหวานกับชัชวาลอย่างมีมารยาท แต่ว่าทันทีท่ีคล้อยหลังอีกฝ่าย

แล้ว เธอก็หันมามองรัญชน์รวิชญ์ด้วยสายตาไม่เป็นมิตรอย่างเปิดเผย

"คุณต้องการอะไร"

รัญชน์รวิชญ์สะอึกเบาๆ เพราะไม่คิดว่าเธอจะกล้าถามตรงๆ อย่าง 

ไม่รักษาน�้าใจเขาได้ขนาดนี้ ถึงจะโกรธเขาแค่ไหน แต่แพรภัทรก็ไม่ได ้

มีบุคลิกก้าวร้าวรุนแรงและดูไม่ใช่คนใจร้ายเลยสักนิด ท่ีส�าคัญก่อนท่ีจะ 

มีเรื่องจนเกลียดข้ีหน้าเขา เธอดูย้ิมง่าย ใจดี และเป็นมิตรจนน่าร�าคาญ 

เสียด้วยซ�้า...

"ถ้าจะมาขอโทษ ไม่ต้องหรอกค่ะ ฉันลืมไปหมดแล้วล่ะ"

"ผมก็ไม่ได้จะมาขอโทษซะหน่อย"

ได้ยินดังนั้นคนฟังก็ชักสีหน้าหนักขึ้นทันควัน

"รู้ไหม ตอนคุณเห็นผมมากับพี่ชัชเมื่อกี้ คุณท�าหน้าแบบ...ผมนึกว่า

ตัวเองจะโดนเอาเกลือสาดซะแล้ว"

"ตกลงคณุมาท�าไม" เธอถามอย่างไม่คดิจะเสยีเวลาคยุไร้สาระกบัเขา

"กอ็ย่างท่ีพีช่ชับอกเม่ือกีน้ัน่แหละ คอืผมมงีานอยากให้คณุช่วยท�าให้

ชิ้นหนึ่ง"

"ฉันไม่ว่างท�าให้หรอกค่ะ ตอนนี้รับงานไว้จนคิวเต็มไปถึงปีหน้า"
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"แค่ปีหน้าเอง...ผมรอไหว หรือถ้าคุณสามารถลัดคิวให้ก่อนได้ผม 

ก็ยินดีจ่ายเพิ่มให้เป็นพิเศษ" 

"ฉันไม่เคยมีนโยบายลัดคิวในการท�างาน ไม่ว่ากรณีใด"

คนฟังท�าสหีน้ารบัรูเ้หมือนเข้าใจด ี ท้ังท่ีลกึๆ แล้วเขาไม่เช่ือเลยสกันดิ 

ว่าคนขี้งกอย่างเธอจะไม่ยอมเห็นแก่เงินไม่ว่ากรณีใด... จริงๆ แล้วเขาเอง

ก็อยากมาขอโทษเธอนั่นแหละ แต่ในเมื่อเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายปิดโอกาส 

เสียสนิททุกทางขนาดนี้ เขาจึงไม่คิดจะรีบร้อนทู่ซ้ีพูดถึงเรื่องนั้น ไว้ค่อย

บอกทีหลังตอนเธอยอมเปิดใจให้โอกาสแล้วก็ยังไม่สาย ท่ีแน่ๆ เขาจะ 

ไม่ยอมค้างคาใจไปตลอดชวีติกบัการท่ีต้องถกูใครสกัคนเกลยีดจนไม่ยอมรบั

ค�าขอโทษ โดยที่ตัวเขาเองเป็นฝ่ายผิดเต็มประตูอย่างเด็ดขาด

"งั้นผมรอคิวก็ได้ แต่อยากคุยแล้วท�าสัญญาทิ้งไว้ก่อนได้ไหม"

แพรภัทรนิ่วหน้ามองเขาเหมือนอึดอัดใจที่จะให้ค�าตอบ

"ผมท�าให้คุณล�าบากใจรึเปล่า"

"ก็ไม่เชิงหรอก แต่ถ้าคุณพยายามท�าแบบนี้เพราะรู้สึกไม่ดีท่ีเคย 

เข้าใจฉันผิด ก็เลิกคิดมากแล้วกลับไปเถอะค่ะ ไม่ต้องมาหาข้ออ้างด้วย 

การจ้างงานเพื่อไถ่โทษหรืออะไรแบบนั้นหรอก เอาเป็นว่าฉันอโหสิให้"

แทนท่ีฟังแล้วจะสบายใจ รัญชน์รวิชญ์กลับมีอาการสะอึกซ�้าสอง

เพราะการพูดตรงๆ ของเธอ แต่ก็ยังกลั้นใจเก็บความรู้สึกได้เป็นอย่างดี  

แม้จะเริ่มคิดในใจว่า... ท�ำไมแพรภัทรถึงได้ใจแคบและนิสัยไม่ดีแบบนี้นะ! 

"ครับ... ถ้าคุณยกโทษให้แล้ว เราก็มาคุยธุระกันเลยดีกว่า"

"คุณรนัไม่จ�าเป็นต้องท�าแบบนีเ้ลย...จรงิๆ นะคะ" แพรภทัรย�า้อีกครัง้

อย่างไม่ยอมปล่อยผ่านง่ายๆ "การท่ีคณุเพิง่มารูค้วามจรงิว่าตวัเองเข้าใจผดิ 

มันก็ไม่ได้ท�าให้อะไรระหว่างเราเปลี่ยนแปลง คุณก็อยู่ส่วนคุณ ฉันก็อยู ่

ส่วนฉัน คุณจึงไม่จ�าเป็นต้องท�าอะไรเลยนอกจากขอโทษ"

"ผมขอโทษส�าหรบัเรือ่งท้ังหมด" เขากล่าวอย่างจรงิใจทันทีท่ีมีโอกาส 
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"แต่ตอนนีผ้มยังไม่อยากให้เราอยู่ในส่วนของใครของมนั เพราะผมต้องการ

ให้คุณช่วยท�างานให้ชิ้นหนึ่งจริงๆ"

"คุณไปจ้างคนอ่ืนไม่ดีกว่าเหรอ ในเมื่อฉันไม่เต็มใจท�าให้ ถ้าหาก 

ฝืนใจท�าไปมันอาจจะออกมาห่วยแตกมากก็ได้"

"รู้แล้วเหรอว่าผมจะจ้างให้ท�าอะไร"

"ก็พอเดาได้ ฉันรับจ้างท�างานได้ไม่กี่อย่างหรอก"

"คืออย่างงี้นะ พอดีผมเพิ่งทราบว่าหลานสาวอายุสิบสามปีท่ีบ้าน  

ชอบคาแร็กเตอร์แกะชุบแป้งทอดของคุณมาก แกติดตามภาพวาดกับ 

คอนเทนต์ของคณุในแฟนเพจตลอด กเ็ลยคดิว่าถ้าให้คณุเป็นคนท�าฟิกเกอร์

โมเดลไซบีเรียน ฮัสกี้คู่หนึ่งให้ แกน่าจะดีใจสุดๆ เพราะพวกมันเป็นหมา 

ตัวโปรดของแก"

คาแร็กเตอร์ 'แกะชุบแป้งทอด' ที่รัญชน์รวิชญ์บอก คือตัวการ์ตูนที่ม ี

ชื่อว่า 'Sheep Ebi' หรือ 'แกะกุ้ง' ที่แพรภัทรเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็น 

สิ่งท่ีท�าให้เธอตัดสินใจลาออกจากงานหลังจากท่ีขายลิขสิทธิ์รูปภาพให้กับ

ร้านอาหารชือ่ดงัแห่งหนึง่ไปใช้ผลติแพก็เกจ รวมถงึภาชนะบรรจเุครือ่งดืม่

และอาหารประจ�าร้าน แล้วหลังจากนั้นแกะกุ้งก็เริ่มฮิตติดตลาด ท้ังยังมี 

ช่ือเสยีงพอสมควรจนสามารถขายลขิสทิธิ์ให้กบัสนิค้าอ่ืนๆ ได้อกีหลายเจ้า

หลังจากรู้ความจริงว่าตัวเองเข้าใจแพรภัทรผิดอย่างแรง เพราะเธอ

ไม่ใช่แฟนคลับโรคจิตท่ีคอยตามระรานอย่างท่ีเขาคิด รัญชน์รวิชญ์ก ็

เริ่มค้นประวัติและหาข้อมูลเกี่ยวกับแพรภัทรไปเรื่อยๆ จนรู้ว่าเธอเป็นใคร 

ท�างานท่ีไหน และชอบท�าอะไรบ้าง ภาพลักษณ์เท่าท่ีเขาได้สัมผัสเธอ 

ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ การท�างาน การใช้ชีวิต 

และสังคมรอบตัวเธอ มันช่างธรรมดาสามัญ สดใสสวยงามตามอัตภาพ 

เรียบง่ายสบายๆ และมีความสะอาดบริสุทธิ์ไร้ซ่ึงมลทินใดๆ จนท�าให้เขา

รู้สึกละอายแก่ใจอย่างลึกซึ้งที่เคยเข้าใจเธอผิดในตอนนั้น...
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"ตกลงว่าคุณจะท�าของขวัญให้หลานสาวหรือคะ"

"เปล่าครับ ไม่ใช่แค่หลานสาว ผมจะให้คุณป้าด้วย"

คนฟังท�าหน้างงงวย แต่ดวงตาใสแจ๋วท่ีเต็มไปด้วยความพิศวงของ

เธอมีความน่าเอ็นดูและน่าขันอย่างประหลาดในสายตาเขา เขาพบว่า 

เธอเป็นคนท่ีชอบแสดงออกอย่างชัดเจนทางสีหน้าท่าที ซ่ึงเขาคิดว่าเธอ 

อาจจะติดลักษณะนิสัยพวกนี้มาจากการดูการ์ตูนมากเกินไป

"คิตตี้กับมิกกี้เป็นหมาตัวโปรดของคุณป้าผมเหมือนกัน"

"..."

"ขอโทษนะ นี่ผมท�าให้คุณสับสนรึเปล่า"

"ถ้าคุณอยากจ้างให้ฉันท�าฟิกเกอร์หมาชุบแป้งทอดตัวหนึ่ง แมว 

ชุบแป้งทอดตัวหนึ่ง กับหนูชุบแป้งทอดอีกตัวหนึ่ง เพื่อมอบเป็นของขวัญ

ให้คุณป้ากับหลานสาวคุณ ก็แปลว่าคุณไม่ได้ท�าให้ฉันสับสนเลยสักนิด"

พอโดนเธอแกล้งย้อนมาแบบนั้น รัญชน์รวิชญ์เลยเผลอหลุดหัวเราะ

ออกมาพรืดหนึ่ง "ขอโทษครับท่ีท�าให้สับสน แต่ก็ตามท่ีบอกนั่นแหละ  

คือผมอยากได้ฟิกเกอร์โมเดลไซบีเรียน ฮัสกี้สองตัว ตัวหนึ่งชื่อคิตตี้  

อีกตัวหนึ่งช่ือมิกกี้ ซ่ึงมันเป็นสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของทุกคนในบ้านผม  

เพือ่ไปมอบให้เป็นของขวญัส�าหรบัคณุป้ากบัหลานสาวของผม ซ่ึงพวกเขา

ชอบสะสมฟิกเกอร์โมเดลพวกตุ๊กตาตัวการ์ตูนอะไรพวกนี้มานานแล้ว  

ตกลงว่าคุณรับงานนี้นะ?"

"แล้วถ้าฉันปฏิเสธล่ะ"

สีหน้ารัญชน์รวิชญ์สลดลงทันที

"คณุไม่ต้องรบีท�าหน้าเศร้า ไม่ได้ก�าลงัเล่นละครอยู่นะคะ ฉันไม่อินหรอก"

"คณุนี่ใจร้ายชะมัดเลย" เขาว่าเธออย่างขดัเคอืงท่ีโดนดกัคออย่างแรง 

แต่ก็หลุดหัวเราะข�าๆ ออกมาด้วย "ผมไม่ใช่คนท่ีชอบง้อใคร และไม่เคย 

ต๊ือใครเลยด้วย แต่งานนี้ผมอยากให้คุณเป็นคนท�าจริงๆ ดังนั้นถึงคุณ 
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จะปฏเิสธหรอืร�าคาญผมแค่ไหน ผมกจ็ะพยายามขอร้องจนคณุตอบตกลง"

จังหวะนั้นเองโทรศัพท์มือถือของรัญชน์รวิชญ์ดังข้ึน เป็นสายจาก 

ผู้จัดการส่วนตัวของเขา อีกฝ่ายถามว่าอยู่ท่ีไหน แล้วจึงบอกให้เขาส่ง 

โลเกชัน่ไปให้ เพือ่จะเดนิทางมารบัด้วยตวัเอง ซ่ึงรญัชน์รวิชญ์กป็ฏบัิตติาม

อย่างว่าง่าย

"คุณจะรอผู้จัดการมารับหรือคะ"

"อื้อ อีกไม่เกินสองชั่วโมงน่าจะมาถึง"

"ท�าไมไม่กลับเอง จะมาเสียเวลารอท�าไม ฉันเรียกรถให้ก็ได้"

"พี่เจนจะไม่ยอมน่ะสิ เพราะเขาบอกว่าคุณป้าไม่ยอมแน่"

"ท่ีเขาเป็นห่วงกันแบบนี้คงเป็นเพราะเหตุการณ์ท่ีสนามบินอาทิตย์

ก่อนใช่ไหมคะ"

"เปล่า ปกติก็เป็นแบบนี้แหละ"

"อ้าว เหรอคะ แล้วคุณก็ยอมว่านอนสอนง่ายตลอดเลยเหรอ"

"เปล่า อยากว่าง่ายแค่วันนี้วันเดียว"

คนฟังนิ่วหน้าเล็กน้อย

"แล้วคุณจะมาถามอะไรเยอะแยะเนี่ย แค่ผมขออยู่ต่อสองชั่วโมงเอง 

เด๋ียวก็กลับแล้ว ไม่ต้องคิดมากหรอกครับ คุณจะท�างานหรือไปท�าอะไร

ก็ตามสบายเลย" เขาบอกด้วยรอยยิ้มสดใส ก่อนจะผละจากเธอไปเดินชม

ตู้โชว์ฟิกเกอร์โมเดลตรงผนังห้องด้านหนึ่งเงียบๆ โดยไม่สนใจเธออีก

ตามความเป็นจริงแล้ว จนกระทั่งถึงตอนนี้แพรภัทรก็ยังไม่หายโมโห 

รัญชน์รวิชญ์เรื่องท่ีเขาเคยหาว่าเธอเป็นแฟนคลับโรคจิต เพราะเรื่องมัน 

เพิ่งผ่านมาได้ไม่นาน แต่เธอก็ไม่ได้โกรธเคืองจนถึงข้ันเกลียดข้ีหน้าเขา

อย่างลึกซ้ึง เพียงแต่เวลาเห็นหน้าเขาแล้วก็อดหงุดหงิดไม่ได้ เนื่องจาก 

มนัท�าให้นกึถงึความรูส้กึตอนท่ีรูว่้าเขารงัเกยีจเดยีดฉันท์เธอในเวลานัน้ข้ึนมา  
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เธออาจจะไม่ได้มีความคิดอยากแก้แค้นเอาคืนอะไรเขา ก็แค่ยังรู้สึกไม่ด ี

จนไม่อยากจะวุ่นวายด้วยเฉยๆ

รัญชน์รวชิญ์นบัเป็นผูช้ายท่ีค่อนข้างสมบูรณ์แบบคนหนึง่ จรงิๆ แล้ว

แทบจะไม่มีอะไรเลยในตัวเขาท่ีเธอขัดใจ เธอก็ช่ืนชอบเขาแบบเดียวกับ 

ผู้หญิงหลายๆ คนน่ันแหละ ย่ิงถ้าหากไม่เคยเกิดกรณีการเข้าใจผิดกัน 

ในตอนนั้นมาก่อน คงจะถือว่าเขาเป็นเจ้าชายในฝันส�าหรับเธอเลยทีเดียว 

แต่ในเม่ือเหตุการณ์แย่ๆ ดังกล่าวมันได้ท�าลายความรู้สึกดีๆ บางส่วน 

ของเธอไปแล้ว ตอนนี้เขาจึงกลายเป็นผู้ชายล�าดับท้ายๆ ในโลกท่ีเธอ 

รู้สึกพิศวาสไปโดยปริยาย การส�านึกผิดและความพยายามในการไถ่โทษ 

ของเขาอาจจะท�าให้เธอรู้สึกดีขึ้นมาบ้างก็จริง แต่ก็คงไม่ถึงข้ันท่ีจะท�าให ้

หันกลับมาหลงใหลได้ปลื้มในตัวเขาได้ง่ายๆ

เสียงพดูคยุจากบรเิวณประตรูั้วหนา้บ้าน ท�าให้แพรภทัรต้องเพ่งมอง

ออกไปอย่างสงสยั จนกระท่ังแน่ใจว่าเธอเห็นรญัชน์รวิชญ์ก�าลงัยนืคยุอยู่กบั

ศจกีบัชุติมา...คณุน้าใจดท่ีีอาศยัอยูบ้่านหลงัข้างๆ เธอทางฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวา  

แพรภัทรจึงลุกพรวดข้ึนไปเปิดประตูบ้านเดินออกไปท่ีริมรั้วอย่างไม่รีรอ 

สงสยัอย่างหนกัว่าวันนีร้ญัชน์รวชิญ์มาอกีท�าไม หลงัจากท่ีเขาเพิง่มาบ้านเธอ 

เมื่อวานนี้เป็นครั้งแรก

หญิงสาวพยายามปรับสีหน้าให้รอยยิ้มดูเป็นปกติที่สุด แต่ยังไม่กล้า

พูดอะไรออกไปสุ่มสี่สุ่มห้าโดยท่ียังไม่รู้ว่ารัญชน์รวิชญ์คุยอะไรกับคุณน้า 

ทั้งสองไปแล้วบ้าง

"ท�าไมแพรไม่เห็นเคยบอกบ้างเลยว่ามีเพ่ือนเป็นดารา ดูสิเนี่ย  

คุณรันน่ารักกก...น่ารัก น่าเอ็นดูจริงเชียวพ่อคุณ อุตส่าห์เอาขนมมาฝาก

เพื่อนบ้านของเพื่อน"

"จรงิๆ หนกูบัคณุรนัไม่ใช่เพือ่นท่ีรูจ้กักนัมานาน เพราะเขาเพ่ิงมาจ้าง

หนูท�างานให้เมื่อวานนี้เอง คือเขาเป็นลูกค้าน่ะค่ะ หนูเป็นลูกจ้าง"
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"อ้าว ไหนคุณรันบอกเป็นเพื่อน นึกว่าสนิทกันมากเสียอีก"

"แพรเป็นเพื่อนกับเพื่อนผมครับ แล้วเพ่ือนผมเขาก็แนะน�าให้ผม 

มาจ้างแพรท�างานให้" รัญชน์รวิชญ์ชี้แจงอย่างใจเย็น

"อ้อ งั้นหรอกเหรอ ปกติน้าก็ไม่ค่อยจะเห็นใครมาหาแพรที่บ้านเลย

นอกจากไปรษณีย์กับพนักงานส่งอาหารที่มากันได้ทั้งวัน แต่ก็เห็นแพรเขา

ต้องท�างานอยู่กับบ้านตลอด เขาบอกว่าติดต่อกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์

กับทางอินเตอร์เน็ตได้"

"แต่พอดีงานผมค่อนข้างละเอียดน่ะครับ เลยต้องมาบ้านเขาบ่อย

หน่อย" ชายหนุ่มออกตัวยิ้มๆ

"เราไปคุยกันในบ้านไหมคะ ตรงนี้ร้อน" แพรภัทรถือโอกาสเชื้อเชิญ

ลกูค้ากบัเพือ่นบ้านคนสนทิของเธอท้ังคูเ่ข้าบ้านด้วย แต่เพือ่นบ้านท้ังสองคน 

ปฏเิสธ บอกว่าไม่อยากรบกวนการคยุธรุะเรือ่งงานของเธอกบัรญัชน์รวิชญ์

"เพื่อนบ้านคุณน่ารักเนอะ คุยเก่งกันทั้งคู่"

"แล้วท�าไมไปบอกเขาว่าเป็นเพื่อน เดี๋ยวก็เข้าใจผิดกันทั้งหมู่บ้านว่า

ฉันมีเพื่อนเป็นดารา"

"ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ มีเพื่อนเป็นดาราคูลดีออก คุณไม่ชอบเหรอ"

"คลูตรงไหน ข้ีเกยีจเป็นคนดช่ีวยรกัษาภาพลกัษณ์ให้เพือ่น คดิดนูะว่า 

ถ้าฉันท�าตัวเป็นลูกบ้านท่ีไม่ดีของหมู่บ้าน ไม่จ่ายค่าส่วนกลาง จอดรถ 

ขวางหน้าบ้านคนอื่น ไม่ไปประชุมหมู่บ้าน หรือไม่ให้ความร่วมมือต่างๆ 

นานา คุณก็จะพลอยซวยไปด้วย เพราะเขาจะพูดกันว่าเพื่อนดาราไฮโซ 

ที่ชื่อรัญชน์รวิชญ์น่ะ...นิสัยไม่ดีเลย เห็นแก่ตัว บลาๆๆๆ"

"โห... คิดเยอะน่าดูนะคุณนี่"

"ก็คิดเยอะคนละแบบกับคุณละกัน"

"ผมยอมรับว่าตัวเองก็เป็นคนคิดเยอะ แต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าต้องกังวล

อะไรแบบนี้เวลาจะคบกับใครสักคน แค่มีเพ่ือนเป็นดาราคุณยังคิดมาก 
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ขนาดนี้ แล้วถ้ามีแฟนเป็นดาราจะหนักขนาดไหน"

แพรภัทรเกือบผงะเบาๆ กับค�าพูดชนิดนั้นของเขา แต่ก็เก๊กสีหน้าไว้

ได้ทัน "สรุปว่าคุณห้ามไปบอกใครๆ ว่าเป็นเพื่อนฉันอีกนะ"

"ซีเรียสไปได้ จะบอกว่าเป็นอะไรก็เหมือนๆ กันนั่นแหละน่า"

คนข้ีเกียจเถียงต่อฟังแล้วก็ถอนหายใจเฮือก "งั้นเอาเป็นว่า...วันนี ้

คุณมาท�าไม"

"ขอโทษทีที่ไม่ได้นัดล่วงหน้า แต่พอดีผมเพิ่งนึกได้ว่าเมื่อวานเรายัง

ไม่ได้คุยรายละเอียดกันชัดเจน เรื่องสัญญาเราต้องท�าอะไรยังไง"

"ปกตงิานเลก็ๆ ท่ีไม่ได้มีมูลค่าทางธรุกจิมากมาย ฉันไม่เคยท�าสญัญา

หรอก แต่ถ้าคุณซีเรียส ทางคุณก็ท�าแล้วส่งมาให้ฉันเซ็นก็ได้ ไม่เห็นต้อง

ดั้นด้นมาถึงนี่ เหมือนว่างมากเลยเนาะ"

"ก็ว่างน่ะสิ พอดีวันนี้ว่างมาก" เขายอมรับแล้วหยิบมือถือออกมา 

เปิดรูปสุนัขของท่ีบ้านเขาท้ังสองตัวข้ึนมาส่งให้เธอดู แล้วบอก "ขอไลน์

หน่อยสิ ผมจะส่งรูปให้"

หญิงสาวหยิบมือถือมาแอดไลน์เขาอย่างไม่อิดออด พอเขาส่งรูปให้

เสร็จเธอก็ไลด่แูต่ละรูปพร้อมกับอทุานออกมาเบาๆ ด้วยรอยยิม้กวา้งขวาง

และดวงตาเป็นประกายระยับขึ้นมาทันที เมื่อเห็นไซบีเรียน ฮัสกี้ทั้งสองตัว

ชัดเจนเต็มตา เธอมองมันด้วยความเอ็นดูอย่างหนัก ท่าทางดูมันเข้ียว 

จนเหมือนอยากจะเอาโทรศัพท์มือถือยัดปากแล้วกลืนลงท้องไปเลย 

รัญชน์รวิชญ์ได้แต่มองตามปฏิกิริยาของเธอเงียบๆ โดยไม่พูดอะไร 

เขาพบว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ชอบแสดงความรู้สึกออกมาทางกิริยาอาการและ

สีหน้าแววตาอย่างชัดเจนมากจริงๆ จนเขาอดคิดไม่ได้ว่าเวลาท่ีจะวาดรูป

การ์ตนูอะไรสกัตวั เธอคงใช้ตวัเองเป็นต้นแบบด้วยการไปยืนแอก็ท่าอยูห่น้า

กระจกเป็นประจ�า แพรภทัรไม่ใช่คนสวยโดดเด่น และไม่ใช่ผูห้ญิงท่ีดมูเีสน่ห์

น่าหลงใหลตลอดเวลา แต่ทุกครั้งท่ีเธอรู้สึกดีหรือมีความสุข เขาจะเห็น
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ความน่ารักสดใสเปล่งประกายออกมาจนเจิดจ้า หรือแม้แต่บางทีท่ีเธอ 

รู้สึกไม่ดี การแสดงออกทางสีหน้าแววตาท่าทางของเธอก็ยังดูน่าสนใจ 

อย่างประหลาดอยู่นั่นเอง

"น่ารกัจงัเลยยย ถ้าไม่รูม้าก่อนว่าสองตวันีเ้ป็นหมาคณุฉันคงนกึว่าหมู  

อ้วนมากลูกกก งือออ น่ายักกก"

คนมองแทบจะกะพริบตาปริบๆ ด้วยความอึ้ง เธอเกลียดเขาแต่ 

ดเูหมอืนจะตกหลมุรกัหมาเขาเข้าอย่างจังตัง้แต่แรกเห็น จนควบคมุอาการ

ตัวเองไม่อยู่

"ฉันคิดว่าฉันไม่ใช่คนรักสัตว์เลยนะ แต่เห็นแล้วอยากฟัด อยากดม 

อยากหอมมม... น้องกลมปุ๊กปิ๊กมากเลยลูกกก" พอพูดได้แค่นั้นแล้ว 

เงยหน้าขึ้นก็ต้องตกใจที่เห็นอีกฝ่ายมองเธออยู่ด้วยสีหน้าตกตะลึง "เอ่อ... 

ขอโทษทีนะคะ ลืมตัวไปหน่อย น้องน่ารักจริงๆ" หญิงสาวพึมพ�าออกมา

อย่างเก้อกระดากเล็กน้อย

"รปูพวกนัน้นานแล้วล่ะ แต่เพราะอ้วนเกนิไปหมอเลยสัง่ให้ลด ตอนนี ้

อายุสามขวบ เป็นหนุ่มหล่อมาดเข้ม คูลๆ แมนๆ ด้วยกันทั้งคู่"

"หล่อมากๆ ด้วยค่ะ ท่าทางขนแน่นน่ากอดสุดๆ ทั้งสองตัวเลย"

"ไว้ผมจะพาไปดตูวัจรงิท่ีบ้านก่อนคณุเริม่งาน อาจจะช่วยให้คณุท�างาน 

ง่ายขึ้น รอคุณเคลียร์งานที่ค้างให้หมดก่อนละกัน"

ค�าพดูของรญัชน์รวชิญ์ท�าให้คนท่ีก�าลงัจะเริม่เคลิม้กบัความน่ารกัของ

หมาจนลืมตัวอีกรอบถึงกับปรับสีหน้าท่าทีให้กลับมาเป็นปกติแทบไม่ทัน 

เหมือนเพิ่งนึกได้ว่าตัวเองยังโกรธเขาอยู่ เลยรีบปั้นหน้าตึงใส่เขาตามเดิม

แล้วบอกว่า "ไปบ้านคุณเนี่ยนะ ไม่ไปอ่ะ"

"ท�าไม" ชายหนุ่มนิ่วหน้าถาม คิ้วขมวด

"ก็ไม่ท�าไมหรอก แต่ไม่อยากไป"

"งั้นผมจะพาคิตตี้กับมิกกี้มาหาคุณที่บ้านนี้เอง"
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"นี่คุณจริงจังกับฟิกเกอร์หมาขนาดนี้เลยเหรอ"

"อื้อ"

"ฉันขอพดูตรงๆ เลยนะ จรงิๆ แล้วตุก๊ตาหรอืฟิกเกอร์โมเดลไซบีเรยีน  

ฮัสกี้หาง่ายจะตายไป แล้วตัวไหนมันก็เหมือนๆ กันหมดนั่นแหละ ไม่เห็น

ต้องลงทุนจ้างฉันท�าขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนี่นา แต่นี่คุณจริงจังยิ่งกว่าลูกค้า

ที่จ้างให้ฉันท�าพิมพ์ไปหล่อของเล่นขายแล้วได้ก�าไรเป็นล้านๆ ซะอีก"

"ไม่ว่าเรือ่งอะไรกต็าม ถ้าตัดสนิใจว่าจะท�าแล้วผมกจ็ะจรงิจงัให้ถงึท่ีสดุ 

นัน่แหละ ท่าทางชิลๆ เหมือนไม่เรือ่งมากของผมเป็นแค่ภาพลวงตาเท่านัน้ 

นานๆ ไปคุณก็จะรู้จักตัวตนของผมดีขึ้นเอง"

เธอเกอืบเถยีงกลบัไปทันควนัว่าท�าไมเธอจะต้องไปรูจ้กัตวัตนของเขา

ดีข้ึนด้วย... แต่ว่ายั้งตัวเองไว้ได้ทัน แล้วจึงเลือกท่ีจะพยักหน้ารับรู้ด้วย 

รอยย้ิมครึ่งๆ กลางๆ ก่อนจะตัดบท "ฉันต้องท�างานต่อแล้ว คุณมีอะไร 

จะคุยอีกไหม เรื่องงานของคุณ"

"คุณรับออกแบบโลโก้ด้วยเหรอ" เขาถามพร้อมกับเดินไปท่ีบอร์ด 

ติดรปูตรงผนงัห้องด้านหนึง่ด้วยท่าทางสนอกสนใจ "ท้ังหมดนีค่อืโลโก้ท่ีคณุ

เป็นคนท�าใช่ไหม"

"อ้ือ" แพรภัทรตอบแล้วเดินไปยังโต๊ะท�างานตัวเอง แต่ยังคอย 

ช�าเลืองไปทางเขาตลอด

"ออกแบบโลโก้ให้ผมด้วยส ิผมกอ็ยากมีโลโก้เป็นของตวัเองเหมอืนกนั"

"เอาไว้ท�าเสื้อแจกแฟนคลับเหรอ"

"ก็ท�านองนั้น คุณจะคิดราคายังไงก็ลองเสนอมาละกัน งั้นก็รับงานนี้

ไว้ด้วยเลยนะ" เขาสรุปเอาเองดื้อๆ อย่างง่ายดาย

"แล้วมอีะไรอย่างอืน่อีกไหมคะ ฉันจะท�างานแล้ว" เธอถามย�า้อีกรอบ

"อย่าเพ่ิงไล่ได้ไหม จริงๆ แล้ววันนี้ผมไม่รู้จะไปไหนดีก็เลยมานี่  

แล้วบ้านคุณก็อยู่ตั้งไกล ไหนๆ มาแล้วก็ขออยู่นานๆ หน่อยไม่ได้เหรอ  
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ถ้าจะสั่งอาหารกลางวันมากินก็เผื่อผมด้วย เพราะของที่ซื้อมากินผมยกให้

เพื่อนบ้านคุณไปหมดแล้ว บางทีถ้าผมได้ดูนั่นดูนี่ในสตูฯ คุณไปเรื่อยๆ  

อาจจะได้ไอเดียเพ่ิมหรือนึกอะไรออกอีก จะได้บอกสิ่งท่ีต้องการให้คุณฟัง

จนเรียบร้อยหมดวันนี้เลย"

"งานท่ีฉันจะท�าให้คุณนีมั่นไม่ได้มีรายละเอียดเยอะแยะมากมายอะไร

ขนาดนั้นซะหน่อย แล้วก็ยังไม่มีเวลาลงมือท�าให้เร็วๆ นี้ด้วยนะคะ"  

เธอเตือนเหมือนคิดว่าเขาน่าจะลืมเรื่องพวกนี้ไป

"ผมทราบ แต่วันนี้ผมไม่มีเพื่อนให้ไปหาเลยจริงๆ เห็นแบบนี้ 

ผมข้ีเหงามากนะ จะขับรถไปทะเลคนเดียวตอนน้ีก็ไม่ไหว เพราะพรุ่งน้ี 

มีงานเช้ามาก แล้วตอนนี้คุณก็เป็นเหมือนเพ่ือนคนหนึ่งของผมแล้ว  

ขออยู่คุยด้วยสักวันไม่ได้เหรอ"

แพรภทัรฟังแล้วมีสหีน้าแปลกๆ จะว่าล�าบากใจกไ็ม่ใช่ รงัเกยีจกไ็ม่เชิง  

แต่ทว่าอีกฝ่ายกลับไม่มีท่าทีรับรู้ถึงปฏิกิริยาในแง่ลบของเธอเลย

"คุณเกิดปีเดียวกับผมใช่ไหม เกิดเดือนอะไร"

เธอท�าหน้าป้ันยากกบัค�าถามในเชิงลกึท่ีเริม่จะเป็นส่วนตวัมากเกนิไป

ของเขา "ฉันเกิดก่อนคุณสองเดือน"

"นี่รู้วันเกิดผมด้วยเหรอ" ชายหนุ่มหันมามองเธอพร้อมกับเบิกตาโต

"ก่อนไปท�างานกับคุณท่ีสตูลฉันก็ต้องหาข้อมูลติดสมองไปนิดหนึ่ง

เพื่อความมั่นใจ ใครจะไปแบบโล่งร้างว่างเปล่า ไม่รู้อะไรเลย"

เขาฟังแล้วย้ิมนิดหนึ่ง "ว่าแต่คุณแก่กว่าผมเหรอเนี่ย นึกว่าเรา 

รุ่นเดียวกัน"

"ก็น่าจะเรียกว่ารุ่นเดียวกันไม่ใช่เหรอ แก่กว่าแค่สองเดือนเนี่ย"

รัญชน์รวิชญ์หัวเราะ "เออ ก็จริง"

"ฉันท�างานนะ"

"อ้ือ" เขาตอบเบาๆ ในล�าคอขณะเดินไปชมตู้โชว์ท่ีเตม็ไปด้วยฟิกเกอร์

Page �������... ������������.indd   65 13/2/2563 BE   11:42



ขอสักที... จะดีเพื่อเธอ

66

โมเดลท่ีมาจากคาแร็กเตอร์ในภาพยนตร์และการ์ตูนช่ือดังต่างๆ มากมาย 

"ปกติคุณท�างานอยู่บ้านคนเดียวแบบนี้ตลอดเหรอ ไม่เหงาเลยรึไง"

แพรภัทรไม่แน่ใจว่ารัญชน์รวิชญ์เป็นคนพูดมากแบบนี้ตามปกติ 

อยู่แล้ว หรือว่าเขาตั้งใจกวนประสาทเธอเล่นกันแน่ เพราะเธอบอกเขา 

ต้ังหลายครั้งแล้วว่าจะท�างาน แต่เขาก็ยังชวนคุยไม่หยุด ถ้าไม่ใช่ว่า 

ขี้เหงาจริงๆ ก็ต้องแปลว่าตั้งใจแกล้งแน่นอน...

"กเ็หงาบ้างไม่เหงาบ้าง บางทีกจ้็างคนมาช่วยเป็นจอ็บๆ ไปถ้างานไหน 

ท�าไม่ทันจริงๆ แต่ก็ไม่เคยมีคนท่ีอยู่ด้วยประจ�า" เธออธิบายให้ฟังอย่าง

ใจเย็น

"คุณมีชีวิตอยู่แบบนี้ได้ยังไงกัน วันๆ แทบไม่ได้สัมผัสกลิ่นอายของ

มนุษย์เลย ผมเป็นคนท่ีเชื่อว่าคนเราจ�าเป็นต้องมีใครสักคนคอยช่วย 

เติมพลังให้อย่างสม�่าเสมอ"

"ไปรษณีย์กับไลน์แมนได้ไหม ผลัดกันมาเติมพลังให้ฉันท้ังวันเลย  

มาแบบเป็นรปูธรรมด้วยนะ มาพร้อมข้าวของเครือ่งใช้และอาหารมากมาย

หลายชนิด"

"หมายถึงคนรู้จักท่ีสนิทกันจริงๆ สิ เติมพลังใจ...ไม่ใช่เติมของกิน 

ใส่ท้อง"

"น้าศจกีบัน้าชุไง เพือ่นบ้านสองคนท่ีคณุเจอเมือ่กีน้ี ้เขาดกีบัฉันมาก"

"ก็ไม่ใช่อยู่ดีนะ มันควรจะเป็นใครสักคนที่เป็นคนของเราจริงๆ"

"ในบ้านฉันมีจิ้งจกอยู่ด้วยสองสามตัว เวลาเหงาฉันก็คุยกับมัน 

ตลอดแหละ"

"ไม่ หมายถึงคนสิ"

เธอมองด้วยสายตาต�าหนแิละแสดงความผดิหวงัสดุๆ "ไม่น่าเช่ือเลยว่า 

นี่จะเป็นค�าพูดของคนท่ีเคยบอกว่าถ้าหมาพูดได้ก็คงไม่คุยกับคน ท�าไม 

ตอนนี้ถึงแบ่งแยกสายพันธุ์"
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คนถกูย้อนสดูหายใจเข้าลกึๆ อย่างอดทน ปกตเิขามักมแีต่คนตามใจ

และคอยเออออด้วยทุกกรณ ีพอมาถกูแพรภทัรต่อต้านและคอยแต่จะขัดใจ

อย่างเอาเป็นเอาตายแบบนี้จึงหงุดหงิดเล็กน้อย 

"เอาเป็นว่า...อย่างน้อยคุณก็ควรมีหมาแมว หรือสัตว์เลี้ยงอะไร 

สักอย่างท่ีเป็นสัตว์เลี้ยงจริงๆ ไม่ใช่ตัวอะไรก็ได้แบบจิ้งจกตุ๊กแก ท่ีผม 

เคยให้สัมภาษณ์ไปแบบตอนนั้น เป็นเพราะการเจอคนสารพัดรูปแบบใน

แต่ละวันของผมมันท�าให้เหนื่อยแบบสิ้นเปลืองพลังงานมากจริงๆ แต ่

ในทุกๆ วนัผมกย็งัต้องหาโอกาสกอดใครสกัคนเพ่ือเตมิพลงัให้ตวัเองอย่าง

สม�่าเสมอ ใครสักคนท่ีเรารู ้สึกดีด้วย และเราก็เป็นคนส�าคัญของเขา 

เหมือนกัน แต่ถ้าวันไหนไม่มีใครคนนั้นให้กอด สัมผัสจากคิตตี้กับมิกกี ้

ก็ท�าให้ผมรู้สึกดีได้ไม่ต่างกัน หรือบางทีอาจจะดีกว่าคนบางคนด้วยซ�้า 

ท�าไมคุณไม่เลี้ยงสัตว์ล่ะ"

"ไม่รู้สิ เลี้ยงไม่เป็นมั้ง ฉันไม่เคยเลี้ยงอะไรมาก่อนเลย"

"หรือเพราะขี้เกียจ ท่าทางคุณดูไม่ชอบความยุ่งยาก น่าจะเป็น 

คนรักสบาย..."

"นี่! ฉันขยันท�างานมากเลยนะ แม้แต่งานบ้านงานครัวก็ท�าคนเดียว

ทุกวันไม่เคยบ่น ไม่งั้นพ่อแม่ก็คงไม่ยอมให้มาใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยว 

เดียวดายแบบนี้ อย่าบังอาจมาหาว่าฉันขี้เกียจเด็ดขาด"

"ผมขอโทษ" ชายหนุ่มรีบบอก

"แต่ถ้าจะขีเ้กยีจ ฉันกแ็ค่ข้ีเกยีจยุ่งยากวุ่นวายกบัคนบางคนเท่านัน้แหละ"  

เธอบอกด้วยน�า้เสยีงกระแทกกระท้ันเลก็น้อย "สรปุว่าวนันีค้ณุมาเพือ่ชวนคยุ 

จริงๆ ใช่ไหม ฉันบอกจะท�างานคุณก็ชวนคุยไม่หยุดเลย แล้วมาหาก็ 

ไม่นัดล่วงหน้า"

"มาหาคณุท่ีบ้านนีต้่องนดัก่อนเสมอเลยเหรอ" เขาถามเสมือนตกใจมาก  

"ท่าทางคุณดูไม่ใช่คนซีเรียสเบอร์นั้น"
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"ก็ถ้าฉันติดลูกค้าอยู่มันก็จะวุ่นวายมาก" เธอบอกเหตุผล

"งั้นถ้าเป็นแฟนก็ต้องนัดกันก่อนจะมาเจอด้วยรึไง"

"ไม่รู้สิ ยังไม่เคยคิดไว้ว่าถึงตอนนั้นจะต้องท�ายังไง ฉันเคยมีแฟน 

อยู่คนเดยีว แต่คบได้ไม่กีว่นักเ็ลกิกนัท้ังท่ียังไม่ทันสนทิถงึข้ันมาหาท่ีบ้านได้ 

แบบไม่ต้องนัดล่วงหน้าด้วย"

อีกฝ่ายฟังแล้วเงียบไป มองเธอด้วยสายตาแปลกๆ จนคนถูกมอง

สัมผัสได้

"นี่ฉันไม่ได้คิดไปเองใช่ไหม ท่ีรู้สึกว่า...ก�าลังถูกคุณมองด้วยสีหน้า

แววตาเหมือนเวทนาสงสารยังไงชอบกล นี่แสดงว่าคงได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับ

แฟนเก่าที่แสนดีของฉันจากอิษมาบ้างแล้วล่ะสิ"

"อื้อ"

"ปากสว่างไม่มีใครเกินเลยเนอะ น้องชายคุณเนี่ย" เธอว่าอิษฎา 

แต่ค้อนเคืองใส่เขา

ระหว่างนัน้เองโทรศพัท์รญัชน์รวชิญ์กส่็งเสยีงเตอืนสายเข้า พอแพรภทัร 

แอบฟังหลงัจากเขารบัสายกจ็บัใจความได้ว่าปลายสายโทรมาชวนไปท่ีไหน

สักแห่ง แต่เขากลับปฏิเสธอย่างไม่ลังเลโดยอ้างว่าติดธุระส�าคัญอยู่ ดังนั้น

ทันทีที่เขาวางสายเธอจึงรีบถาม

"คุณไม่ได้ติดธุระอะไรเลยไม่ใช่เหรอ คุณบอกฉันว่าวันนี้ว่างท้ังวัน 

แล้วเขาโทรมาชวนไปไหนท�าไมไม่ไป"

"เพื่อนชวนไปกินข้าว แต่ผมไม่อยากไป ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่"

"เพื่อนที่โทรมาชวนคุณไปกินข้าวเนี่ยนะ...ไม่สนิท"

"ก็วันนี้ไม่อยากสนิท"

เธอฟังค�าตอบเอาแต่ใจอย่างหน้าตาเฉยของเขาแล้วถึงกับรับไม่ได้ 

"ท่าทางคุณไม่เห็นจะนิสัยดีอย่างที่ใครเขาว่ากันเลยสักนิด"

"แล้วผมนิสัยไม่ดีตรงไหน"
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"ก็...ไม่รู้อ่ะ แต่คุณดูเอาแต่ใจสุดๆ"

"ผมแค่เลือกท�าในสิ่งท่ีตัวเองอยากท�า แต่ท่ีคนส่วนใหญ่คิดว่าผม 

นิสัยดี คงเป็นเพราะปกติแล้วผมจะเป็นคนมีมารยาทและรู้กาลเทศะ"

"แปลว่าเวลาจะท�าอะไรสกัอย่าง คณุไม่ได้ท�าด้วยความจรงิใจเสมอไป?"

"ก็แล้วแต่กรณี"

"นี่ถ้าไม่ใช่ดาราและไม่ได้เป็นคนมีช่ือเสียง คุณก็คงท�าตัวแย่ๆ  

แบบตามสบายโดยไม่ต้องห่วงภาพลักษณ์เลยกระมัง"

"ผมไม่ได้มีมารยาทและรู้กาลเทศะเพราะห่วงภาพลักษณ์ แต่มัน 

ถือเป็นเรื่องพื้นฐานทั่วไปที่ทุกคนต้องท�า"

"แต่เวลาเห็นข่าวชื่นชมคุณงามความดีของคุณ ที่เขาบอกว่าคุณเป็น

คนแบบนั้นแบบนี้ นิสัยดีอย่างนั้น ชอบท�าเรื่องดีๆ อย่างนี้...ฉันจะรู้สึกว่า

ตัวเองแย่ทุกทีเลย"

"ท�าไมล่ะ เท่าท่ีเห็นอยู่คณุกด็เูป็นคนดกีว่าผมเสยีอกีนีน่า ดเูป็นคนดี

อย่างเป็นธรรมชาติด้วย" เขาออกปากชมอย่างจริงใจเป็นครั้งแรก ท�าเอา

คนโดนชมท�าตาโตอย่างคาดไม่ถึง แต่เธอก็ยอมรับด้วยการพยักหน้าเบาๆ 

โดยไม่คิดจะปฏิเสธค�าพูดเขาให้ยุ่งยาก

บางทีรัญชน์รวิชญ์อาจจะรู้สึกเหงาจริงๆ ถึงได้มาวอแวเธอท่ีบ้าน 

นอกจากหวงัจะไถ่โทษท่ีเคยกล่าวหาด้วยความเข้าใจผดิว่าเธอเป็นแฟนคลบั

โรคจิตแล้ว การมาที่นี่อาจจะท�าให้เขารู้สึกปลอดภัยด้วยกระมัง เนื่องจาก

ไม่รู้สึกถึงอารมณ์พิศวาสอันลึกซ้ึงจากเธอ และคงเช่ือมั่นว่าเธอไม่ได้มี 

ความคาดหวังใดๆ ในตัวเขาเลย

แต่อย่างไรกต็าม ตลอดเวลาท่ีใกล้ชิดเขา แพรภทัรจะคอยเตอืนตวัเอง 

ให้มีสติยั้งคิดอยู่เสมอว่าเธอต้องไม่เผลอใจหว่ันไหวไปกับมิตรภาพท่ีเขา

หยิบย่ืนให้โดยเดด็ขาด เพราะเธอกร็ูด้เีท่ากบัคนอืน่ๆ ว่าปกตแิล้วรญัชน์รวิชญ์ 

มไีมตรแีละแสนดกีบัทุกคนเหมือนๆ กนัหมด ย่ิงกบัเธอซ่ึงเป็นคนท่ีเขาเคย
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ว่าร้ายเพราะความเข้าใจผิด ก็ยิ่งเป็นธรรมดาท่ีเขาจะต้องท�าดีด้วยเพ่ือ

ลบล้างความผิดที่ตัวเองเคยท�า

Page �������... ������������.indd   70 13/2/2563 BE   11:42



71

อัญชรีย์

พอทราบว่าวนันีร้ญัชน์รวชิญ์ต้ังใจจะไปบ้านแพรภทัรหลงัจากเสรจ็งาน 

ท้ังท่ีควรรีบกลับไปพักผ่อนท่ีบ้าน เจนขวัญก็มองเขาด้วยสายตาพินิจ

พิเคราะห์อย่างไม่ไว้ใจขึ้นมาทันที

"จะไปอีกแล้วเหรอ อาทิตย์ท่ีแล้วก็ไปมาไม่ใช่รึไง นี่คุณรันไปบ้าน 

คุณแพรมากี่ครั้งแล้ว"

"แค่สอง"

"แต่วนัท่ีพี่ไปรบักลบัมาจากบ้านเขา คณุบอกว่าวันนัน้เพ่ิงเคยไปท่ีนัน่

เป็นครั้งแรก แสดงว่าหลังจากนั้นก็ยังแอบไปเจอเขาอีกงั้นเหรอ"

"ท�าไมต้องแอบ ผมก็ไปของผมแบบปกติ" รัญชน์รวิชญ์ย้อนด้วย

ท่าทางไม่รู้ร้อนรู้หนาว

"แล้วไปท�าไม"

"ก็บอกแล้วว่าผมจ้างเขาท�าฟิกเกอร์โมเดลให้"

"แค่ฟิกเกอร์หมาเนี่ยนะ"

"อื้อ"

"ปกตงิานประเภทนี้ใช้วธิโีทรคยุ ส่งอีเมล หรอืแชตกนัเอาก็ได้นี ่ท�าไม

บทที่ 5
คนที่ไม่เคยถูกเกลียด
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ต้องเสียเวลาไปเองบ่อยๆ"

"..."

"ท่ีส�าคญั พีห่าเหตผุลจ�าเป็นในการสัง่ท�าฟิกเกอร์อะไรนัน่ของคณุรนั

ไม่ได้เลย คุณรันท�าไปเพื่ออะไรกันแน่คะ"

"แล้วพี่จะมาซักไซ้อะไรผมมากมายเนี่ย"

"กค็ณุรนัไม่เคยเป็นแบบนีม้าก่อน นีมั่นอาการของคนตดิผูห้ญิงชัดๆ"

"จะบ้าเหรอ"

"ถามตัวเองก่อนว่าบ้ารึเปล่า" เจนขวัญยังคงจับจ้องเขาอย่างไม่ยอม

จบง่ายๆ

"แล้วผมบ้าตรงไหน"

"คุณรันมีเพื่อนตั้งเยอะแยะ แต่เวลาใครชวนไปไหนทีก็ตอบตกลง 

แบบนบัครัง้ได้ ถ้าใครอยากเจอบางทีกถ็งึขัน้ต้องยอมไปกนิข้าวด้วยท่ีบ้าน

ทั้งที่เขาขยาดคุณป้าทั้งสองกันจะตายไป แล้วนี่อะไร...แอบไปบ้านผู้หญิง

ท่ีเพ่ิงรู้จักด้วยข้ออ้างฟังไม่ข้ึนมาตั้งหลายครั้งหลายหนภายในเวลาแค ่

ไม่กี่วัน"

"พี่ไม่รู้อะไรอย่ามาพูดเลยดีกว่า" รัญชน์รวิชญ์ว่าอย่างหงุดหงิดกับ

การโดนจับผิด เขาเพิ่งถ่ายงานชิ้นหนึ่งเสร็จ ไม่ได้ทานอะไรเลยมาเกือบ 

สิบช่ัวโมงเพราะตั้งใจว่าจะไปทานท่ีบ้านแพรภัทร แต่กลับถูกเจนขวัญ 

ท�าให้ต้องเสียเวลา

"แล้วอะไรบ้างล่ะที่พี่ยังไม่รู้"

ชายหนุ่มเม้มปากอย่างไม่สบอารมณ์ แล้วจึงตอบห้วนๆ "ผมแค ่

เคยท�าไม่ดีมากๆ ไว้กับเขา ก็เลยอยากท�าอะไรสักอย่างเป็นการไถ่โทษ"

"แล้วอะไรไม่ดีที่เคยท�ากับเขาคือ?"

รญัชน์รวชิญ์ถอนหายใจเฮือก ก่อนจะเล่าให้ฟังตามความจรงิท้ังหมด 

เพราะรู้ว่าเจนขวัญกัดไม่ปล่อยแน่นอน
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"เรื่องแค่นี้เองเหรอ งั้นขอโทษเขาไปแล้วมันก็ควรจบแล้วสิ หรือเขา

ไม่ยอมจบ"

"ยอม"

"แล้วจะไปหาเขาท�าไมอีก"

"ก็ผมไม่อยากจบ"

"หมายความว่าไง!"

"อย่ามาขึ้นเสียงใส่เหมือนผมเป็นเด็กๆ ได้ไหม ร�าคาญ!"

"งั้นก็อย่ามาเหว่ียงใส่พี่เหมือนจงใจกลบเกลื่อนความผิด เพราะถ้า 

ไม่อธิบายให้ชัดเจนพี่จะรายงานคุณป้าเรื่องนี้แน่นอน"

"แล้วท�าไมต้องฟ้อง ผมอาจจะยอมรับคนของคุณป้ามาเป็นคนดูแล 

แต่พอมาท�างานให้ผมแล้วก็ควรจะเป็นคนของผมจริงๆ ไม่ใช่คอยเป็นสาย

ให้คุณป้าไม่เลิก แล้วอย่ามาบอกว่าผมท�าความผิดจนต้องกลบเกลื่อน  

ผมอยากท�าอะไรผมก็จะท�า พี่ไม่ต้องมาตัดสินว่าผิดไม่ผิด!"

"ผิดไม่ผิดพี่ก็ไม่รู ้เหมือนกัน แต่ท่ีแน่ๆ สิ่งท่ีคุณรันท�าอยู่ตอนนี ้

มันน่าเป็นห่วงมาก คุณรันไม่ควรไปสร้างความผูกพันกับใครโดยไม่จ�าเป็น 

โดยเฉพาะกบัผูห้ญิง ถ้าไม่เหลอืบ่ากว่าแรงจรงิๆ พ่ีกจ็ะไม่ฟ้องคณุป้าหรอก 

คุณรันก็รู้ว่านี่พี่ตามใจคุณรันสุดๆ แล้ว" เจนขวัญพูดด้วยความโมโหและ

รู้สึกล�าบากใจเต็มที

ถึงใครต่อใครจะพากันชื่นชมยินดีว่ารัญชน์รวิชญ์เป็นคนแสนด ี

แสนเพอร์เฟ็กต์อย่างนั้นอย่างนี้ แต่คนท่ีต้องคอยดูแลเขาแทบทุกอย่าง

เหมือนเธอ...มักจะถูกเขาท�าให้หัวปั่นเสมอ บางครั้งก็รู้สึกเสียสุขภาพจิต

จนอยากจะลาออกให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย

"แต่ลกัษณะแบบนีข้องคณุรนัมันเป็นอาการตดิผูห้ญิงจรงิๆ คณุรนัเอง

ก็คงรู้ตัวดีแต่แกล้งท�าเป็นเฉไฉ แล้วผู้หญิงคนนั้น...สวยก็ไม่สวย โพรไฟล์

ก็ไม่เข้าขั้น ไม่มีคุณสมบัติอะไรผ่านเกณฑ์เลยสักอย่าง..." 
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"อย่าพูดจาแย่ๆ แบบนั้นออกมาได้ไหม ถึงจะห้ามความคิดตัวเอง 

ไม่ได้แต่ก็ไม่ควรแสดงทัศนคติเลวๆ แบบนั้นออกมาตรงๆ การดูถูกใคร 

ด้วยค�าพูดพวกนี้มันน่าขยะแขยง"

เจนขวัญมองเขาด้วยสีหน้าอ่อนใจ ก่อนจะกลอกตาพลางระบาย 

ลมหายใจออกมาแรงๆ "แต่คุณรันน่าจะรู้ดีว่าถ้าคุณป้าท้ังสองรู้ว่าคุณรัน 

ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงที่ไม่คู่ควรเข้าล่ะก็ จะต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่"

"ก็อย่าเพิ่งรีบให้รู้สิ เงียบไว้"

"แต่คณุรนัยงัไม่ควรคบใครตอนนีจ้รงิๆ เราเพิง่ได้งานละครมาสองเรือ่ง  

สัญญาพรีเซ็นเตอร์อีกสองตัว"

"แล้วเขามีห้ามในสัญญาหรือว่าไม่ให้มีแฟน"

"เขาไม่ได้ห้ามเรา แต่ถ้ารูว่้าอะไรเป็นอะไรเรากค็วรห้ามตวัเองไว้ก่อน 

ท่ีส�าคญัคณุกเ็พิง่โดนซาแซงก่อกวนมาหยกๆ ก็น่าจะรูว่้าถ้าขืนตวัเองมีแฟน

เอาตอนนี ้ใครสกัคนคงโดนแฟนคลบัประเภทนัน้คกุคามตามท�าร้ายเอาแน่ๆ 

ไม่ตัวคุณรันเองก็คงเป็นผู้หญิงที่คุณรันไปยุ่งกับเขา"

รัญชน์รวิชญ์พลันหน้าเครียดข้ึนมาทันที ก่อนจะถอนหายใจฟึดฟัด 

ใส่คู่สนทนาอย่างหงุดหงิดเพราะเถียงไม่ออก

"เอาเป็นว่าถ้าบอกแล้วไม่ฟัง พี่ฟ้องคุณป้าแน่นอน"

"เอาสิ อยากฟ้องก็ฟ้อง"

"พี่อยากเตือนอะไรไว้อีกอย่างนะคะว่าถ้าจริงๆ แล้วคุณรันไม่ได ้

รู ้สึกอะไรกับเขาในฐานะคนพิเศษ ก็ไม่ควรไปใส่ใจหรือวุ ่นวายกับเขา 

มากเกินธรรมดาจนเขาเข้าใจผิด เพราะมันจะเป็นการให้ความหวังเขา 

อย่างไม่ถูกต้อง ถ้าไม่อยากท�าร้ายเขาก็อย่าท�าอะไรที่คิดน้อย"

คนฟังรับรู้ด้วยอาการเบะปากนิดๆ อย่างดื้อดึง และมีสีหน้าเย็นชา

โดยไม่ใช้ค�าพูดตอบโต้ 

"อย่าท�าให้เรื่องธรรมดาส�าหรับคุณรันกลายเป็นความพิเศษของใคร
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บางคนอย่างไม่ต้ังใจ การล้อเล่นกับความรู้สึกคนอื่นไม่ใช่เรื่องดี คุณรัน 

อาจจะนกึสนกุขึน้มาช่ัววบู แต่ถ้าอีกฝ่ายเผลอคดิจรงิจงัข้ึนมามันจะกลายเป็น 

ปัญหาส�าหรับเขา"

แต่ถงึแม้ว่ารญัชน์รวชิญ์จะท�าทีเสมือนมไิด้แยแสค�าเตอืนของเจนขวญั 

แม้แต่น้อย ทว่าแท้จริงแล้วเขาก็เริ่มไม่สบายใจขึ้นมาเหมือนกัน... 

ท้ังท่ีเช่ือว่าเจนขวัญคิดมากไปเอง เพราะว่าเขายังไม่ทันได้มีอะไร 

เกินเลยกับแพรภัทรมากไปกว่าการพูดคุยกับเธอในฐานะเพื่อนใหม่ หรือ

อย่างน้อยๆ ตอนนี้เขาก็เป็นแค่ลูกค้าคนหนึ่งของเธอเท่านั้น แต่ว่าค�าพูด

สะกดิเตอืนของเจนขวญักลบัรบกวนจติใจจนเขาเป็นกงัวลได้อย่างไม่น่าเช่ือ

รญัชน์รวิชญ์ไปถงึบ้านแพรภทัรเกอืบหกโมงเยน็ เขาเตรยีมใจไปแล้วว่า 

การโผล่ไปหาโดยไม่นัดหมายจะต้องท�าให้เธอโมโหแน่ๆ จึงซ้ือของอร่อย

เข้ามาเพื่อเตรียมรับมืออย่างเต็มที่ ทว่าพอเห็นสีหน้าตอนเธอออกมาเปิด

ประตูรั้วให้ ชายหนุ่มก็ถึงกับตกใจเล็กน้อยเม่ือพบว่าอีกฝ่ายมีอาการป่วย

อย่างเห็นได้ชัด

"คุณไม่สบายเหรอ โทรมเชียว ไม่ได้เจอกันอาทิตย์เดียวเอง"

"ไอ เจ็บคอ เป็นไข้ ครบเลย" เธอตอบด้วยน�้าเสียงแหบแห้งอย่าง 

น่าเป็นห่วง 

"โห... เสียงแทบไม่มี" 

"แล้วคุณมาท�าไมคะ" 

"ไม่รู้สิ อยู่ดีๆ อยากมาก็เลยมา"

ถ้าเป็นปกติเธอคงชักสีหน้าใส่ไม่แบบใดก็แบบหนึ่ง แต่นี่เธอคงรู้สึก

ไม่สบายมากจรงิๆ กเ็ลยแทบไม่มีการแสดงความรูส้กึออกมาทางใบหน้าเลย  

แล้วบางทีตอนนี้เธออาจจะคงลดความเหม็นขี้หน้าเขาลงบ้างแล้ว...

"ถ้าเข้ามาอาจจะติดไข้ฉันได้นะ คุณกลับไปก่อนดีไหม"
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"แล้วคุณท�าอะไรอยู่"

"เพิ่งตื่น จะลุกมาท�ากับข้าว เพราะต้องกินยา"

"งั้นก็ไม่ต้องท�าแล้ว ผมอยู่ด้วยแป๊บหนึ่งก็ได้ กินข้าวเสร็จก็จะกลับ 

ผมซื้อของกินมาด้วยเยอะมาก"

เธอนิ่วหน้ามองอย่างลังเล แต่ก็ยอมเปิดทางให้เขาเดินเข้ามาโดย 

ไม่อิดออด อาจจะขี้เกียจพูดมากเพราะเจ็บคอและไม่ค่อยมีแรง พอเขาหิ้ว

ถุงผ้าสีครีมเนื้อหนาท่ีใส่อาหารท่ีซ้ือมาเอาไว้ เดินน�าเข้าไปในส่วนครัว 

ด้านหลัง เธอก็ตามไปเงียบๆ โดยไม่ทักท้วง เขาบอกให้เธอนั่งรอแล้ว 

หันไปหยิบถ้วยช้อนจานชามจากในตู้โดยไม่ต้องถามราวกับเคยเข้ามาใช้

ห้องครัวบ้านเธอมาก่อน

"เสยีงไอคณุน่ากลวัเหมือนกนันะ เหมือนคอแห้งแสบจนพงัไปหมดแล้ว  

นี่ไปหาหมอมารึยัง"

คนที่ไอให้เขาได้ยินมาแล้วหลายรอบส่ายหน้าตอบ

"ท�าไมล่ะ เกิดเป็นวัณโรคขึ้นมาจะท�าไง"

"..."

"ให้ผมพาไปตรวจตอนนี้เลยไหม"

"ถ้ากลัววัณโรคคุณกลับไปก่อนก็ได้" พูดจบก็ไออีกชุด

"นี่ ผมไม่ได้กลัว แต่อยากพาไปเอ็กซเรย์ปอดเพราะเป็นห่วง"

"เป็นห่วงก็อย่าเพิ่งชวนคุย พูดด้วยไม่ไหวแล้วจริงๆ"

หลังจากนั้นเขาก็จัดส�ารับเองอย่างคล่องแคล่วจนเสร็จ แต่เพราะ 

เดาได้ว่าเธอคงทานได้น้อยเขาจึงไม่แกะอาหารใส่จานทั้งหมด

"ท่ีเหลือนี่ผมเอาไปฝากคุณน้าบ้านข้างๆ ละกันนะ เรากินกันแค่นี ้

ก็ไม่น่าจะหมดแล้ว" เขาบอกแล้วก็หิ้วถุงผ้าใส่กล่องบรรจุอาหารที่ยังไม่ได้

เปิดเดนิออกจากบ้านไปโดยไม่รอความเห็นชอบจากเธอ พอกลบัเข้ามาอีกที 

ก็เห็นเธอเริ่มทานไปก่อนแล้ว "ไม่รอกันเลย"

Page �������... ������������.indd   76 13/2/2563 BE   11:42



77

อัญชรีย์

"อ้าว ต้องรอด้วยเหรอ" เธอชะงักและอึ้งไปเล็กน้อย

"เปล่า ไม่ต้องรอหรอก" 

จริงๆ แล้วพอกลับมาเห็นเธอตักแบ่งแกงจืดฟักเขียวซ่ีโครงหมูใส ่

ชามเล็กๆ แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาซดน�้าซุปอุ่นจัดด้วยท่าทางถูกใจจนหน้าตา

แช่มชื่นขึ้น รัญชน์รวิชญ์ก็รู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูก 

"ขอโทษนะท่ีฉันไม่มีมารยาท เพราะอยากรีบทานยาพร้อมอาหาร 

ก็เลยไม่ได้รอ คุณเป็นคนซื้อมาเอง แถมยังจัดส�ารับให้อีกต่างหาก"

"ก็ไม่ได้ว่าอะไรขนาดนั้น ไม่ต้องคิดมากหรอก"

"แต่ปกติเวลาอยู่บ้านตัวเองฉันจะไม่ค่อยมีมารยาทจริงๆ นั่นแหละ 

ไม่ค่อยมีน�้าใจด้วย เป็นมานานแล้ว สงสัยอยู่คนเดียวมากเกินไปจนมักจะ

ลืมนึกถึงคนอื่น"

"คุณนี่พิลึก" เขาว่าเธอเบาๆ หลังจากฟังเธอพูดจบ แต่ก่อนจะลงมือ

ทานอาหารก็ถามขึ้นมาเหมือนเพิ่งนึกได้ "แล้วไม่สบายมากี่วันแล้ว"

"เริม่มีอาการตัง้แต่สองวันก่อนเพราะแพ้เรซ่ิน คอแห้งแล้วก็ไอตลอด 

คงเป็นเพราะงานเร่งจนไม่ได้พักผ่อนด้วย ร่างกายอ่อนแออาการก็เลย 

แย่ลงเรื่อยๆ"

"ถ้าแพ้แล้วจะใช้ท�าไม เรซิ่นน่ะ"

"ก็มันจ�าเป็นต้องหล่อชิ้นงาน แต่ถ้าแพ้ขนาดนี้คงต้องจ้างคนอ่ืน 

ท�าในส่วนนี้แทน"

"แล้วท�าไมไม่จ้างตั้งแต่แรก"

"เปลือง"

"แต่จรงิๆ หาคนมาช่วยงานกด็นีะ จะได้มีเพ่ือนคยุบ้าง วันๆ นอกจาก

ลูกค้าคุณได้คุยกับคนอื่นมั่งไหม"

"ก็มีคุยกับเพื่อนนิดหนึ่ง พ่อแม่นิดหนึ่ง ญาติบางคนนิดหนึ่ง... 

ทางโทรศัพท์น่ะค่ะ แต่ส่วนใหญ่ท่ีคุยด้วยบ่อยสุดคือพนักงานส่งอาหาร 
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"ฟังดูรันทดชะมัด"

"ตรงไหน ฉันก็สุขสบายดี" เธอมองค้อนอย่างไม่รู้สึกว่าตัวเองรันทด

ตรงไหนจริงๆ

"แต่อยู่คนเดียวแบบนี้คุณน่าจะเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพ่ือนสักตัว" เขา

แนะน�าเหมือนท่ีเคยบอกกับเธอด้วยความเป็นห่วงจากใจจริงอีกครั้ง  

"เวลาเหงาๆ หรือรู้สึกแย่จากอะไรสักอย่าง สัตว์เลี้ยงช่วยเยียวยาเราได ้

จริงๆ นะ"

"แต่ฉันอยูแ่บบนีก้ส็บายดีนีน่า ไม่ได้เหงาซะหน่อย รูส้กึแย่กยั็งโทรหา 

พ่อแม่ได้ ถ้าเลีย้งสตัว์ฉันกก็ลวัว่าจะไม่มเีวลาดแูลจรงิจงั ย่ิงตอนงานเยอะๆ 

ยิ่งยุ่ง"

"ก็แล้วท�าไมไม่จ้างใครสักคนมาช่วยงาน ไม่เห็นต้องรอจนตัวเอง 

แพ้สารเคมีเลย"

"ก็บอกแล้วมันเปลือง"

"งก"

"อื้อ"

พอเธอยอมรับดื้อๆ แบบนั้นรัญชน์รวิชญ์ก็เลยไปต่อไม่ถูก

"แล้วคุณล่ะ สัตว์เลี้ยงก็มี ที่บ้านคนก็ตั้งเยอะ เพื่อนอีกไม่รู้เท่าไหร่ 

ไหนจะงานจะแฟนคลับ ท�าไมยังเหงาจนต้องมาบ้านฉันอีก"

"ไม่ได้มาเพราะเหงาซะหน่อย"

"งั้นมาเพราะอะไร"

"เพราะอยากคุยกับคุณมั้ง ผมว่าผมชอบคุยกับคุณนะ"

"..."

"แล้วผมก็ชอบมาบ้านคุณตรงท่ีมีอะไรเพลินๆ ให้ดูเยอะดีด้วย ผม

ชอบฟิกเกอร์โมเดล ถึงจะไม่ค่อยมีความรู้ทางนี้ แต่ที่บ้านผมมีของสะสม
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พวกนี้อยู่พอสมควร เพราะคุณพ่อผมกับหลานๆ ชอบเหมือนกัน" 

"..."

"แต่วันนี้ท่าทางคุณคงเจ็บคอเลยไม่อยากคุยด้วยเท่าไหร่ เอาเป็นว่า

เดี๋ยวกินข้าวเสร็จผมจะรีบกลับ คุณจะได้พักผ่อน เอาไว้ผมค่อยมาใหม่"

แพรภัทรท่ีเอาแต่รับฟังอยู่เงียบๆ ได้แต่พยักหน้าเบาๆ เพื่อแสดง

อาการรับรู้โดยไม่ทักท้วงใดๆ เป็นการยอมรับว่าวันนี้เธอไม่อยากพูดมาก

เพราะเจ็บคอจริงๆ แต่หญิงสาวคาดไม่ถึงเลยว่าการที่รัญชน์รวิชญ์บอกว่า 

'เอาไว้ค่อยมาใหม่' นั้น เขาจะจริงจังกับค�าพูดตัวเองจนถึงข้ันแวะมาท่ี 

บ้านเธออีกครั้งในวันถัดมา...

"ท�าไมมาอีกแล้วล่ะ" ตอนออกไปเปิดประตูให้เขา เธอหลุดปากถาม

ออกไปเพราะความตกใจจนพดูอะไรไม่ถกูมากกว่าตัง้ใจแสดงความร�าคาญ 

ถงึลกึๆ แล้วเธอจะยังรูส้กึไม่ค่อยดกีบัรญัชน์รวิชญ์เพราะเรือ่งเข้าใจผดิของเขา 

ตอนเจอกันท่ีสตูล แต่การท่ีมีผู้ชายอย่างเขามายืนกดกริ่งอยู่หน้าบ้าน  

มันก็ท�าให้แพรภัทรอดรู้สึกแปลกๆ ไม่ได้เหมือนกัน ซึ่งความรู้สึกแปลกๆ 

ดังกล่าวไม่ใช่ความรู้สึกในแง่ลบ แม้มันจะไม่ใช่อารมณ์แง่บวกเสียเลย 

ทีเดียวก็ตาม

"เออ... คุณนี่เป็นคนไม่ค่อยมีมารยาทจริงด้วยแฮะ คนเขาอุตส่าห์

แวะมาเย่ียมเพราะเป็นห่วง แถมซ้ือข้าวมาให้ด้วย แต่กลบัท�าหน้าตาผดิหวัง 

ออกมาต้อนรับ ไม่คิดจะรักษาน�้าใจกันบ้างเลย"

"ไม่ใช่อย่างงั้นนะคะ ฉันแค่คิดไม่ถึงว่าคุณจะมาอีก แถมมาไว 

ขนาดนี้ด้วย ก็เลยตกใจนิดหน่อย แต่มาบ่อยแบบนี้เดี๋ยวชาวบ้านคงได ้

เอาไปนินทากันท่ัว" เธอบ่นแล้วท�าท่ากวักมือเรียกให้เขารีบเดินเข้ามา 

ข้างในไวๆ

"เสียงคุณดีขึ้นกว่าเมื่อวานแล้วนี่" เขาไม่คิดจะสนใจประเด็นท่ีเธอ 

เป็นกังวล "แต่ยังไออยู่เลย"
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"วันนี้ว่าจะนอนอีกวัน เพราะถ้าดันทุรังรีบลุกมาท�างานแล้วไม่หาย 

สักทีน่าจะยิ่งแย่"

"ที่ผมมาหานี่กะว่าจะพาไปหาหมอ คุณอาจจะเป็นวัณโรคจริงๆ ก็ได้ 

ไปเอ็กซเรย์ปอดดูหน่อยเถอะ"

คนท่ีอาจเป็นวัณโรคเหลือบมองเขาด้วยสีหน้าแปลกๆ ไม่ใช่ว่า 

ชีวิตเธอจะไม่เคยมีใครเป็นห่วงเป็นใย แต่การท่ีอยู่ดีๆ ก็มีคนอย่างเขา 

ซ่ึงเกือบจะถือว่าเป็นคนแปลกหน้า แถมยังเป็นบุคคลท่ีเหมือนจะอยู่กัน 

คนละโลกกบัเธอ มาคอยเอาใจใส่มากมายขนาดนี ้มันนบัเป็นเรือ่งพิลกึพิลัน่

ที่ยากจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งปกติธรรมดาได้

"ฉันบนไว้แล้วล่ะว่าถ้าพรุ่งนี้รู้สึกสบายและหายดีจริงๆ ฉันจะแก้บน

ด้วยการกินเจเดือนหนึ่ง"

"บนอีกแล้ววว"

"ก็ฉันชอบแบบนี้ เสียหายตรงไหน"

"ก็ไม่มีอะไรเสียหายหรอก แต่มันประหลาด มีชีวิตอยู่ด้วยการพึ่งพา

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเสียทุกเรื่อง"

"แต่อย่างน้อยฉันก็บนด้วยข้อแลกเปลี่ยนที่จะท�าในสิ่งดีๆ"

"จริงส ิคณุอยากไปท�าสิง่ดีๆ  ด้วยกนัรเึปล่า อกีสองอาทิตย์ผมต้องไป

ท�ากิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับขยะ ตามท่ีทาง สกว. ท�าแคมเปญร่วมกับ 

งานวิจัยการท่องเท่ียวของแทนไท แล้วก็รายการของพ่ีรักษ์ ท่ีสตูลกับ

ปัตตานี ไปด้วยกันไหม"

"ไม่ล่ะค่ะ งานเยอะจะตาย ย่ิงพอไม่สบายงานก็ย่ิงช้าไปอีก แล้วท่ี 

คุณเคยเห็นฉันเก็บขยะนั่นไม่ใช่เพราะฉันชอบเก็บ แต่เป็นเพราะฉันต้อง

แก้บนต่างหาก ซึ่งตอนนี้ไม่ได้บนอะไรไว้เลยสักอย่าง"

"คุณนี่นะ..." เขามองเธอด้วยสายตาต�าหนิติเตียนอย่างเปิดเผย  

"การท�าความดมัีนควรเริม่ต้นจากจติส�านกึท่ีดมีากกว่าการค�านงึถงึผลประโยชน์ 
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ส่วนตัวสิ ผมเข้าใจดีนะว่าทุกการกระท�าของมนุษย์ล้วนมีพื้นฐานมาจาก

ความเห็นแก่ตัว ผมเองก็ยอมรับว่าบางทีก็ท�าความดีสร้างภาพเพ่ือ 

ผลประโยชน์เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่มันจะเริ่มต้นจากจิตส�านึกท่ีดีด้วย  

ถึงการอยากท�าดีเพ่ือให้ตัวเองรู้สึกดีก็ถือเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่ง  

แต่มันก็ดีกว่าการท�าเรื่องแย่ๆ ได้โดยไม่รู้สึกอะไรเลย...จริงไหม แล้วคุณ 

รู ้รึเปล่าว่าตอนนี้ภาวะโลกร้อนจากน�้ามือมนุษย์มันท�าให้สถานการณ ์

สิ่งแวดล้อมย�่าแย่ขนาดไหน ท้ังการเกิดไฟป่า ท้ังเรื่องท่ีอุณหภูมิของน�้า 

ในมหาสมทุรสงูข้ึนอย่างต่อเนือ่ง ธารน�า้แข็งท่ีละลายและหดหายไปในอตัรา

ที่รวดเร็ว แล้วก็ยังมีสัตว์ทะเลตายเพราะขยะพลาสติกเป็นจ�านวนมาก..."

"นี่ ท�าไมด่าเยอะจัง ฉันป่วยอยู่นะ" คนป่วยตัดพ้อ

"ผมแค่พูดให้ฟัง ไม่ได้ด่า แล้วก็อยากเตือนให้คุณคิดดีท�าดีเอาไว้

มากๆ จะได้หายป่วยไวๆ ไง"

"เกี่ยวกันตรงไหน" คนท่ีไม่ค่อยสนใจการคิดดีท�าดีบ่นด้วยใบหน้า 

หงิกงอ

"แล้วผมถามจริงๆ นะ เวลาจะท�าความดีนี่คุณต้องมีเงื่อนไขตลอด 

เลยเหรอ"

"อื้อ"

"ปกติคุณไม่เคยเสแสร้งท�าตัวเป็นคนดีให้ใครชอบบ้างรึไง"

"กเ็คยอยูบ้่างเหมือนกนั แต่ครัง้สดุท้ายมนักน็านมาแล้วล่ะ น่าจะเป็น 

...ตอนท่ีแอบชอบรุ่นพี่ท่ีท�างานสมัยเรียนจบใหม่ๆ แอ๊บดีจนเหนื่อยอ่ะ 

ตอนนั้น แถมยังรู้สึกด้วยว่าตัวเองตอแหลจังเลย"

"..."

"ใครจะไปเหมือนคณุท่ีท�าตวัเป็นคนดตีลอดเวลาได้อย่างเป็นธรรมชาติ  

ท้ังเบ้ืองหน้าเบ้ืองหลังมีแต่คนชม เพื่อนฉันท่ีท�างานในบริษัทเอเจนซ่ี

โฆษณายังเคยชมให้ฟังเลยว่าคุณเป็นหนึ่งในดาราแค่ไม่กี่คนท่ีเขาเคย 
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ร่วมงานด้วยแล้วไม่รู้สึกแย่ เพราะหลายคนมักจะท�าให้ผิดหวังเพราะนิสัย

ในกองถ่ายหนังโฆษณาแตกต่างจากภาพลักษณ์ที่ออกสื่อลิบลับ"

"จริงๆ แล้วเป็นเพราะสมัยเรียนผมเคยฝึกงานกับโปรดักช่ันเฮ้าส์ 

มาก่อน เวลาอยู่ในกองถ่ายหนังโฆษณาเลยได้เห็นดารามาหลายรูปแบบ 

แบบหนึง่กค็อืคนท่ีท�าตัวดกีบักองถ่ายละคร แต่ท�าตวัแย่ในกองถ่ายโฆษณา 

บางคนก็หย่ิงและเรือ่งมากอย่างไม่มีเหตผุล บางคนกห็ยาบคาย เห็นแก่ตวั 

ท�าอะไรไม่เห็นใจคนท�างาน พอตัวเองมาท�างานตรงนี้ผมเลยพอเข้าใจ 

ความรู้สึกคนอ่ืน จึงพยายามไม่ท�าตัวแบบคนท่ีเคยท�าให้ผมรู้สึกไม่ด ี

สมัยฝึกงาน"

แพรภัทรพยักหน้าเป็นเชิงรับรู ้ด้วยท่าทางสนใจฟังเป็นอย่างดี 

ระหว่างนั้นก็มองตามรัญชน์รวิชญ์ท่ีท�าหน้าท่ีจัดโต๊ะอาหารเองอีกครั้ง 

ด้วยความรู้สึกท่ียากจะบรรยาย เขามีท่าทางคุ้นเคยกับห้องครัวบ้านเธอ 

ย่ิงกว่าเม่ือวานนี้ แถมยังท�าตัวตามสบายราวกับว่าเป็นบ้านของตัวเอง  

ในสายตาเธอเขาเป็นผู้ชายที่ผิดคาดจากที่เธอเคยคิด และเป็นคนที่มีอะไร

หลายๆ อย่างชวนให้ประหลาดใจ ทว่าความรู้สึกเธอตอนนี้จะเรียกว่า 

เป็นความประทับใจก็ไม่ใช่ ตกใจก็ไม่เชิง แต่มันยังมีความมึนงงกับ 

มิตรภาพที่รัญชน์รวิชญ์หยิบยื่นให้อย่างหาเหตุผลชัดเจนไม่ได้...

ท่ีแน่ๆ เขาท�าให้เธอไว้วางใจมากเสียจนเวลาอยู ่ใกล้เขาเธอจะ 

ไม่ลืมเลยว่าตัวเองต้องคอยระวังตัวระวังใจเอาไว้อย่างไรบ้าง...

เท่าท่ีอิษฎาจ�าได้ รัญชน์รวิชญ์ไม่เคยโทรถึงเขาเพื่อชวนออกไป 

กินข้าวโดยไม่มีธุระส�าคัญอะไรมาก่อน แต่วันนี้อยู่ดีๆ ก็โทรมาถามว่า 

เขาว่างไหม อยากชวนไปกินข้าว พอเขาถามกลับว่ามีธุระอะไร อีกฝ่าย 

ก็บอกว่าไม่ได้มีเรื่องส�าคัญอะไรเลย แค่อยากเจอ... 

"แต่วันนี้ผมกะจะไม่ออกไปไหน อาทิตย์ท่ีผ่านมางานตึงสุดๆ  
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เหนื่อยมากจริงๆ พี่รันเข้ามาหาที่คอนโดฯ ไหมครับ"

ตอนท่ีเสนอออกไป เขาคาดว่ารัญชน์รวิชญ์น่าจะปฏิเสธ เพราะ 

ร้อยวันพันปีอีกฝ่ายไม่เคยมาท่ีคอนโดฯ เขามาก่อนเลย แต่ปรากฏว่า 

เขาคิดผิดถนัด เพราะรัญชน์รวิชญ์กลับตอบรับอย่างไม่ลังเลว่าจะเข้ามา

ภายในหนึ่งชั่วโมง

"พี่รันท�าผมแปลกใจมากเลยนะครับ บอกว่าไม่มีธุระส�าคัญอะไร 

แต่มาหาถึงนี่" อิษฎาเอ่ยปากเมื่อข้ึนลิฟต์ด้วยกัน เขาลงมารับญาติผู้พ่ี 

ตรงล็อบบ้ีคอนโดฯ อีกฝ่ายมาตามล�าพังโดยไม่มีผู้จัดการหรือใครตามมา

ประกบ

"ก็นายไม่ยอมออกไปเจอ"

"แล้วท�าไมอยู่ๆ อยากเจอผมขนาดนี้ล่ะครับ"

"ฉันอยากคุยด้วยนิดหน่อย เรื่องแพรภัทร"

"พี่แพรน่ะเหรอครับ"

"อื้อ"

"นี่อย่าบอกว่ายังสงสัยว่าเขาเป็นแฟนคลับโรคจิตอยู่ ก็ได้ตัวคนผิด 

ไปแล้วไม่ใช่หรือครับ"

"ไม่ใช่อย่างนั้น เรื่องนั้น...ฉันไปขอโทษแพรภัทรมาแล้ว"

"แล้ว?"

"แต่จนถึงตอนนี้ก็เหมือนเขายังไม่ค่อยเต็มใจยกโทษให้เลย ฉันถึงได้

ยังคาใจไม่หาย" รัญชน์รวิชญ์พูดพลางถอนหายใจ

"ผมก็เคยบอกพี่รันแล้วไงว่าพี่แพรเขาก็เป็นแบบนี้แหละ ถ้าลองไป

ท�าให้เขาโกรธแล้วล่ะก็ ต่อให้เราขอโทษยังไงมันก็ยากท่ีเขาจะดีด้วย  

แต่ถึงยังไม่หายโกรธเขาก็ไม่ได้มายุ่งวุ่นวายอะไรกับเรานี่ครับ เราแค ่

ปล่อยเลยตามเลยและไม่ต้องไปสนใจก็จบ" เขาแนะน�าท้ังท่ีพอจะเข้าใจ

ความรู้สึกรัญชน์รวิชญ์ดีพอสมควร ตอนท่ีเขาโดนแพรภัทรเกลียดเพราะ

Page �������... ������������.indd   83 13/2/2563 BE   11:42



ขอสักที... จะดีเพื่อเธอ

84

เขาท�าผิดต่อเธอ เขาก็รู้สึกแย่และคาใจจนอยากหาทางให้เธอยอมอภัย 

เช่นกัน

"นายมีเฟซบุ๊กเขาไหม"

"ครับ?"

"เป็นเพื่อนเขาอยู่รึเปล่า ฉันขอยืมดูหน่อยสิ"

"ดูเฟซบุ๊กพี่แพรน่ะเหรอครับ หรือคิดว่าถ้ารู้จักเขาดีขึ้นจะได้หาทาง

ขอโทษถูก"

"ก็ท�านองนั้น"

"ไม่มีประโยชน์หรอกครับ" 

แต่ถึงจะบอกไปแบบนั้น ทว่าพอถึงห้องพักอิษฎาก็เอามือถือออกมา

เปิดเข้าแอพพลิเคชั่นที่อีกฝ่ายต้องการแล้วส่งให้แต่โดยดี แล้วหลังจากนั้น 

รญัชน์รวชิญ์กเ็อาแต่นัง่ก้มหน้าก้มตาไถมือถอืเงยีบๆ โดยไม่สนใจอะไรเลย

นานนบัช่ัวโมง จนในท่ีสดุเจ้าของมือถอืกต้็องเดนิมานัง่ลงใกล้ๆ แล้วพูดข้ึนมา 

อย่างอดไม่ได้

"นี่จริงจังกับปัญหาเรื่องพี่แพรขนาดนี้เลยเหรอพี่รัน เฟซบุ๊กพี่แพร 

ไม่เห็นจะมีอะไรให้ดู แล้วครั้งล่าสุดที่เขาอัพเดตก็นานเป็นเดือนมาแล้วมั้ง 

ขนาดไปท�างานท่ีสตูลกับกองถ่ายพี่รันเขายังไม่ลงเลย ส่วนใหญ่แล้วเขา 

จะใช้โซเชียลเฉพาะกบัเรือ่งงาน แอ็กหลกัเขาแทบไม่เคยเล่นด้วยซ�า้ ยกเว้น

ใช้แชร์งานกับเวลาที่มีเพื่อนแท็กอะไรมาให้"

"นี่เขามีพี่สาวด้วยเหรอ" รัญชน์รวิชญ์เอ่ยขึ้นระหว่างที่จ้องมือถืออยู่ 

เหมือนไม่ได้ฟังที่อีกฝ่ายพูดเลยสักนิด

"ไม่รู้สิครับ"

"นี่ไง" รญัชน์รวชิญ์ย่ืนให้คูส่นทนาดภูาพถ่ายครอบครวัของแพรภทัร

บนหน้าจอ

"โห... นี่พี่รันไถไปถึงปีไหนเนี่ย ผมยังไม่เคยขุดจนไปเห็นรูปพ่อแม่
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อัญชรีย์

พี่น้องเขามาก่อนเลย" อิษฎามองมือถือสลับกับมองหน้ารัญชน์รวิชญ์ 

ด้วยความอึ้ง "ไปติดนิสัยช่างขุดของพวกแฟนคลับดารามาเหรอครับ"

"พ่อแม่กับพี่สาวเขาอยู่ต่างจังหวัดกันหมด เขาถึงได้อยู่ตัวคนเดียว" 

รัญชน์รวิชญ์พึมพ�า

"ถามจริง สนใจขนาดนี้นี่คิดอะไรกับเขาป่ะเนี่ย แนวพี่แพรนี่ไม่ใช่

สเป็กพี่รันเลยสักนิดนะครับ"

"แต่เกิดมาฉันไม่เคยโดนใครเกลียด"

"เขาบอกว่าเกลียดพี่รันเหรอ"

"เปล่า แต่เขาไม่รัก"

"หา!? เดี๋ยวนะครับ แล้วท�าไมต้องอยากให้เขามารักด้วย"

"ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก ฉันแค่หงุดหงิดที่ตัวเองเป็นฝ่ายผิดจนท�าให้

เขาเกลยีด แต่พอขอโทษแล้ว...ถงึเขาจะบอกว่ายกโทษให้ แต่ฉันกด็อูอกว่า 

จริงๆ เขายังเหม็นหน้าฉันอยู่"

"อีโก้อะไรของพี่กันเนี่ย ตัวเองเป็นดาราน่าจะชินแล้วสิว่าคนเรา 

มันก็ต้องมีท้ังคนรักคนเกลียดเป็นธรรมดา พ่ีแพรเขาจะโกรธจะเกลียด 

ก็ช่างเขาปะไร ในเม่ือพี่ท�าผิดต่อเขาเพราะเข้าใจผิด พอรู้ความจริงพ่ีก็

ขอโทษแล้ว มันก็น่าจะจบ ไม่เห็นต้องสนใจเลยว่าเขาจะคิดยังไงกับเรา 

ท�าไมต้องไปแคร์ให้ยุ่งยาก"

"ก็บอกแล้วไงว่าเกิดมาไม่เคยมีใครเกลียดฉันมาก่อน หมายถึงคนที่

ได้รู้จักฉันจริงๆ น่ะนะ แล้วตั้งแต่รู้ความจริงว่าฉันเข้าใจผิด ฉันก็ไปหาเขา

ท่ีบ้านมาไม่รูก้ีร่อบ เรยีกว่าง้อแล้วง้ออีก ไปจ้างเขาท�าโมเดล เมือ่วานกเ็พ่ิง

ไปหาเขามา ซ้ือข้าวไปฝาก เขาไม่สบายก็อาสาพาไปหาหมอ ฉันดีด้วย

ขนาดนี้แต่เขากลับไม่อินไม่ซ้ึงไม่ตื้นตัน ท่าทางเหมือนกับว่าไม่ได้รู้สึกดี

อะไรเลย"

"นี่พี่กลัวเขาไม่หายโกรธจนต้องลงทุนท�าขนาดนั้นเลยเหรอ" อิษฎา
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ถามย�้าอีกครั้งอย่างเหลือเชื่อ

"อือ้ กฉั็นไม่ชอบให้ใครเกลยีด แต่ไม่ว่าจะท�ายังไงกเ็หมือนจะไม่ได้ผล  

จนถึงตอนนี้เวลาเจอฉันท่าทางเขาดูไม่หือไม่อือเท่าไหร่เลย"

"ก็ช่างเขาสิครับ"

"แล้วถ้ามันช่างไม่ได้ล่ะ"

"แปลว่าพี่รันอยากให้เขาท�าท่าตื่นเต้นดีใจระริกระรี้เวลาเจอพี่?"

"ก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้น"

"แล้วมันขนาดไหนล่ะครับ"

"ฉันก็...ไม่รู ้เหมือนกัน แต่ปฏิกิริยาตอนนี้ของเขาคือท�าให้ฉัน 

ไม่พอใจเท่าไหร่"

คนเป็นน้องฟังแล้วได้แต่ท�าหน้างงงวย

"แล้วตอนเพือ่นนายจบีเขา หมอนัน่ท�ายังไงเขาถงึยอมเป็นแฟนด้วย"

"ตอนท่ีเพื่อนผมจีบเขาเหรอ... เท่าท่ีจ�าได้มันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยาก

เลยนะ สถานการณ์มันก็เรียบๆ ง่ายๆ สะดวกราบรื่นดีทุกอย่างตั้งแต่ต้น 

พวกเขาคุยกันถูกคอ ชอบอะไรเหมือนๆ กัน มันเลยเข้ากันได้จนตกลง 

เป็นแฟนแบบง่ายๆ เลย"

"งั้นเหรอ..."

อิษฎานิว่หน้ามองญาตผิูพ้ีด้่วยสหีน้าครุน่คดิอย่างเคลอืบแคลงสงสยั

เต็มอก ทว่าก็ยังไม่อยากเซ้าซี้อะไรให้มากความ เพราะนอกจากเรื่องของ

รัญชน์รวิชญ์กับแพรภัทรจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาแล้ว มันก็เป็นไปไม่ได้

เลยสักนิดท่ีคนอย่างรัญชน์รวิชญ์จะเผลอคิดอะไรเกินเลยกับคนอย่าง 

แพรภัทรได้

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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