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"ยังตีหน้าซือ่ อีกงัน้ เหรอ! แกหลอกฉัน หลอกให้เชือ่ ใจ ให้ฉนั ท�ำทุกอย่างเพือ่ แก...
ทีแ่ ท้แกมันก็แค่ไอ้ผชู้ ายสารเลว คอยดูเถอะ ฉันจะท�ำลายแก ฉันจะท�ำทุกทางเลยล่ะ
สาบานได้!!"
ชายหนุ่มผงะ แต่ยังพยายามเอ่ยอย่างใจเย็น
"หมายความว่าไง เรื่องอะไรนิ้งถึงต้องท�ำลายผมด้วย"
หญิงสาวไม่ได้ตอบด้วยค�ำพูด เธอแสดงความเคียดแค้นผ่านสายตา ชายหนุม่
รู้ทีเดียวว่าหากมีอาวุธ อีกฝ่ายคงไม่ลังเลเลยที่จะลงมือท�ำร้ายเขา
"คนอย่างแกฉันขอสาปแช่งให้ไม่มีทางสมหวัง และอย่างแรกที่ฉันจะท�ำวันนี้
ตอนนี้ คือท�ำลายงานแต่งงานของแกกับนังบัวให้พินาศ แกจะไม่มีวันได้แต่งงานกับ
นังบัว!"
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คำ�นำ�
เปิดมาพบกับหน้านี้แน่นอนว่า LOVE ก็มีนิยายสนุกๆ มาฝากทุกท่าน
เช่นเคยค่ะ
หนังสือที่อยู่ ในมือนักอ่านทุกท่านคือผลงานจาก 'ชมบุหลัน' ซึ่งเป็น
อีกนามปากกาของ 'สิปป์สิงห์' ผู้เขียนเรื่อง 'ความรักขึ้นทางทิศตะวันออก'
นั่นเองค่ะ
หากใครชืน่ ชอบความรักขึน้ ทางทิศตะวันออก เลิฟรับรองเลยว่าจะไม่ผดิ หวัง
กับนิยายโรแมนติก-ดราม่าทีบ่ อกเล่าถึงความรัก ความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
และยังคงไว้ดว้ ยประเด็นทางสังคมทีช่ วนให้ตระหนักและฉุกคิด ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ ง
ของการตัดสินผูค้ นจากภาพลักษณ์ภายนอก การกลัน่ แกล้ง การล่วงละเมิดทางเพศ
และปัญหาภายในครอบครัวอย่างทีป่ รากฏในเล่มนีแ้ น่นอน
อนึง่ ในเรือ่ งนีม้ ปี ระเด็นทางสังคมทีค่ อ่ นข้างรุนแรง การกระท�ำดังกล่าวนัน้
ผิดทั้งในแง่ของกฎหมายและในแง่ของมนุษยธรรม ทางส�ำนักพิมพ์จึงต้องติด
ค�ำเตือน 18+ ไว้บนปกหลังเพื่อให้นักอ่านทุกท่านใช้วิจารณญาณในการอ่าน
ร่วมด้วย
'ภาพ รัก ลวง' เล่าเรือ่ งราวของผูห้ ญิงสองคนทีม่ จี ดุ ก�ำเนิดคล้ายคลึงกัน
แต่เส้นทางชีวิตของทั้งคู่นั้นแตกต่างราวฟ้ากับเหว 'บงกช' ถูกขนานนามว่า
เป็นนางฟ้า ขณะที่ 'ดุสิตา' ถูกตราหน้าว่าเป็นนางมาร จาก ภาพ ที่ผู้คน
มองเข้ามายังตัวของพวกเธอ การต่อสูด้ ว้ ยภาพลักษณ์ครัง้ นีท้ ำ� ให้ผหู้ ญิงคนหนึง่
ถูกตัดสินและต้องเจ็บปวด เพราะภาพเหล่านั้น ลวง ให้หลายคนหลงเชื่อ
'ภัทรยศ' รุน่ พีผ่ กู้ า้ วเข้ามาห้ามศึกของผูห้ ญิงสองคนในอดีตก็เช่นกัน และนัน่ ก็
ท�ำให้เขาเองลังเลที่จะ รัก
แล้ ว เธอจะสามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ห รื อ ไม่ ว ่ า ตั ว ตนที่ แ ท้ จ ริ ง ของเธอนั้ น
ไม่ใช่ภาพลวงตา ส่วนเขาจะกล้าพอทีจ่ ะมองข้ามภาพเหล่านัน้ แล้วก้าวเข้าไปรับ
และมอบความรักให้กบั เธอได้หรือเปล่า หากพร้อมแล้วเลิฟขอเชิญนักอ่านทุกท่าน
ร่วมไปหาค�ำตอบกันได้ในหน้าถัดไปเลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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ประวัตินักเขียน
เป็นเพราะไปนั่งชมพระจันทร์เต็มดวงที่เกาะเสม็ดจนเกิดตกหลุมรัก
ดวงจันทร์ขนึ้ มา ชมบุหลันเลยคิดชือ่ ชมบุหลันเอาไว้ โดยตัง้ ใจว่าหากเป็นนักเขียน
เมือ่ ไร จะขอใช้ชอื่ นีเ้ ป็นชือ่ นางเอกนิยายสักเรือ่ ง
แต่ในความเป็นจริง หลังได้ลงมือเขียน ชมบุหลันกลับเอาชื่อชมบุหลัน
ไปตัง้ ให้กบั ตัวละครนิสยั แปลกประหลาดแถมยังมีตาข้างเดียวในงานเขียนเรือ่ งสัน้
แทน แล้วยิง่ พออาจารย์ทสี่ อนการเขียนเรือ่ งสัน้ ในวันนัน้ ถูกใจตัวละครนีถ้ งึ ขัน้
ยกให้เป็นผลงานเด่นด้วย ชมบุหลันเลยถือเป็นฤกษ์ดี เปลีย่ นใจน�ำชือ่ นีม้ าเป็น
นามปากกาตัวเองเสียเลย
นับจากวันทีเ่ อาชือ่ ตัวละครแปลกพิลกึ มาตัง้ เป็นนามปากกากระทัง่ ถึงวันนี้
ชมบุหลันได้เขียนนิยายมาสิบกว่าปีแล้ว โดยมีผลงานไม่มากเท่าไร เพราะ
มัวเอาเวลาทีค่ วรจะเขียนหนังสือไปเลีย้ งแมว ท่องเทีย่ ว และตระเวนกินของอร่อย
จนระยะหลังหน้าเลยชักกลมเหมือนพระจันทร์เข้าไปทุกที...ซึ่งถือเป็นเรื่องดี
เพราะพอคิดถึงพระจันทร์เต็มดวงเมือ่ ไร ชมบุหลันก็เพียงแค่สอ่ งกระจก ไม่ตอ้ ง
นัง่ เรือไปถึงเกาะเสม็ดอีกต่อไป
หากต้องการติดตามผลงาน พูดคุยเรื่องแมว แนะน�ำร้านขนมกับ
ร้านเนื้อย่าง สามารถติดต่อชมบุหลันได้ตามช่องทางเหล่านี้ค่ะ
Facebook : ชมบุหลัน สิปป์สิงห์
Instagram : chombulan
Twitter : @chombulan
ชมบุหลัน
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ส�ำหรับผู้อ่านที่มีอายุ 18 ปี ขึ้น ไป
โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่ า น

ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่
www.facebook.com/lovebyjamsai
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บทนำ�

ชายหนุม่ หน้าตาคมคายในชุดเจ้าบ่าวแบบทักซิโดลอบถอนหายใจยาว
หลังจากต้องยืนถ่ายภาพไปนับร้อยรูป กระทัง่ เมือ่ ยล้า ฝืนยิม้ อีกต่อไปไม่ไหว
เขาจึงกระซิบบอกหญิงสาวสวยข้างกาย
"พักก่อนแป๊บนึงได้มั้ยครับ พี่อยากเข้าห้องน�้ำ"
ผู้สวมชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์พยักหน้า เธอปล่อยแขนจากคนรัก
แต่ไม่ได้เดินไปด้วยกัน เลยไม่ทันสังเกตเห็นสีหน้าของเขาว่าอ่อนล้า
ทั้งยังแสดงความกังวลถึงเรื่องบางเรื่องอย่างเห็นได้ชัด ส่วนชายหนุ่ม
พอผละออกมาได้กก็ า้ วเร็วจากชายหาดสูห่ อ้ งน�ำ้ ภายในโรงแรม เขาผลักประตู
ด้วยความโล่งใจมากทีเดียวที่ได้อยูต่ ามล�ำพังเสียทีแม้เป็นแค่ชว่ งเวลาสัน้ ๆ
ก็ตาม ทว่าไม่กวี่ นิ าทีตอ่ จากนัน้ ความสบายใจของเขากลับต้องถูกท�ำลายลง
อย่างราบคาบด้วยฝีมอื ของหญิงสาวอีกคน...คนทีต่ งั้ ตัวเป็นศัตรูกบั เจ้าสาว
ของเขามาตลอดชีวิต
ดุสิตาจ้องชายหนุ่มอย่างอาฆาต เธอตะโกนด่าทอหลังถูกถามว่า
มาท�ำอะไรในห้องน�้ำชาย
"ยังตีหน้าซือ่ อีกงัน้ เหรอ! แกหลอกฉัน หลอกให้เชือ่ ใจ ให้ฉนั ท�ำทุกอย่าง
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เพื่อแก...ที่แท้แกมันก็แค่ไอ้ผู้ชายสารเลว คอยดูเถอะ ฉันจะท�ำลายแก
ฉันจะท�ำทุกทางเลยล่ะ สาบานได้!!"
ชายหนุ่มผงะ แต่ยังพยายามเอ่ยอย่างใจเย็น
"หมายความว่าไง เรื่องอะไรนิ้งถึงต้องท�ำลายผมด้วย"
หญิงสาวไม่ได้ตอบด้วยค�ำพูด เธอแสดงความเคียดแค้นผ่านสายตา
ชายหนุม่ รูท้ เี ดียวว่าหากมีอาวุธ อีกฝ่ายคงไม่ลงั เลเลยทีจ่ ะลงมือท�ำร้ายเขา
"คนอย่างแกฉันขอสาปแช่งให้ไม่มีทางสมหวัง และอย่างแรกที่ฉัน
จะท�ำวันนี้ ตอนนี้ คือท�ำลายงานแต่งงานของแกกับนังบัวให้พินาศ แกจะ
ไม่มีวันได้แต่งงานกับนังบัว!"
"คิดเหรอว่าจะท�ำแบบนั้นได้ง่ายๆ..."
ชายหนุ่มโต้กลับด้วยความโกรธจัด เขาไม่มีวันยอมให้ใครมาล้ม
งานแต่งงานเด็ดขาด ดังนั้นพอดุสิตาท�ำท่าจะออกไปท�ำลายทุกสิ่งเหมือน
อย่างที่ลั่นวาจา เขาจึงคว้าแขนรั้งหญิงสาวเอาไว้โดยเธอก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ
ทั้งคู่ยื้อยุดฉุดกระชากกัน กระทั่งแจกันตรงเคาน์เตอร์ห้องน�้ำตกแตก
เศษแจกันแหลมคมกรีดลงบนแขนของเขา เลือดที่ไหลรินได้เปลี่ยนให้
ชุดเจ้าบ่าวสีขาวเปรอะเปื้อนไปด้วยสีแดงฉาน
"ช่วยด้วยครับ! ช่วยด้วย! มีคนท�ำร้ายผม"
ชายหนุ่มพุ่งออกจากประตูห้องน�้ำเพื่อร้องขอความช่วยเหลือ เขา
ล้มกลิ้งตรงล็อบบี้ ชี้นิ้วพร้อมตะโกนโหวกเหวกด้วยความหวาดกลัวระคน
เจ็บปวดบอก รปภ. ว่าใครคือผู้ท�ำร้ายตน
ขณะตัวการท�ำลายชีวติ ชายหนุม่ พรวดพราดออกมาจากห้องน�ำ้ ดุสติ า
เลิก่ ลัก่ หันรีหนั ขวางท�ำอะไรไม่ถกู และไม่รจู้ ะหลบหนีไปทางไหน กระทัง่ รปภ.
สองคนวิง่ ตรงเข้ามา ฉับพลันนัน้ เธอจึงตัดสินใจวิง่ ไปทางด้านหลังโรงแรม
หวังเอาตัวรอดจากสถานการณ์เลวร้ายไปให้ได้
ทุกอย่างวุน่ วาย คนเห็นเหตุการณ์ตา่ งกรีดร้องเสียขวัญ บ้างตืน่ ตระหนก
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วิง่ หนีเพราะคิดว่าเกิดเรือ่ งร้าย ฝ่ายหญิงสาวรีบใช้ประโยชน์จากความชุลมุน
ในการหลบหนี ซึง่ เธอท�ำได้สำ� เร็จ ดุสติ าสามารถหลบพ้นจากกลุม่ รปภ. ไปได้
อย่างไม่นา่ เชือ่ ราวกับมีเวทมนตร์พรางตาหายวับไปจากทีเ่ กิดเหตุ
...แล้วหลังจากเหตุการณ์โกลาหลวันนั้นก็ไม่มีใครพบเห็นดุสิตาอีก
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บทที่ 1

สิบปีก่อน
ดวงหน้ า หวานละมุ น นั้ น ชวนมอง ยิ่ ง พอเจ้ า ตั ว คลี่ ยิ้ ม ยิ่ ง ท� ำ ให้
บรรดานั ก ศึ ก ษาชายหลายคนที่ แ อบมองอยู ่ ถึ ง กั บ เคลิ บ เคลิ้ ม ไปกั บ
ดวงตาไร้เดียงสาแสนสดใส บ้างเพ้อพึมพ�ำกับเพื่อนว่าอยากเป็นพี่รหัส
คนที่หญิงสาวก�ำลังพูดคุยและมอบของบางอย่างให้ ส่วนบางรายถึงขนาด
เหลียวหลังมองตามตาละห้อยเมื่อร่างบอบบางก้าวผ่านไป
พ้นอาณาเขตซุ้มที่นั่งของพวกรุ่นพี่ซึ่งอยู่กระจัดกระจายตรงบริเวณ
ด้านหลังตึกคณะบริหารธุรกิจ เฟรชชีส่ าวผิวพรรณขาวผ่องไว้ผมยาวด�ำสลวย
ผู้อยู่ในชุดเสื้อนักศึกษาขนาดพอดีตัวกับกระโปรงพลีตยาวเกือบถึงข้อเท้า
จึงเดินกลับมายังซุ้มที่นั่งของเพื่อนนักศึกษาปีหนึ่งเอกการตลาดที่ตั้งอยู่
ด้านหน้าตึกเรียนสูงห้าชัน้ เธอหยิบบางอย่างจากถุงกระดาษแจกแก่เพือ่ นๆ
ที่เรียนกลุ่มเดียวกัน กระทั่งก้าวถึงโต๊ะตัวสุดท้ายซึ่งอยู่ใต้ต้นคูน
"ขนมจ้ะ"
บงกชวางกล่องขนมสองกล่องลงบนโต๊ะไม้ตวั ยาว หนึง่ ในสีค่ นทีน่ งั่ อยู่
ชะโงกหน้าเข้ามาดู
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"อะไรน่ะบัว"
คนถามคือชายหนุม่ รูปร่างผอมสวมแว่นสายตา เพือ่ นผูห้ ญิงหน้าสวย
ตัวใหญ่ไว้ผมยาวที่นั่งข้างกันจึงพูดขัดขึ้น
"บัวบอกอยูว่ า่ ขนม หูหนวกหรือไงไอ้เก้ง" พัชรีใส่คำ� น�ำหน้าให้ชอื่ เล่น
ของอิทธิราวสนิทสนมมานานทั้งที่เพิ่งรู้จักกันได้เพียงเดือนเดียว
"รูแ้ ล้วน่าอุม้ ว่าเป็นขนมแต่แค่อยากรูว้ า่ ขนมอะไร" อิทธิบอก ฝ่ายคนยืน
ตรงหัวโต๊ะซึง่ เป็นคนน�ำขนมมาให้เพือ่ นๆ จึงเปิดฝากล่องกระดาษออก
"บลูเบอรี่ชีสพายจ้ะเก้ง"
อิทธิมองบลูเบอรี่ชีสพายขนาดเท่าฝ่ามือในถาดฟอยล์ ไม่ทันบอกว่า
น่ากิน เพื่อนคนผมสั้น รูปร่างเพรียวซึ่งนั่งอยู่คนละฝั่งก็ชิงพูดก่อน
"น่ากินจังบัว" มินตรามองชีสของโปรดพลางกลืนน�ำ้ ลาย "ขอกินเลย
ได้มั้ย"
"ได้สิ เราเอามาให้กินนี่นา" บงกชหัวเราะข�ำ
ทั้งสามคนไม่รอช้าหลังเจ้าของขนมอนุญาตต่างพากันแย่งคว้า
ช้อนพลาสติกตักขนมเข้าปากและเพียงกลืนค�ำแรกอิทธิก็ถึงกับชูนิ้วโป้ง
"ดิลิเชียส!"
"อร่อยจังเลยบัว" มินตราเห็นด้วยกับอิทธิ "ซือ้ จากร้านไหนน่ะ วันหลัง
เราจะไปซื้อมั่ง"
บงกชก้มหน้า ทัดผมยาวเข้ากับหูก่อนตอบเสียงเบาอย่างขัดเขิน
"ไม่ได้ซื้อหรอกมิ้นต์ เราเพิ่งลองหัดท�ำน่ะ"
"เพิง่ หัดท�ำ!" พัชรีตาโต "ตายๆ ชาติกอ่ นท�ำบุญด้วยอะไรคะคุณหนูบวั
ท�ำไมถึงได้สวย รวย แล้วยังท�ำขนมเก่งอีก ถ้าไม่บอกว่าท�ำเองเราต้องนึกว่า
ซือ้ มาจากร้านดังแน่ๆ"
เสียงพัชรีดังลั่น บงกชเขินจนแก้มแดงเรื่อเหมือนกลีบกุหลาบ หาก
ไม่ทันที่นักชิมตัวโตจะยกยอต่อว่าบลูเบอรี่ชีสพายของเพื่อนอร่อยกว่า
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ร้านขึน้ ห้างบางร้านเสียอีก เสียงหนึง่ กลับแทรกขึน้ มาในระดับความดังพอๆ กับ
เสียงของพัชรี
"แหงล่ะ ใครจะบอกว่าซื้อ"
ทุกคนเงียบกริบหลังได้ยนิ เสียงของบุคคลทีห่ า้ ขณะผูน้ งั่ อยูต่ รงด้านริมสุด
ของโต๊ะไม้ตวั ยาวยังพูดต่อ
"ว่าไงล่ะ ซื้อมาจากไหน"
เงียบอยู่อีกไม่กี่วินาที บงกชถึงเอ่ยตอบอย่างใจเย็น
"ไม่ได้ซื้อจ้ะนิ้ง เราท�ำเอง" บงกชสบตาดุสิตาซึ่งก�ำลังเบะปากใส่ตน
"เชื่อตายล่ะ" ดุสิตาพูด พอใจที่เห็นบงกชหน้าเสีย ขณะเพื่อนคนอื่น
เห็นเช่นกัน
"หยุดหาเรื่องบัวได้แล้วนิ้ง"
พัชรีออกโรงปกป้องเพื่อนคนสวยผู้บอบบางราวกระต่ายขาวตัวน้อย
เพราะดูท่าแล้วนางหมาป่าอย่างดุสิตาคงต้องเจอกับนางเสืออย่างตนถึงจะ
เรียกได้ว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สูสี ดุสิตาชักสีหน้า
"หาเรื่องที่ไหน เรื่องจริงทั้งนั้นแหละ มีเหรอที่หัดท�ำขนมครั้งแรก
ก็อร่อยเหมือนร้านท�ำ ใครเชื่อก็โง่ตายชัก"
"อ้าว"
อิทธิกับมินตราร้องพร้อมกัน ทว่ามินตราไม่ทันขยับปากแย้ง พัชรี
ก็ตอบโต้ไวกว่า
"จ้า แม่คนฉลาด" พัชรีประชดแถมยังเบะปากแบบเดียวกับที่ดุสิตา
เพิ่งท�ำใส่บงกช "แต่ถึงพวกเราจะโง่ พวกเราก็ดูออกหรอกว่าที่เธอหาเรื่อง
เป็นเพราะอิจฉา"
"อิจฉาอะไร" ดุสิตาขมวดคิ้ว พัชรีกอดอก ตั้งใจเลิกคิ้วยียวน
"ไหนเพิง่ วางท่าว่าตัวเองฉลาด แต่ทำ� ไมเรือ่ งแค่นถี้ งึ คิดไม่ออก อ่ะๆ
เฉลยให้ก็ได้จะได้ไม่ตอ้ งเสียเวลาคิด" พัชรีจอ้ งดุสติ าเป๋ง "เธออิจฉาบัวล่ะสิ
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ทีม่ พี ร้อมทุกอย่าง แถมตอนเลือกดาวกลุม่ บัวยังชนะเธออีก เธอเลยอิจฉา
คอยหาเรื่องบัว"
พัชรีเท้าความถึงเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ก่อนตอนเลือกดาวเดือน
ของกลุ่มเรียนเพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดดาวเดือนคณะซึ่งดุสิตายกมือ
เสนอตัวเองแข่งขันกับบงกชก่อนจะลงท้ายด้วยการที่เจ้าตัวแพ้คะแนนไป
อย่างเฉียดฉิว หากดุสิตากลับไม่ยอมรับผลโหวตง่ายๆ โดยให้เหตุผลว่า
เพราะมีเพื่อนบางคนขาดเรียนจึงควรรอคะแนนจากเพื่อนเหล่านั้นก่อน
ซึ่งขัดกับมติของผู้ออกคะแนนนั่นก็คือเพื่อนๆ ในกลุ่มเรียนที่ ไม่มี ใคร
อยากเสียเวลากับเรือ่ งดังกล่าวอีก สุดท้ายต�ำแหน่งดาวกลุม่ จึงตกเป็นของบงกช
เหมือนเดิม ดุสิตาเลยออกอาการหัวฟัดหัวเหวี่ยงต่อว่าทุกคนไม่ยุติธรรม
ดุสิตาลุกพรวดหลังโดนกล่าวหารุนแรง เธอตอบโต้ทันควัน
"ไม่จริง เราไม่ได้อิจฉา"
"เหรอออ" พัชรีลากเสียงยาว ก่อนหันไปถามอิทธิกบั มินตรา "นิง้ บอก
ที่พูดหาเรื่องไม่ได้เป็นเพราะอิจฉาบัว เอ้า ใครเชื่อยกมือหน่อยดิ๊"
แน่นอนไม่มีใครยกมือสักคน อีกทั้งดุสิตายังได้ยินเสียงหัวเราะคิก
ดังจากโต๊ะข้างๆ ด้วย เธอหันขวับส่งสายตาดุไปยังเจ้าของเสียงขบขันซึ่ง
รีบก้มหน้าหลบ จากนั้นจึงหันกลับมาจ้องพัชรีที่ยังท�ำหน้ากวนแล้วคว้า
กระเป๋าสะพายพรวดพราดออกจากโต๊ะที่นั่งด้วยความเจ็บใจ แต่พอถึง
ฟุตปาธหน้าตึกไม่ทันไรก็ได้ยินเสียงนุ่มนิ่มกระหืดกระหอบร้องเรียก
"นิ้งจ๊ะ"
"อะไร!"
ดุสิตาหันขวับตะคอกลั่นจนไหล่เล็กบางของผู้ตามมาสะดุ้งเฮือก
บงกชอึง้ นิดหนึง่ ก่อนยืน่ ถุงขนมออกไปอย่างกล้าๆ กลัวๆ พลางส่งยิม้ ให้ดว้ ย...
ทว่าเพียงแค่ยกริมฝีปากสูง จูๆ่ ดวงตาขุน่ ของดุสติ ากลับแปรเป็นวาวโรจน์
น่ากลัว ทัง้ เจ้าตัวยังเงือ้ มือสูง แล้วในเสีย้ ววินาทีกอ่ นมือข้างนัน้ จะฟาดลง
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บนแก้มบงกชซึ่งก�ำลังหลับตาปี๋กลับมีอีกมือจากทางด้านหลังคว้าไวมายัง
ข้อมือของดุสติ าเสียก่อน
มือใหญ่แข็งแรงดัง่ คีมเหล็กคว้าข้อมือเล็กไว้ได้ทนั ท่ามกลางเสียงร้อง
ตกใจของผู้เห็นเหตุการณ์ และยังดึงข้อมือดุสิตาลงอย่างรวดเร็วพร้อมทั้ง
กระชากตัวเธอออกห่างจากบงกช
ร่ า งสู งเพรียวเซถลาตามก�ำลัง แรงจนเกือบล้ม ดีว่าเจ้าของมือ
ยังจับข้อมือไว้หญิงสาวจึงไม่หงายหลังก้นจ�ำ้ เบ้าให้ขายขีห้ น้า อย่างไรก็ตาม
แม้จะสามารถช่วยไม่ ให้บงกชโดนตบได้อย่างเฉียดฉิวและช่วยดุสิตา
ไม่ให้ล้มหงายหลังได้แล้ว เขากลับยังไม่ยอมปล่อยข้อมือตัวการก่อเรื่อง
อยู่ดี
ดุสิตาจึงกระชากข้อมือคืนแต่อีกฝ่ายกลับบีบแน่นกว่าเดิม เธอจึง
แผดเสียงโวยวาย
"ไอ้บ้า! ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะ"
หลุดด่าพระเอกขีม่ า้ ขาวจอมสอดพร้อมกับเงยหน้า ครัน้ เพิง่ เห็นชัดว่า
ตัวเองก�ำลังด่าใครก็เกิดเย็นสันหลังวาบ
พี่ริ้ว
ดุสติ าตาเหลือกมองรุน่ พีป่ สี เี่ จ้าของฉายา 'ผ้าขีร้ วิ้ ' ทีพ่ วกเพือ่ นปีหนึง่
ลือกันว่าดุกว่าพี่ว้ากทั้งหมดรวมกันเสียอีก เธอก้มหลบนัยน์ตาดุดันสีเข้ม
หมดสิ้นฤทธิ์เดชทันใด
"มีเรื่องอะไร"
ภัทรยศส่งเสียงดุก่อนยอมปล่อยมือหญิงสาวที่ตนไม่เคยเห็นหน้า
แต่จากท่าทางกลัวตนหัวหดท�ำให้เขาเดาไม่ยากว่าเจ้าตัวต้องเป็นรุ่นน้อง
ในคณะบริหารธุรกิจ
ปีหนึ่ง
ได้คำ� ตอบภายในเวลาไม่กวี่ นิ าทีหลังสังเกตเสือ้ นักศึกษากับกระโปรงสัน้
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เท่าเข่าตัวใหม่เอีย่ ม รวมถึงกระเป๋าสะพายหนังสีนำ�้ ตาลใบใหม่นนั่ ด้วย ภัทรยศ
มองเจ้าของผิวสีนำ�้ ผึง้ เนียนละเอียดซึง่ ค่อยๆ เงยหน้าแต่ยงั ไม่กล้าสบตาตน
กระทั่งเห็นเครื่องหน้างดงามครบทุกชิ้นบนดวงหน้ารูปไข่ของผู้ไว้ทรงผม
บ็อบสัน้ เท่าคาง โดยเฉพาะดวงตาคมเฉีย่ วสวยแปลกสะดุดตาก็เกิดเอะใจว่า
บางทีเฟรชชีค่ นนีอ้ าจเป็นคนเดียวกับทีเ่ พือ่ นๆ ฮือฮาเล่ากันว่าแม้จะคนละแบบ
แต่กส็ วยสูสพี อๆ กับบงกช...ส่วนนิสยั ใจคอนัน้ กลับแตกต่างราวนางฟ้ากับ
นางมาร
เกิดอคติแวบหนึ่งในตอนนึกถึงข่าวลือซุบซิบเรื่องวันคัดเลือกเดือน
และดาวกลุ่มของเด็กปีหนึ่งเอกการตลาดที่ภัทรยศได้ฟังจากยุทธนาอีกที
และยังรวมถึงเหตุการณ์เมื่อครู่ด้วย แต่เพื่อความแน่ใจว่าไม่ผิดตัวภัทรยศ
จึงเปลี่ยนค�ำถาม
"ชื่อเล่นชื่อจริงว่าอะไร"
"นิ้งค่ะ ชื่อจริงดุสิตา"
ดุสิตาตอบเสียงอ่อยทั้งที่ ในใจอยากตะโกนไล่คนตัวโตให้เลิกสอด
เลิกขวางทางตนจะได้ตบบงกชให้หายแค้นเสียที ฝ่ายภัทรยศพอได้คำ� ตอบ
ยืนยันว่าคนที่ยืนจังก้าตรงหน้าคือนางมารตัวจริงไม่ผิดฝาผิดตัวเป็นแน่แท้
เขาก็กอดอกวางมาดเหมือนยักษ์แยกเขีย้ ว
"มีเรื่องอะไรถึงขนาดต้องตบตีกัน" ภัทรยศถามถึงสิ่งที่เห็นตั้งแต่
ตอนบงกชโดนดุสิตาตะคอก ซึ่งหากเขาไม่เดินผ่านมาพอดีปา่ นนี้เฟรชชี่
ขวัญใจรุ่นพี่คงโดนตบกลิ้ง
"ไม่มีอะไรค่ะ"
"มีค่ะ"
บงกชกับดุสิตาตอบพร้อมกัน ภัทรยศที่ยืนขวางระหว่างกลางตรง
ฟุตปาธขมวดคิ้วเหนือดวงตาเรียวสีเข้ม เขาประหลาดใจอย่างมากเพราะ
ค�ำตอบของบงกชควรสลับกับดุสิตา แต่เพียงครู่เดียวเขาถึงเข้าใจว่าเหตุใด
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บงกชจึงตอบว่าไม่มีอะไร ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องเขาเลยจัดการปัญหา
อย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจดุสิตาที่ตั้งท่าอธิบายเหตุผล
"ถ้าไม่มีอะไรก็แยกย้าย"
สบดวงตากลมโตบนดวงหน้าหวานใส ภัทรยศเห็นชัดทีเดียวว่าบงกช
โล่งอกอย่างเห็นได้ชดั ผิดกับอีกคนทีห่ ลังจากอ้าปากค้างก็ถลึงตาคมมองเขา
แต่นักศึกษาหนุ่มไม่ปล่อยให้ใครมีค�ำถามหรือปล่อยให้ใครหาเรื่องใครอีก
เขาใช้อ�ำนาจรุ่นพี่ยุติปัญหา
"ไปได้แล้วบัว" เสียงภัทรยศอ่อนลง บงกชรับค�ำรีบหันหลังกลับซุม้ ทีน่ งั่
จนเธออยู่ในระยะไกลเกินกว่าอีกคนจะตามไปท�ำร้ายได้อกี รุน่ พีต่ วั โตเลยค่อย
หันไปทางคนที่จ้องหน้าตนเขม็ง
ดวงตาสวยแปลกตาคูน่ นั้ ฉายชัดถึงความไม่พอใจแต่ภทั รยศไม่สนใจ
เขาพูด
"อย่าให้เห็นว่าลงไม้ลงมือกันอีก"
เตือนแล้วจึงถือว่าหมดธุระ ภัทรยศก้าวไปทางเดียวกับบงกช ขณะ
ดุสติ าเข้าใจว่าโดนข่มขู่ ดังนัน้ จากทีแ่ ค่ฮดึ ฮัดเพราะท�ำอะไรบงกชต่อหน้ารุน่ พี่
ไม่ได้เธอเลยไม่ยอมอีก หญิงสาวโมโหจนเลิกสนใจว่าใครเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง
และใครคือคนทีค่ นในคณะต่างพากันกลัวหัวหด เธอก้าวเร็วๆ ตามร่างสูงใหญ่
แบบนักกีฬาที่เข้าใจว่าเขาเดินหนีจนทันไปขวางหน้า
ดุสิตาจ้องนัยน์ตาเรียวดุบนใบหน้าคมสันอย่างไม่เกรงกลัวและจงใจ
ใช้สายตาดูแคลนคนทีแ่ ต่งตัวสมกับสมญานามผ้าขีร้ วิ้ เธอมองเจ้าของผิวขาว
แบบผูม้ เี ชือ้ สายจีนตัง้ แต่ศรี ษะ ภัทรยศไว้ผมยาวพอๆ กับเธอแต่เขารวบเป็น
จุกหลวมท�ำให้ผมตกปรกรุย่ ร่ายดูนา่ ร�ำคาญตา จากนัน้ เธอไล่สายตาลงยัง
เสื้อเชิ้ตนักศึกษาปลดกระดุมทุกเม็ดจนเห็นเสื้อยืดลายกราฟิกสีด�ำมอม
เหมือนกับกางเกงยีนซีดขาด กระทัง่ มองต�ำ่ ถึงรองเท้าผ้าใบยีห่ อ้ คอนเวิรส์
สภาพขะมุกขะมอมเธอก็เบะปาก หมดความเคารพต่อผ้าขีร้ วิ้ เดินได้
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"เห็นใครๆ กลัวพี่จุ้ย นิ้งก็คิดว่าเพราะพี่น่าเคารพเสียอีก ที่ไหนได้
ไม่เห็นน่าเคารพตรงไหน"
เมื่อหมดความย�ำเกรงดุสิตาเลยกล้าแผลงฤทธิ์เดช ขณะภัทรยศ
ทีแรกยังตั้งตัวไม่ติดกับปฏิกิริยาที่พลิกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ
กระทั่งตั้งตัวได้เขาจึงเอ่ยเสียงเข้ม
"พูดจาให้รู้เสียมั่งว่าใครเป็นรุ่นพี่รุ่นน้อง"
"เรื่องนั้นรู้อยู่แล้วล่ะค่ะ แต่..." ริมฝีปากบางได้รูปสวยเหยียดออก
"ในเมื่อพี่จุ้ยล�ำเอียงท�ำตัวไม่น่าเคารพ นิ้งก็ไม่จ�ำเป็นต้องระวังค�ำพูดอีก"
"อยากเคารพหรือไม่เคารพก็ตามใจ แต่อย่ามากล่าวหากันเรือ่ งล�ำเอียง"
ภัทรยศข่มอารมณ์ แต่อกี ฝ่ายยังกวนอารมณ์ไม่เลิก
"กล่าวหาที่ไหน ตะกี้เห็นอยู่ว่าพี่จุ้ยเอียงกระเท่เร่"
"ยังไง"
ดุสติ าร้อง "เฮอะ" เสียงดัง "รูห้ รือแกล้งไม่รตู้ วั กันแน่...ทีพ่ ถี่ ามนิง้ กับ
ยายบัวไงคะว่ามีเรื่องอะไรกันแล้วพอยายนั่นตอบไม่มี นิ้งตอบมี พี่กลับ
เลือกเชื่อยายบัวแถมยังขู่นิ้งเรื่องไม่ให้ลงไม้ลงมืออีก"
ภัทรยศก�ำลังจะอ้าปากบอกว่าไม่ได้ขู่ แต่พูดไปเพื่อเตือนเพราะ
ไม่อยากให้เรือ่ งถึงหูอาจารย์รวมถึงแม่ของบงกชต่างหากซึง่ ถ้าเป็นเช่นนัน้
คนตกที่ นั่ ง ล� ำ บากย่ อ มเป็ น ดุ สิ ต า ทว่ า อี ก ฝ่ายกลั บ ยั ง พู ด เร็ ว ราวกั บ
รัวกระสุนปืนกลจนชายหนุ่มไม่มีจังหวะแทรก
"ท�ำไมคะ กลัวรุ่นน้องคนโปรดของพวกพี่เจ็บตัวหรือไงถึงได้หลับหู
หลับตาเชื่อรีบบอกให้มันไปตรงอื่น แต่ทีกับนิ้งไม่เห็นพี่ถามสักค�ำว่า
มันท�ำอะไรให้นิ้งถึงได้โกรธขนาดจะตบมัน"
ดุสิตาหยุดพูดโดยตั้งใจเว้นช่วงให้ถาม และภัทรยศก็ถามเพราะ
ไม่อยากถูกกล่าวหาว่าเป็นคนล�ำเอียงอีก
"บัวท�ำอะไร"
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"มันยิ้ม"
ภัทรยศเลิกคิ้วเข้มอย่างไม่แน่ ใจว่าหูฝาดหรือเปล่า กระทั่งดุสิตา
บอกให้แน่ใจอีกรอบ
"บัวแกล้งเอาขนมมาให้นิ้ง แล้วมันก็ยิ้ม"
"จะบ้าเหรอไง!"
รุน่ พีต่ ะโกนใส่หน้ารุน่ น้องคนทีเ่ ขาเห็นว่าไม่ใช่แค่รา้ ยกาจ แต่ยงั บ้าบอ
และเพีย้ นทีส่ ดุ ขณะฝ่ายถูกหาว่าบ้าหน้าตึงสวนทันควัน
"นิ้งไม่ได้บ้า บัวมันยิ้มให้นิ้งจริงๆ มันยิ้มเหมือน..."
"ประสาท!"
ภัทรยศทนฟังต่อไปไม่ไหว เขาอยากจับหัวดุสติ าโขกกับต้นไม้เพือ่ ให้
สมองเข้าที่เข้าทาง แต่ดูเหมือนคนสมองไม่เข้าที่จะไม่ยอมเลิกราง่ายๆ
"ท�ำไมพี่จุ้ยถึงไม่ฟังให้จบก่อน แล้วท�ำไมทีกับยายบัวพี่พูดจาเพราะ
แต่กับนิ้งมาตะคอกได้ไง คนอะไรไม่ยุติธรรม ล�ำเอียงชัดๆ!"
"เออ พี่ล�ำเอียงครับ!"
พอท�ำเสียงดุหน้าดุ ตัวภัทรยศจึงไม่ต่างจากยักษ์ปักหลั่นที่ก�ำลัง
แยกเขีย้ ว ทว่าดุสติ ากลับไม่ยอมหงอต่อยักษ์ใหญ่งา่ ยๆ เธอขยับริมฝีปาก
หมายป่าวประกาศด้วยความแค้น ประจานให้คนทีเ่ ดินผ่านไปมาตรงด้านหน้า
ตึกคณะบริหารฯ รูว้ า่ ภัทรยศคือจอมล�ำเอียง คือผ้าขีร้ วิ้ ด�ำปิด๊ ปี๋ คือรุน่ พีท่ ี่
ไม่ควรให้ความเคารพ
แต่ไม่ทนั มีเสียงใดลอดออกมา ภัทรยศกลับเป็นฝ่ายพูดรัวเร็วเหมือน
ยิงปืนกลบ้าง
"มีอย่างที่ไหนบัวยิม้ ให้เลยจะตบ เหตุผลงีเ่ ง่า ใครเชือ่ ก็โง่เต็มที แล้ว
วันหลังถ้าอยากได้ความยุตธิ รรมนักล่ะก็ โน่น ไปคณะนิตฯิ ไป๊! แต่บอกไว้กอ่ น
ถ้ายังขืนใช้เหตุผลนีร้ บั รองโดนถีบส่งออกมาแน่ ถ้าถูกถีบออกมาอย่าโวยวาย
อีกล่ะว่าเค้าล�ำเอียงไม่ยตุ ธิ รรม แล้วริจะตบใครน่ะอย่าใช้แต่แรง หัดใช้สมอง
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คิดหาข้อแก้ตวั เข้าท่าไว้มงั่ หรือถ้าคิดไม่ออกยอมรับตรงๆ มาเลยว่าอิจฉา
ยังค่อยฟังขึ้น"
"นิ้งไม่ได้อิจฉา!" ดุสิตาควันออกหูหลังถูกกล่าวหาด้วยข้อหาเดิม
ถึงสองครั้ง แต่นอกจากไม่เชื่อแล้วภัทรยศยังไม่ฟัง เขาชี้หน้ารุ่นน้องที่ยัง
เถียงค�ำไม่ตกฟาก
"พี่ไม่รหู้ รอกว่าเราอิจฉาบัวอะไรนักหนา แต่จะบอกให้หตู าสว่างไว้วา่
ที่บัวตอบไม่มีอะไรเป็นเพราะเค้าไม่อยากให้เรามีปัญหาต่างหาก คิดมั่ง
หรือเปล่าว่าถ้าเรือ่ งถึงหูอาจารย์ใครจะเป็นคนเดือดร้อนทีส่ ดุ บัวเค้าช่วยแล้ว
ยังไม่รู้ตัวอีก"
"งัน้ นิง้ จะบอกให้พจี่ ยุ้ หูตาสว่างไว้ดว้ ยว่ายายบัวมันไม่ได้ชว่ ยนิง้ หรอก
มันแค่อยากสร้างภาพเป็นนางฟ้า แถมยังมีคนเชือ่ เสียด้วย" มองเหยียดใส่
ภัทรยศอย่างไม่เกรงใจแล้วดุสติ ายังพูดเสียงดังให้พวกสอดรูส้ อดเห็นทีอ่ ยูร่ อบๆ
ได้ยนิ "สงสัยจังว่าท�ำไมคณะนีถ้ งึ มีแต่คนโง่ คนฉลาดหายไปไหนกันหมด"
เกิดความสะใจหลังได้พดู ออกไป จากนัน้ ดวงหน้าคมหันกลับมาทางเดิม
ดุสติ าเชิดหน้าสบดวงตาดุอย่างไม่สะทกสะท้าน ภัทรยศมองรุน่ น้องคนแรก
และคนเดียวทีก่ ล้าปีนเกลียวกับตนแล้วเอ่ยเสียงดังเท่ากัน
"ถ้าฉลาดแล้วเป็นแบบเรา ขอยอมเป็นคนโง่ดีกว่า"
นัยน์ตาเข้มฉายแววสะใจหลังพูดแล้วมีคนปรบมือชอบใจ จากนั้น
ภัทรยศไม่เสียเวลากับเรื่องไร้สาระอีก เขาก้าวผ่านดุสิตาซึ่งก�ำมือแน่น
ริมฝีปากสั่นระริกด้วยความอับอายและเจ็บใจที่ต้องพ่ายแพ้ต่อพวกคนโง่
เพราะไม่อยากอยู่ใกล้พวกคนโง่ ดุสิตาจึงมายังห้องสมุด
หญิงสาวกระแทกตัวลงบนเก้าอีข้ องโต๊ะตัวใหญ่ขา้ งหน้าต่างทีม่ องเห็น
สระน�้ำ ดวงตาคมงามแปลกตาของผู้มีเชื้อสายมอญยังขุ่นมัวไม่ต่างจาก
ตอนมีปากเสียงกับคนในคณะ เธอหันขวับไปยังโต๊ะตัวข้างๆ เมื่อรู้สึกว่า
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ก�ำลังถูกจ้องมอง ครัน้ เห็นเป็นเพือ่ นเรียนกลุม่ เดียวกันดุสติ าเลยจะทักทาย
แต่ไม่ทันเรียกกลุ่มเพื่อนผู้หญิงกลับชวนกันย้ายไปนั่งตรงอื่น
เหมือนโดนหยิกแรงตรงหัวใจ ดุสิตาเจ็บใจที่ถูกปฏิบัติราวตนเป็น
สิง่ น่ารังเกียจ แต่เพียงครูเ่ ดียวเธอได้เลิกให้ความสนใจต่อความรูส้ กึ ดังกล่าว
พลางลุกขึ้นเพื่อเดินหาบางคนที่อาจท�ำให้รู้สึกดีขึ้น
ทิพย์วิมลคือคนที่ดุสิตามองหา เฟรชชี่สาวคณะอักษรศาสตร์เป็น
คนเดียวในมหาวิทยาลัยที่ดุสิตาคุยด้วยแล้วสบายใจ เธอรู้จักทิพย์วิมล
ตัง้ แต่ชว่ งเปิดเทอมคือสีส่ ปั ดาห์กอ่ นตอนมาค้นหานิยายของนักเขียนคนโปรด
ในห้องสมุดซึ่งทิพย์วิมลก�ำลังหาผลงานของนักเขียนคนนี้เช่นกัน เธอจึง
พูดคุยเรือ่ งหนังสือกับทิพย์วมิ ลอย่างถูกคอจนพอพบกันบ่อยเข้าทีห่ อ้ งสมุด
จากคนรู้จักต่างคณะเลยกลายเป็นเพื่อน
พอไม่พบทิพย์วิมล ดุสิตาจึงหยิบหนังสือสอนท�ำขนมและนิตยสาร
ฉบับใหม่เดินกลับมาตรงทีน่ งั่ สักครูอ่ ย่างเซ็งๆ เธออ่านหนังสือและนิตยสาร
ฆ่าเวลาระหว่างรอเรียนวิชาบัญชีในช่วงบ่าย แต่แล้วพอพลิกนิตยสารถึง
กลางเล่มอารมณ์ที่เพิ่งเย็นลงกลับพลิกตวัดเป็นตรงข้ามอย่างฉับพลัน
ภายในอกดุสิตาร้อนรุ่มดั่งไฟ ความโกรธเกลียดครอบง�ำจนลืมตัว
ขย�ำหน้ากระดาษที่มีภาพผู้หญิงวัยสี่สิบสามปีในชุดสูทเรียบโก้ พอรู้สึกตัว
เธอรีบชักมือออกและจะปิดนิตยสาร แต่เมือ่ สายตาปะทะกับหัวเรือ่ ง 'กฤษณา...
นางฟ้าของผูห้ ญิง' ดุสติ ากลับเปลีย่ นใจอ่านบทสัมภาษณ์ของศัตรูคอู่ าฆาต
ถ้อยค�ำชื่นชมเยินยอโฆษกและเหรัญญิกของมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับ
การช่วยเหลือเด็กและสตรีทผี่ สู้ มั ภาษณ์ถา่ ยทอดผ่านตัวอักษรล้วนท�ำให้ดสุ ติ า
อยากอาเจียน ทัง้ ยังอยากโทรศัพท์ไปบอกส�ำนักพิมพ์แห่งนัน้ เหลือเกินว่า
กฤษณาไม่ใช่นางฟ้าแต่เป็นนางปีศาจต่างหาก แล้วทีเ่ จ้าตัวเล่าถึงวีรกรรมเรือ่ ง
เคยร่วมบูก๊ บั ประธานมูลนิธเิ พือ่ ช่วยเหลือพนักงานสาวทีโ่ ดนเจ้าของบริษทั ใหญ่
ล่วงละเมิดทางเพศเมื่อสี่ปีก่อน เรื่องจริงก็ไม่ได้น่าตื่นเต้นขนาดนั้นเพราะ
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ดุสิตาเคยดูข่าวนี้ในโทรทัศน์ ไม่เห็นว่าจะมีการพังประตูบริษัทหรือมีการ
เกือบชกต่อยกับ รปภ. อย่างที่กฤษณาเล่าในนิตยสารเสียหน่อย
อีแม่ลูกสันดานกา
จูๆ่ ประโยคนี้ได้ผดุ ขึน้ มา ดุสติ ายิม้ สะใจกับค�ำพูดของแม่ทน่ี านทีปหี น
ถึงจะมีความคิดตรงกัน กระทัง่ นาฬิกาข้อมือส่งเสียงเตือนให้รวู้ า่ เป็นเวลาเทีย่ ง
ดุสติ าจึงปิดนิตยสารเพือ่ เตรียมตัวไปกินข้าวและเตรียมตัวเรียนในตอนบ่าย
รวมถึงเตรียมตัวเผชิญหน้ากับบงกชคนที่เป็นสาเหตุให้ตนถูกรุ่นพี่ผ้าขี้ริ้ว
หักหน้า...และยังเป็นคนเดียวกับลูกกา ลูกสาวของกฤษณา แม่ลกู ทีเ่ คยท�ำให้
ชีวติ ของดุสติ าพังย่อยยับ!
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บทที่ 2

"ไอ้ริ้ว!"
เจ้าของฉายาผ้าขี้ริ้วหันตามเสียงตะโกน ครั้นเห็นคนเรียกเขาจึง
ผละจากชายวัยกลางคนผิวคล�้ำจัด ก้าวจากด้านหน้าตึกเรียนตึกใหม่ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ก�ำลังก่อสร้างมาหยุดยังใต้ร่มไม้ใหญ่
"มีอะไร" ภัทรยศถามยุทธนาทีม่ บี งกชมาด้วยกัน แต่เพือ่ นกลับเอ่ยไป
คนละเรือ่ ง
"คุยกับพ่อเหรอวะ" คนตัวสูงโปร่งหน้าตาเข้าทีหมายถึงผูด้ เู หมือนเป็น
หัวหน้าคนงานก่อสร้างซึ่งภัทรยศพูดคุยด้วยเมื่อครู่ ภัทรยศไม่ตอบเพราะ
เบื่อโดนเพื่อนรุ่นเดียวกันพูดจาท�ำนองนี้หลายครั้ง เขาถามอีกรอบ
"มีธุระอะไรก็รีบพูดมา"
เสียงห้วนสั้นทั้งยังติดจะดุอีกด้วยท�ำยุทธนาโวยวาย
"เฮ้ย พูดจาแบบนี้ต่อหน้าน้องบัวได้ไงวะ เดี๋ยวน้องตกใจพอดี"
วางมาดข่มเพื่อนเสร็จ ยุทธนาค่อยปลอบเจ้าของดวงหน้าหวานละมุน
"น้องบัวไม่ต้องกลัว ไอ้ริ้วมันชอบพูดจาแบบนี้แหละ" ยุทธนารีบบอก
ด้วยกลัวรุน่ น้องคนสวยจะตกใจ จากนัน้ เขาส่งเสียงดุ "ไม่ใช่ธรุ ะของกูหรอก
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เป็นธุระของน้องบัวต่างหาก"
พอคิว้ เข้มขมวดหากันหน้าภัทรยศจึงยิง่ ดูดกุ ว่าเดิม บงกชเอ่ยเสียงค่อย
อย่างเกรงและกลัวรุน่ พี่
"บัวท�ำขนมมาฝากพี่จุ้ยค่ะ"
เพราะไม่ได้สนิทสนมกับคนตัวโตท่าทางโหดบงกชเลยไม่กล้าเรียกฉายา
เธอเรียกภัทรยศด้วยชือ่ เล่นจริงเหมือนอย่างรุน่ น้องคนอืน่ ภัทรยศขมวดคิว้ ยุง่
กว่าเก่า
"เอามาฝากท�ำไม"
ค�ำถามห้วนกับท่าทางห่ามห้าวที่แสดงต่อรุ่นน้องคนสวยท�ำยุทธนา
เกือบเขกหัวเพื่อน จากนั้นเขาเป็นฝ่ายตอบแทน
"น้องบัวท�ำขนมมาขอบคุณเรือ่ งมึงช่วยไม่ให้นอ้ งเค้าโดนนางมารด�ำตบ
เมือ่ อาทิตย์ทแี่ ล้วไง" ยุทธนาเท้าความถึงข่าวแซ่บทีล่ อื กันให้แซ่ด จนเมือ่ กี้
เขาและเพือ่ นๆ ถึงกับต้องตะล่อมถามความจริงจากบงกชจนรูว้ า่ อะไรเป็นอะไร
ฝ่ายภัทรยศพยักหน้าเข้าใจและไม่แปลกใจที่ใครๆ ต่างรู้เรื่องวิวาท
ระหว่างบงกช ดุสิตา รวมถึงตน เพราะมีคนเห็นเหตุการณ์หลายคน
"เรื่องเล็กน้อย วันหลังไม่ต้องเอาอะไรมาขอบคุณพี่หรอก" ภัทรยศ
บอกราวไม่เห็นว่าเรือ่ งดังกล่าวส�ำคัญถึงขนาดต้องมีของก�ำนัลตอบแทนให้
จนเห็นเพือ่ นท�ำหน้าเหมือนอยากบีบคอเขาทีท่ ำ� ให้บงกชหน้าจ๋อย ชายหนุม่
จึงค่อยถาม "ไหนล่ะขนม"
"เมื่อกี้บัวไปหาพี่จุ้ยที่ซุ้ม พอไม่เจอเลยฝากขนมไว้ที่พี่ โป้ยที่นั่ง
ซุ้มเดียวกับพี่แล้วค่ะ" บงกชเอ่ยถึงรุ่นพี่ผู้หญิงปีสี่ ภัทรยศขอบใจแล้วถาม
"แล้วบัวจะไปไหนกับไอ้เต้ย" ถามเพราะแปลกใจที่รุ่นน้องคนดัง
มาเดินอยู่กับเพื่อนตนอย่างไม่มีเหตุผล บงกชรีบปฏิเสธ
"เปล่าค่ะ พอดีบวั จะไปซือ้ ของหน้า ม. แล้วพีเ่ ต้ยจะไปทางเดียวกันพอดี
บัวกับพีเ่ ต้ยเลยเดินมาด้วยกันค่ะ"
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"มึงจะไปไหน" ภัทรยศตั้งใจเค้นเพื่อน ยุทธนาอึกอัก
"กูจะไปห้องสมุด"
"ห้องสมุด? หน้าอย่างมึงเนี่ยนะจะไปห้องสมุด กลายเป็นเด็กเรียน
ตั้งแต่เมื่อไหร่วะ"
"กูตั้งใจเรียนมานานแล้วเว้ย มึงไม่รู้เอง แล้วบรรณารักษ์ห้องสมุด
เค้ารู้จักกูทุกคน"
แววตายุทธนามีทงั้ ขอร้องและขูบ่ งั คับไม่ให้ภทั รยศพูดอะไรมากกว่านี้
ขณะอีกฝ่ายหัวเราะหึๆ รูท้ นั เพือ่ นทีท่ ำ� ทีเป็นเด็กเรียนเพือ่ สร้างภาพ แต่เพราะ
ไม่อยากฉีกหน้ายุทธนาต่อหน้าเฟรชชีค่ นสวยเขาจึงเลิกพูดอะไรทีจ่ ะท�ำลาย
ภาพลักษณ์คนทีส่ าวๆ ทัง้ ในและต่างคณะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเท้เท่
หากอย่างไรก็ตาม ถึงแม้ไม่พดู แต่ภทั รยศก็ไม่ลมื เอาคืนเรือ่ งทีย่ ทุ ธนา
แกล้งตนเมือ่ สักครู่ เขาจึงเข้าไปแทรกกลางระหว่างสองคนพลางโอบบ่าเพือ่ น
"มึงไม่ต้องไปห้องสมุดหรอก ไปกับกูดีกว่า" คนพูดบีบบ่า ยุทธนา
ท�ำหน้าสงสัยว่าภัทรยศเข้ามาสอดท�ำไม แต่ไม่ทันเอ่ยอะไร ภัทรยศกลับ
หันไปทางรุ่นน้อง "บัวไปเถอะ พี่มีธุระต้องคุยกับไอ้เต้ย"
บงกชรีบท�ำตาม เธอส่งยิ้มให้สองรุ่นพี่ ขณะยุทธนามองตามหลัง
ตาละห้อยแล้วค่อยท�ำตาขุ่นปัดแขนภัทรยศออกจากบ่า
"ไอ้ริ้ว ท�ำไมต้องเสือกมีธุระอะไรกับกูตอนนี้วะ"
"ใครว่ามี กูแค่อยากแกล้งต่างหาก เพราะมึงอยากแกล้งกูก่อนดีนัก"
ภัทรยศยักคิ้วกวน ยุทธนาโวยวาย
"กูแกล้งมึงตอนไหน...อ๋อ เรือ่ งทีก่ ทู กั มึงกับพ่อต่อหน้าน้องบัวน่ะเหรอ
แสบนักนะไอ้ริ้ว" ยุทธนาท�ำเหมือนจะเตะแก้แค้น แต่โดนอีกฝ่ายชี้หน้า
พูดเสียงดังใส่
"ขืนท�ำอะไรกู กูจะตะโกนให้นอ้ งบัวมาดูตวั จริงของเด็กเรียนอย่างมึง"
ภัทรยศขู่ ยุทธนาชะงัก ต่างฝ่ายต่างมองอย่างเข่นเขีย้ วไม่กวี่ นิ าทีกห็ วั เราะ
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จากนั้นยุทธนาเป็นฝ่ายหันหลังเดินกลับสู่ซุ้มโต๊ะที่นั่งประจ�ำโดยมีภัทรยศ
ก้าวมาพร้อมกัน ทว่าพ้นเขตบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ทนั ไรจอมสร้างภาพ
กลับถอนใจยาว เอ่ยขึ้นอย่างเพ้อๆ
"น้องบัวสวยว่ะ"
ช�ำเลืองเห็นนัยน์ตาหวานเยิ้มภัทรยศก็ขบขัน ปล่อยให้เพื่อนละเมอ
ตอนกลางวันแสกๆ
"กูอยากเป็นมึงว่ะไอ้ริ้ว ได้เป็นฮีโร่ช่วยน้องบัวจากนางมารด�ำ"
"นิง้ ไม่เห็นด�ำเท่าไหร่ อีกอย่างแบบนัน้ เค้าเรียกผิวสีนำ�้ ผึง้ " ภัทรยศ
แก้ให้ ยุทธนาหยุดเดิน มองตาขวางไม่พอใจทีเ่ พือ่ นเข้าข้างนางมารทีเ่ กือบตบ
นางฟ้าของเขา
"ด�ำเว้ย ด�ำมาก โดยเฉพาะใจ อ้อ แล้วยังขาลายอีกต่างหาก"
"มึงไปเห็นตอนไหนว่านิ้งขาลาย"
คนช่างสงสัยซักพลางนึกถึงท่อนขาเรียวยาวทีถ่ า้ หากนุง่ กางเกงยีนฟิตๆ
คงสวยไม่นอ้ ย ฝ่ายคนแอบมองขารุน่ น้องเอะอะกลบเกลือ่ นพร้อมกับเดินต่อ
"เค้าเห็นกันทัง้ นัน้ แหละ กูวา่ นะบ้านยายนิง้ ต้องอยู่ในสลัมแน่ๆ ถึงได้
ขาลาย ขี้อิจฉา ปากจัด อยู่แต่กับพวกคนที่ชอบทะเลาะลงไม้ลงมือกัน
ถึงได้จะเอาวิธีนี้มาใช้กับน้องบัวของกู นี่ถ้ายายนั่นท�ำให้แก้มใสๆ ของ
น้องบัวเป็นรอยแม้แต่นิดเดียว กูไม่ยอมแน่"
ยุทธนาก�ำหมัด ขณะภัทรยศอยากแย้งว่าอยู่ที่ไหนก็เป็นคนขี้อิจฉา
ใช้ก�ำลังได้ทั้งนั้น แต่เพราะไม่อยากขัดคอ เลยปล่อยให้อีกฝ่ายเอ่ยต่อไป
เรื่อยๆ
"ดีวา่ พวกเพือ่ นน้องบัวตาแหลม เลือกน้องบัวเป็นดาวกลุม่ ไม่ใช่ยายนิง้
เลยยิ่งท�ำให้อะไรๆ ดูดี คิดดูสิไอ้ริ้ว เกิดวันนั้นยายนิ้งได้เป็นดาวขึ้นมา
ภาพลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจคงป่นปี้ ใครเห็นคงนึกว่าเป็นหลุมด�ำ
ไม่ใช่ดาว"
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เมือ่ เพือ่ นชักวิจารณ์เลยเถิด ภัทรยศจึงเปลีย่ นเรือ่ งก่อนทีจ่ ะไปกันใหญ่
"บัวเอาขนมอะไรมาให้กูวะ บลูเบอรี่ชีสพายแบบหนก่อนหรือไง"
ภัทรยศเอ่ยถึงขนมที่บงกชท�ำแจกคนในคณะซึ่งเขาเองเคยกินไปสองค�ำ
"คุกกี"้ ยุทธนาตอบแล้วประจบ "กูขอกินคุกกีข้ องน้องนางฟ้าด้วยคน
นะมึง"
"เออ"
อนุญาตเพราะรู้แน่ว่าถึงปฏิเสธคงโดนแย่งกินอยู่ดี จากนั้นภัทรยศ
ต้องทนฟังยุทธนาพร�ำ่ เพ้อถึงความสวย ความรวย ความเพียบพร้อมของบงกช
ไปตลอดทาง
ถึงด้านหลังตึกคณะ ยุทธนารีบพุง่ ไปยังโต๊ะทีอ่ ยูต่ ดิ กับแปลงดอกไม้เล็กๆ
เขากวักมือตะโกนเร่งภัทรยศเหมือนเด็กตะกละ
"เร็วสิวะไอ้ริ้ว กูอยากกินขนมแล้ว"
เจ้าของขนมสั่นศีรษะ นึกอยากแกล้งเดินช้าๆ แต่หากท�ำเช่นนั้น
ยุทธนาคงยิง่ ส่งเสียงดังให้ขายขีห้ น้าทัง้ รุน่ เดียวกันและรุน่ น้องปีสองกับปีสาม
ซึง่ นัง่ อยูร่ อบๆ ภัทรยศเร่งฝีเท้ากว่าเดิมเล็กน้อยกระทัง่ ถึงซุม้ ทีน่ งั่ ก็ปดั ปอยผม
ข้างแก้มไปด้านหลังและลูบเหงือ่ ชืน้ ตรงหน้าผาก ขณะคนตะกละเอือ้ มมือ
คว้าขวดโหลคุกกี้ ทว่าไม่ทนั จับโดน มือเล็กๆ ของคนตัวเล็กไว้ผมทรงซอยสัน้
กลับฟาดเพียะลงมา
"เจ้าของอนุญาตหรือยังเต้ย" ชโลธรพูดราวตัวเองเป็นแม่ยุทธนา
ฟากเพือ่ นนักศึกษาชายหล่อเนีย้ บตัง้ แต่ศรี ษะจรดเท้าซึง่ นัง่ ตรงกันข้ามยิม้
แล้วบอก
"ลองวิ่งมาขนาดนี้แปลว่าอนุญาตแล้วล่ะ ใช่มั้ยจุ้ย"
รุทธ์ถามเจ้าของทรงผมยุง่ ทีห่ ยุดยืนข้างชโลธร ภัทรยศพยักหน้า ยุทธนา
ยักคิว้ กวนให้ผหู้ ญิงคนเดียวของโต๊ะ จากนัน้ เขารีบนัง่ ลงข้างลูกชายคนเล็ก
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ของเจ้าสัวเจ้าของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ตหลายแห่ง รอคอยชิมขนมของ
รุน่ น้องคนทีต่ นหมายตา
ภัทรยศหยิบโหลพลาสติกทีบ่ รรจุคกุ กีโ้ รยหน้าด้วยถัว่ อัลมอนด์ เขาก�ำลัง
จะดึงโบลายสก็อตสีชมพูออก แต่พลันนัน้ กลับสังเกตเห็นกล่องกระดาษสีนำ�้ ตาล
ด้านหน้ารุทธ์เสียก่อน
"อะไรน่ะ"
"บลูเบอรี่ชีสพาย" รุทธ์บอก ภัทรยศพูดต่อ
"มีบลูเบอรี่ชีสพายด้วยรึ นึกว่ามีคุกกี้อย่างเดียวซะอีก"
พูดพลางวางโหลคุกกี้ลงเพื่อเปิดฝากล่องกระดาษ ภัทรยศเห็น
บลูเบอรี่ชีสพายในถาดฟอยล์เหลืออยู่ประมาณเศษสามส่วนสี่ โดยเขา
ไม่ถอื สาเรือ่ งชโลธรกับรุทธ์กนิ ขนมก่อนโดยไม่ขออนุญาตเพราะรูว้ า่ รสชาติ
ของบลู เ บอรี่ ชี ส พายฝีมื อ บงกชอร่ อ ยจนยากอดใจไหว ภั ท รยศหยิ บ
ช้อนพลาสติกอีกคันตักขนมกิน ทว่าพอสัมผัสถึงรสชาติเขาก็ทำ� หน้าแปลกๆ
แต่กลับยังตักชิมอีกค�ำหนึ่ง
เสียงหัวเราะคิกของชโลธรท�ำให้ภทั รยศแน่ใจว่าไม่ใช่ขนมฝีมอื บงกช
เขานิ่วหน้าถาม
"ขนมใคร"
เพื่อนตัวเล็กจ้องตาเพื่อนตัวโต ตอบชัดถ้อยชัดค�ำ
"ของนิ้ง"
ภัทรยศหยุดกึกหลังได้ยินชื่อ ฝ่ายรุทธ์เห็นอย่างนั้นเข้าจึงเอ่ยถึง
คนที่เดินมาแจกขนมหลังบงกชไปได้ไม่นาน
"น้องเขาบอกท�ำเอง ตั้งใจท�ำมาแจกเพื่อนๆ พี่ๆ"
"แน่ใจว่าตัง้ ใจ" ภัทรยศไม่เชือ่ เขาถามผูน้ งั่ ข้างรุทธ์ "ลองสักค�ำมัย้
ไอ้เต้ย"
ยุทธนาส่ายหน้าดิก มองชีสกับบลูเบอรี่เยิ้มๆ ราวคือยาพิษ
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"รสชาติเป็นไงวะ" คนไม่อยากชิมถาม ภัทรยศคว�่ำนิ้วโป้งลง
"ห่วย รสชาติเหมือนคนท�ำไม่มีลิ้น"
"แรงไปน่าจุ้ย" รุทธ์แย้งและก�ำลังจะเตือนให้ลดเสียงวิจารณ์ แต่เขา
กลับโดนยุทธนาเหยียบเท้าเสียก่อน ขณะภัทรยศยังคงพูดตามความจริง
"ถ้ามีลนิ้ ต้องเอะใจแล้วมัง้ ว่าขนมตัวเองไม่อร่อย บลูเบอรีช่ สี พายอะไร
รสหวานเจีย๊ บ ไม่มคี วามเปรีย้ วสักนิด หรือช่วงนีม้ ะนาวแพงเลยไม่ใส่นำ�้ มะนาว
ลงไป เอ้า ก็ยงั ดีวะที่ไม่เอาน�ำ้ ส้มสายชูมาใส่แทน ไม่งนั้ คงพิลกึ น่าดู แต่
จะว่าไปถึงไม่ใส่น�้ำส้มสายชูก็อย่ากินเลย ทิ้งดีกว่าเพราะรสแปลกแบบนี้
น่าจะท�ำผิดสูตร ขืนกินต่อมีหวังท้องเสีย...โป้ยมียาแก้ท้องเสียเปล่า เรา
ขอเม็ดนึงกินป้องกันไว้ก่อน"
แม้รู้ว่าเพื่อนพูดประชด แต่ชโลธรยังท�ำท่าจะหยิบยาจากกระเป๋า
ให้จริงๆ ทว่าไม่ทันเปิดกระเป๋าเสียงจากทางด้านหลังก็ท�ำเธอสะดุ้ง
"แล้วพี่โป้ยมียาแก้ปากเสียมั้ยคะ จะได้ให้พี่จุ้ยกินไปพร้อมกันเลย"
ทั้งคู่หันขวับ ชโลธรหน้าเจื่อน ส่วนภัทรยศดูแปลกใจมากกว่าตกใจ
เมือ่ เห็นเจ้าของบลูเบอรีช่ สี พายยืนอยูด่ า้ นหลัง ดุสติ าขยับตัวไปใกล้ จ้องเขา
ด้วยแววตาวาวโรจน์ มือก�ำหนังสือนิยายที่ลืมไว้ตรงโต๊ะข้างๆ แน่น
ฝ่ายภัทรยศไม่สะทกสะท้านต่อแววตาน่ากลัวแม้แต่นอ้ ย ทัง้ ยังขยับไปใกล้
ดุสติ าเช่นกัน เขาจงใจใช้รปู ร่างสูงหนาข่มขวัญ จ้องกลับด้วยสายตาดุดนั
ชนิดต่อให้เป็นเพือ่ นผูช้ ายตัวสูสกี บั เขาก็ตอ้ งยอมถอย
แต่ดุสิตากลับไม่ยอมเขยื้อนหนีแม้แต่น้อย แถมใบหน้าคมงามยัง
แหงนเชิด ดวงตาสวยแปลกเต็มไปด้วยแววตาเหมือนนางเสือร้ายที่พร้อม
สูเ้ ขายิบตา
แล้วในชัว่ วินาทีทรี่ วู้ า่ การปะทะกันหนนีด้ สุ ติ าจะสูต้ าย มุมปากข้างหนึง่
ของภัทรยศจึงยกสูง...เปล่า เขาไม่ได้ยมิ้ เหยียด แต่ยมิ้ เพราะสนุกทีก่ ำ� ลัง
จะได้ยวั่ โมโห ปัน่ หัวให้ดสุ ติ ากลายเป็นตัวตลกในสายตาทุกคน เขาจะต้อง
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สัง่ สอนรุน่ น้องจอมแสบตรงหน้าให้จดจ�ำเสียทีวา่ อย่าได้บงั อาจก่อปัญหาและ
อย่าได้รปิ นี เกลียวกับรุน่ พีอ่ กี
"มีถึงสองเม็ดมั้ยโป้ย" ภัทรยศถามชโลธรที่ไม่อยากร่วมศึกระหว่าง
เด็กปีหนึง่ กับรุน่ พีป่ สี ี่ ผิดกับยุทธนาทีอ่ ยากกระโดดร่วมวงด้วยเต็มทีเ่ พราะ
เหม็นหน้าดุสิตาเป็นทุนเดิม
"เอาท�ำไมตั้งสองเม็ดวะไอ้ริ้ว จะกินเองเม็ดนึงแล้วให้น้องเค้ากิน
แก้ปากเสียเม็ดนึงหรือไง" ยุทธนาช่วยเปิดสังเวียน ภัทรยศตอบเสียงดัง
"ใครว่ากินเอง กูอยากให้นอ้ งเค้ากินทัง้ สองเม็ดต่างหากจะได้เลิกปีนเกลียว
ปากกล้ากับรุน่ พีส่ กั ที"
"อ้อ พอรุน่ น้องพูดไม่ดกี บั รุน่ พีเ่ รียกปีนเกลียว แล้วทีร่ นุ่ พีว่ จิ ารณ์รนุ่ น้อง
เสียๆ หายๆ เรียกอะไรคะ"
"วิจารณ์เสียหายตรงไหน ของไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อย ต้องให้บอกอร่อย
หรือไง"
"ไม่จริง พี่รุทธ์ชิมแล้วยังบอกเลยว่าขนมของนิ้งอร่อย"
ดุสิตาค้านหัวชนฝา เธอกับภัทรยศมองไปยังบุคคลที่โดนกล่าวอ้าง
พร้อมกัน ครั้นรุทธ์อึกอัก ภัทรยศก็ท�ำหน้าท�ำตากวนชวนโมโห
"โถๆ แม่คณ
ุ พีร่ ทุ ธ์เค้าเป็นผูด้ ี เป็นคนสุภาพ พูดเพือ่ รักษามารยาท
หรอก ไม่รู้ตัวหรือไง"
"งั้นพี่จุ้ยเป็นคนเถื่อนงั้นสิ ถึงกินของนิ้งแล้วไม่อร่อย พวกลิ้นไม่ถึง
ไม่มีรสนิยม"
รุน่ น้องคนเดียวในบริเวณนัน้ เหยียดเยาะใส่ภทั รยศท่ามกลางพวกรุน่ พี่
ทุกชัน้ ปีทเี่ ริม่ ซุบซิบแอบพนันกันว่างานนี้ใครจะแพ้ ใครจะชนะ
"งั้นคนแถวนี้คงไร้รสนิยมกันหมด เพราะไม่มีใครบอกอร่อยสักคน"
"ไม่จริง!" ดุสติ าไม่ยอมเชือ่ ง่ายๆ เพราะตอนมาแจกขนม รุน่ พีบ่ างคน
ยังชมฝีมอื เธออยูเ่ ลย ภัทรยศมองไปรอบๆ และเขาเห็นแต่ละคนออกอาการ
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เดียวกันกับรุทธ์ ซึง่ ดุสติ าเห็นเช่นกัน
"อุบ๊ ส์" ภัทรยศยกมือปิดปาก อุทานเป็นภาษาอังกฤษ "ท่าทางจะเป็น
เรื่องจริงแล้วล่ะน้องจ๋า ยอมรับเถอะเนอะว่าขนมเรามันห่วย"
ภัทรยศยืน่ หน้าพูดค�ำว่า 'หว่ ย' ใส่ดวงหน้าคมทีแ่ ดงจัดด้วยความอับอาย
หลังถูกด่าประจานราวขนมของตนคือของสกปรกน่ารังเกียจทัง้ ทีเ่ ธอตัง้ ใจท�ำ
มาให้ทกุ คนกิน ตัวของหญิงสาวสัน่ เทิม้ ความคับแค้นอัดแน่นจนพุง่ ระเบิด
ออกมา
"ไอ้พจี่ ยุ้ บ้า! ไอ้คนล�ำเอียง! เรือ่ งอะไรมาหาว่าขนมนิง้ ห่วย ตัวพีเ่ อง
นัน่ แหละทีห่ ว่ ย ไม่ใช่ขนมนิง้ "
ประโยคนั้นท�ำเอาคนรอบๆ ครางฮือ ด้วยไม่นึกว่าเฟรชชี่ปีหนึ่ง
จะหาญกล้าด่าทอผู้ไม่ ใช่แค่ตัวใหญ่ แต่ยังใหญ่คับมหาวิทยาลัย ขณะ
ภัทรยศไม่ได้สนใจต่อค�ำด่าแม้แต่น้อยเพราะเอะใจบางอย่างมากกว่า
คิ้ ว เหนื อ ดวงตาดุ ข มวดย่ น แป๊ บ เดี ย วค่ อ ยคลายออก ภั ท รยศ
เหยียดริมฝีปาก
"เดีย๋ วล�ำเอียง เดีย๋ วไม่ยตุ ธิ รรม เป็นอะไรมากเปล่าน้อง อาทิตย์กอ่ น
พี่บอกแล้วไม่ ใช่เหรอว่าถ้าอยากได้ความยุติธรรมให้ไปคณะนิติฯ หรือ
ถ้ายังไม่เจอก็ไปโน่นเลย ศาลไคฟงของเปาบุ้นจิ้น"
ภัทรยศพูดกวน ดุสิตาสวนเร็ว
"นิ้งอยากไปหาเปาบุ้นจิ้นเหมือนกันแหละค่ะ จะได้ใช้เครื่องประหาร
หัวสุนขั ประหารคนบางคน เสียดายแถวนี้ไม่มี ไม่งนั้ คงได้ใช้แล้ว"
"ท�ำไมจะไม่มี ในปากเราก็มีอยู่ตัวนึงนั่นไง ไม่คายออกมาล่ะจะได้
เอามาท�ำเครื่องประหาร"
"บ้า! เรื่องอะไรมาหาว่านิ้งปากหมา"
"อ้าว ตอนแรกนึกว่ามีตวั เดียว ที่ไหนได้มตี งั้ หลายตัว ดีเลย จะได้ทำ�
เครื่องประหารหลายๆ เครื่อง"
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"ในปากพี่จุ้ยนั่นแหละที่มีหมา ไม่ใช่ปากนิ้ง"
กางเล็บข้างที่ไม่ได้ถือหนังสือ ดุสิตานึกในใจว่าหากภัทรยศพูดอะไร
ออกมาอีกค�ำเดียว อีกแค่คำ� เดียวเท่านัน้ ล่ะ เธอจะตะกุยหน้าเขาให้เละ แต่
ลงท้ายเธอไม่ได้ท�ำเช่นนั้นเพราะมีร่างสูงยืนขึ้นและพูดขัดเสียก่อน
"พอเถอะจุย้ คนมองหมดแล้ว อีกอย่างนายเป็นรุน่ พีจ่ ะต่อปากต่อค�ำ
กับรุ่นน้องท�ำไม เสียชื่อเปล่าๆ"
รุทธ์เอ่ย ภัทรยศเหลือบมองเพือ่ นแวบหนึง่ ขณะยุทธนาท�ำมือท�ำไม้
ส่งสัญญาณไม่ให้สนใจเพราะคนดูอย่างเขาก�ำลังสนุก
"นัน่ สิ พอเหอะจุย้ " คราวนีช้ โลธรช่วยพูดอีกคน เธอลุกจากโต๊ะไปหา
ดุสติ าทีย่ นื ตัวสัน่ เทิม้ แล้วกระแอมเบาๆ "นิง้ ไปห้องน�ำ้ เป็นเพือ่ นพีห่ น่อยสิ"
ชโลธรไม่รอค�ำตอบ เธอออกแรงดึงแขนรุน่ น้องจนทัง้ คูห่ า่ งออกไปแล้ว
ดุสติ าหันขวับมาฝากแววตาอาฆาต ภัทรยศก็ยกั ไหล่ทา่ มกลางเสียงร้องเฮ
ของพวกทีพ่ นันฝ่ายเขา แต่พอนัง่ ลงเสียงหัวเราะชอบใจของยุทธนาทีก่ ำ� ลัง
ชูนวิ้ โป้งกลับท�ำให้ภทั รยศเริม่ รูส้ กึ แปลกจนต้องมองไปรอบๆ
กระทั่งพบว่าไม่ใช่เพียงยุทธนาที่หัวเราะแต่ยังมีอีกหลายคน ภัทรยศ
จึงชักไม่แน่ใจว่าทีต่ งั้ ใจท�ำให้รนุ่ น้องตัวแสบกลายเป็นตัวตลก สุดท้ายแล้ว
เขาเองกลับต้องกลายเป็นตัวตลกของเพือ่ นและรุน่ น้องในคณะด้วยหรือเปล่า
ปกติในตอนเย็นภัทรยศมักมีนัดเล่นกีฬากับเพื่อนคณะเดียวกันและ
ต่างคณะ แต่วันนี้หลังมีปากเสียงกับดุสิตาจนกลายเป็นเรื่องซุบซิบโจษจัน
ภายในเวลาอันรวดเร็วเขาเลยยกเลิกนัดทัง้ หมดเพราะไม่อยากตอบค�ำถาม
หรือฟังค�ำพูดกระเซ้าถึงเหตุการณ์ดังกล่าวให้เสียอารมณ์
นักศึกษาหนุ่มลงจากรถเมล์ปรับอากาศ เดินเข้าซอยหนึ่งร้อยเมตร
จึงถึงบ้านทีม่ ตี น้ บานบุรเี ลือ้ ยอยูต่ ลอดแนวรัว้ ยาว พอไขกุญแจผ่านประตูรว้ั
เข้าไปภัทรยศจึงเห็นรถยนต์จอดอยูส่ องคัน เขาเดินผ่านพลางมองอย่างสังเกต
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พบว่าเป็นรถของคนไม่รู้จัก
ภัทรยศวางหน้าเฉยเมยหลังคนขับรถของรถยนต์คนั หนึง่ มองมา เขา
ไม่พดู อะไรกับชายในชุดซาฟารีแล้วก้าวเข้าบ้านตึกสองชัน้ ทีส่ ร้างมาตัง้ แต่
ก่อนตัวเองเกิดแต่สภาพทั้งภายในและภายนอกยังแข็งแรงสวยงามเพราะ
ได้รับการดูแลอย่างดี
ภัทรยศเดินผ่านหน้าห้องรับแขก ได้ยินเสียงพ่อคุยกับแขกอย่าง
เป็นกันเองลอดออกมา เขาไม่แน่ใจว่าแม่รว่ มสนทนาอยูด่ า้ นในด้วยหรือไม่
กระทัง่ ไปถึงห้องครัวเพือ่ หาน�ำ้ ดืม่ จึงพบแม่นงั่ หันหลังคุยโทรศัพท์มอื ถืออยู่
ตรงโต๊ะกินข้าวตัวเล็ก
สตรีผมสัน้ ผิวขาววัยสีส่ บิ หกปีในชุดเสือ้ ผ้าล�ำลองสีออ่ นตัดเย็บอย่างดี
เหลียวมองเมื่อได้ยินเสียงเปิดตู้เย็น จากนั้นได้กรอกเสียงบอกปลายสาย
ที่เป็นฝ่ายโทรมา
"เธอก็หยุดร้องไห้ก่อน ส่วนเรื่องนั้นน้าจะลองคุยกับเกียรติดู แต่
น้าไม่รับปากนะว่าจะได้เรื่องหรือเปล่า"
ปลอบอีกเล็กน้อยแล้ววางสาย ณัฐมนถอนใจยาว หันร่างกายที่เริ่ม
ออกท้วมเล็กน้อยมาทางบุตรชายคนเดียว
"ท�ำไมวันนี้กลับเร็วล่ะจุ้ย" แม่ถามลูกที่ก�ำลังยกขวดน�้ำดื่มอั้กๆ
เนื่องจากปกติลูกมักกลับบ้านตอนหนึ่งถึงสองทุ่ม ภัทรยศวางขวดลง
บนโต๊ะกินข้าว ไหว้แม่ก่อนเป็นฝ่ายถามกลับ
"ใครมาบ้านครับแม่ แล้วเมื่อกี้แม่คุยโทรศัพท์กับใคร"
เสียงดุทำ� ณัฐมนนึกถึงทรงเผ่าตอนหนุม่ เธอค่อนในใจว่าพ่อกับลูกชาย
ช่างเหมือนกันไม่มผี ดิ ตรงทีช่ อบคาดคัน้ เวลาเห็นอะไรไม่ชอบมาพากล
"เพื่อนเก่าเค้ามาเยี่ยมพ่อ" ณัฐมนตอบเพียงค�ำถามแรก เอ่ยถึง
กลุม่ เพือ่ นของสามีทเี่ มือ่ กีต้ นต้อนรับอยูด่ ว้ ย แต่เพราะมีโทรศัพท์ดว่ นเข้ามา
จึงต้องขอตัวออกจากห้องรับแขก ภัทรยศแสดงสีหน้าดูถูก
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"มาเยี่ยมคนป่วย หรือมาประจบ? หรือมาของานเหมือนเพื่อนเก่า
คนก่อนๆ ครับ?" ภัทรยศประชดจนโดนแม่ปรามด้วยสายตาให้เบาเสียงลง
"มาเพราะอะไรก็ช่างเถอะ ยังไงพวกเค้าก็มีน�้ำใจมาเยี่ยมพ่อ"
"มาเพราะผลประโยชน์ทั้งนั้น แต่เอาเถอะ ยังไงพ่อชอบอยู่แล้ว
เวลามีใครเลียแข้งเลียขา"
"จุย้ " คราวนี้ไม่ใช่แค่ปรามแต่ณฐั มนยังต�ำหนิเสียงเข้ม "อย่าพูดถึงพ่อ
แบบนี้ พ่อไม่เคยชอบให้ใครท�ำแบบนั้น แม่เองก็ไม่ชอบ แต่ท�ำยังไงได้
เขามาถึงบ้าน เราก็ตอ้ งต้อนรับ" เสียงแม่ออ่ นลงพลางบอกต่อมา "ไปสวัสดี
เพือ่ นพ่อสิ พวกเค้าพูดอยูว่ า่ อยากเจอจุย้ "
ริมฝีปากหยักหนายกสูงข้างหนึ่ง ภัทรยศรู้หรอกว่าเพื่อนพ่ออยาก
ผูกไมตรีกับตนเหมือนคนอื่นๆ ที่เคยเจอมานับไม่ถ้วน อย่างเสี่ยรายหนึ่ง
ที่เคยพบเขาตอนเรียนมัธยมปลาย เจ้าตัวถึงกับโอบบ่าวางท่าสนิทสนม
ราวเขาคือลูกหลานญาติสนิททัง้ ทีเ่ พิง่ พบหน้าครัง้ แรก ทว่าพอมาเจออีกหน
ตอนเขาเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่ง อีกฝ่ายกลับมองเหยียดปฏิเสธว่าไม่รู้จัก
ตอนแรกภัทรยศรูส้ กึ โกรธ แต่พอคิดได้วา่ เหตุการณ์นนั้ ให้ผลดีมากกว่า
เนื่องจากท�ำให้เขาไม่ต้องคอยฟังค�ำพูดยกยอเลี่ยนหูกับการแสดงที่ดูฝืน
เหลือทน เขาจึงจงใจเปลีย่ นแปลงตัวเองเพือ่ ตัดความน่าร�ำคาญใจ โดยมีพอ่
มองการกระท�ำของเขาด้วยความร�ำคาญตา
"เพื่อนพ่ออยากเจอ แต่พ่อคงอายไม่อยากให้ใครเจอจุ้ยหรอกแม่"
แม้หนนี้ไม่ได้ประชด แต่คนเป็นแม่ฟังแล้วกลับรู้สึกว่าลูกชายก�ำลัง
ประชดพ่ออยู่ดี
"พ่อไม่เคยอายหรอก แต่จุ้ยรู้นี่นาว่าพ่อไม่ชอบเรื่องไว้ผมยาว มันดู
ไม่สุภาพ ไม่หล่อด้วย"
"ไม่หล่อ ไม่สุภาพก็ดีออกแม่ ไม่มีใครกล้ายุ่งกับจุ้ยด้วย"
ภัทรยศนึกขอบคุณเสีย่ คนทีต่ นเพิง่ นึกถึงเมือ่ สักครูซ่ งึ่ ตอบรับค�ำทักทาย
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ของนักศึกษาทีเ่ นือ้ ตัวเลอะเทอะจากการรับน้องด้วยสายตาดูถกู จนท�ำให้เขา
ค้นพบวิธกี รองคนบางประเภทออกจากชีวติ ณัฐมนสัน่ ศีรษะไม่เห็นด้วยกับ
ค�ำพูดพลางมองเส้นผมรุย่ ร่ายข้างแก้มลูกชายทีห่ ลุดจากจุกเล็กๆ ด้านหลัง
"ผมยาวแล้ว ตัดเสียทีเถอะ พ่อจะได้เลิกบ่นเสียที"
"บ่นเยอะๆ สิดี แม่จะได้ไม่เหงาไง จุ้ยจ�ำได้นะว่าแม่เพิ่งพูดเรื่องพ่อ
มัวท�ำแต่งานจนไม่มีเวลาคุยกับแม่"
"เหงาไม่กลัว แม่กลัวพ่อเห็นผมจุย้ แล้วโกรธจนความดันขึน้ มากกว่า"
ณัฐมนเอ่ยถึงโรคประจ�ำตัวของสามีทเี่ ป็นเหตุให้ตอ้ งหยุดพักตามค�ำสัง่ หมอ
"อ้อ ไม่ใช่แค่ตดั ผม กางเกงยีนกับรองเท้าต้องซักด้วย...แม่รหู้ รอกนะทีจ่ ยุ้
ไม่ซกั ไม่ใช่เพราะเป็นคนสกปรก แต่เพราะอยากแกล้งให้พอ่ ขวางหูขวางตา"
แม่บ่นอย่างรู้จักนิสัยดื้อรั้น ฝ่ายลูกชายท�ำหน้าไม่รู้ไม่ชี้แถมยัง
เปลี่ยนเรื่อง
"เมื่อกี้แม่คุยกับใครอยู่ครับ"
ทัง้ ทีล่ กู เฉไฉไม่ยอมตอบเรือ่ งผมเผ้าเสือ้ ผ้า แต่ณฐั มนคร้านจะบ่นเรือ่ งที่
พูดมาหลายปี เธอจึงยอมเปลีย่ นเรือ่ ง
"เมียเกียรติโทรมาฟ้องเรื่องเกียรติติดผู้หญิงคนใหม่"
"เรื่องเดิม" ภัทรยศเหนื่อยหน่ายและโมโหเรื่องแม่ต้องคอยตาม
แก้ปญั หาเดิมๆ ของเกียรติชยั ลูกชายของป้าทีเ่ สียชีวติ ไปแล้ว ซึง่ แม้เจ้าตัว
จะมีอายุมากกว่าเขาห้าปี แต่กลับท�ำตัวเหลวไหลไม่เป็นโล้เป็นพายและ
ที่หนักคือเรื่องเจ้าชู้มีเมียเรี่ยราด
"แม่ไม่ตอ้ งช่วยพูดหรอก พูดไปก็เท่านัน้ ยังไงพีเ่ กียรติกม็ เี มียใหม่อยูด่ ี
อีกอย่าง เมียคนนีเ้ ป็นคนแย่งพีเ่ กียรติมาจากเมียคนเก่าไม่ใช่เหรอ" ภัทรยศเอ่ย
เขาจดจ�ำไม่ได้ดว้ ยซ�ำ้ ว่าภรรยาคนปัจจุบนั ของลูกพีล่ กู น้องชือ่ อะไร
"ไม่ได้หรอก แม่รับปากแล้วว่าจะช่วยพูดกับเกียรติก็ต้องพูด แต่
จุ้ยไม่ต้องห่วง แม่ออกตัวไปว่าไม่รู้จะท�ำให้เกียรติกลับบ้านได้หรือเปล่า"
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เสียงณัฐมนอ่อนล้า ภัทรยศนัง่ ลงข้างแม่ บีบมือให้กำ� ลังใจเพราะรูแ้ ม่ไม่ได้หว่ ง
แค่เรือ่ งเกียรติชยั กับเมีย...แต่ยงั มีอกี เรือ่ ง
"แม่อยากเอาพู่แพรมาเลี้ยง" ณัฐมนเอ่ยเรื่องที่เคยบอกลูกกับสามี
หลายครั้ง "สงสารเด็ก ต้องเปลี่ยนแม่เป็นว่าเล่น ยังดีที่เกียรติเป็นผู้ชาย
ขืนเป็นผู้หญิงแล้วพู่แพรต้องเปลี่ยนพ่อบ่อยๆ แม่ไม่ยอมแน่"
แม้ไม่เคยเห็นด้วยที่หลานชายเปลี่ยนภรรยาบ่อย แต่ณัฐมนยัง
พยายามมองในแง่ดีเพราะคิดว่าอย่างไรเสียการที่พู่แพรอยู่กับแม่เลี้ยง
ย่อมดีกว่าอยู่กับพ่อเลี้ยง ขณะภัทรยศเข้าใจถึงความกังวลของแม่เพราะ
เดี๋ยวนี้มักมีข่าวพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกเลี้ยง ทว่าอย่างไรในความคิดของเขา
ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับแม่ทั้งหมด เพราะไม่ว่าพู่แพรจะอยู่ในความดูแลของ
ผูห้ ญิงหรือผูช้ ายย่อมไม่นา่ ไว้ใจทัง้ นัน้ ภัทรยศมองสีหน้าไม่สบายใจของแม่
พลางนึกถึงหลานสาวหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักวัยสิบขวบซึ่งเขาเองไม่เคยรู้ว่า
ใครเป็นแม่ของเธอเพราะเกียรติชัยเล่าแค่ว่าวันหนึ่งผู้หญิงที่เคยนอนด้วย
อุ้มพู่แพรมาให้แล้วบอกเป็นลูก ครั้นพอตรวจดีเอ็นเอว่าตรงกันเกียรติชัย
ก็รับมาเลี้ยงเพราะอีกฝ่ายไม่ต้องการพู่แพร
"ลองคุยกับพี่เกียรติอีกครั้งมั้ยครับ"
"แม่คดิ อย่างนัน้ อยู่ แต่คงไม่ยอมตามเคย...แม่ละ่ ไม่เข้าใจจริงๆ ตัวเอง
มัวติดผูห้ ญิงจนไม่มเี วลาอยูก่ บั ลูกแท้ๆ"
"พีเ่ กียรติคงรักพูแ่ พรเหมือนกันครับ อีกอย่างถ้าให้พแู่ พรมาอยูก่ รุงเทพฯ
พีเ่ กียรติคงเห็นว่าไกลเกินไป"
"ไม่เห็นไกล นัง่ เครือ่ งบินแค่ชวั่ โมงเดียวเอง" ณัฐมนนึกถึงจังหวัดหนึง่
ทางภาคเหนือตอนบน "แต่ชา่ งเถอะ ถึงเกียรติไม่ยอมยกพูแ่ พรให้แม่เลีย้ ง
ตอนนี้ แต่แม่วางแผนไว้แล้วว่าอีกหน่อยจะบอกให้เกียรติสง่ ลูกมาสอบโรงเรียน
ทีก่ รุงเทพฯ ถ้าสอบได้ เกียรติคงต้องยอมให้พแู่ พรมาอยูก่ บั แม่"
ณัฐมนวางแผนการในอนาคตไว้เสร็จสรรพ จากนั้นยุติเรื่องราวของ
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เกียรติชัยและลูกสาวไว้เท่านั้น ดวงตางามบนใบหน้าอ่อนกว่าวัยหลายปี
มองของที่ลูกชายวางไว้บนโต๊ะ
"จุ้ยซื้อคุกกี้มาจากไหน น่ากินเชียว"
"ไม่ได้ซื้อครับ มีคนให้มา"
พอหลุดปากภัทรยศจึงรูว้ า่ พลาดเต็มเปา เพราะแม่รบี ขยับนัง่ หลังตรง
ออกอาการตื่นเต้นขึ้นมาทีเดียว
"ใครให้ ผู้หญิงหรือผู้ชาย"
"ผู้ชาย น้องรหัสของจุ้ยครับ"
โกหกเนื่องจากไม่อยากให้แม่รู้เรื่องตนแสดงตัวเป็นฮีโร่ช่วยสาวมา
จนสาวสวยคนนัน้ มอบคุกกีเ้ ป็นของขวัญตอบแทนน�ำ้ ใจซึง่ จะยิง่ ท�ำให้ถกู ซัก
ไปกันใหญ่ ณัฐมนท�ำหน้าผิดหวังกับค�ำตอบแม้รสู้ กึ แปลกทีผ่ ชู้ ายให้คกุ กีแ้ ก่กนั
ก็ตามที
"ลูกแม่ออกจะหล่อ ท�ำไมถึงไม่มีสาวคนไหนสนใจ"
ภัทรยศยิม้ เขาไม่รแู้ ม่ทกุ คนในโลกมักเห็นลูกตัวเองหน้าตาดีเหมือน
อย่างแม่เขาหรือเปล่า
"หล่อของแม่ แต่สาวๆ คนอื่นเขาไม่เห็นว่าหล่อนี่ครับ"
"ลองตัดผมเผ้าให้เรียบร้อย รับรองสาวๆ ตามเป็นพรวน"
"ที่พูดมาทั้งหมด เพราะจะหลอกให้ลูกตัดผม?"
ณัฐมนหัวเราะเมื่อโดนรู้ทัน เธอจับเส้นผมลูก
"เชื่อแม่สิ ลองแค่จุ้ยเปลี่ยนทรงผม รับรองสาวๆ ที่ ไม่เคยมอง
ต้องมองเหลียวหลังแน่...จะว่าไป ยิง่ โตจุย้ ยิง่ เหมือนพ่อนะ โดยเฉพาะตอน
ท�ำหน้าดุเสียงดุ แม่เห็นแล้วคิดถึงตอนโดนพ่อดุสมัยยังท�ำงานเป็นเลขาฯ"
ณัฐมนหวนนึกถึงตอนพบสามีที่ท�ำงานในบริษัทเดียวกันซึ่งทรงเผ่า
มีอายุมากกว่าถึงหนึง่ รอบ เธอเลยยิง่ กลัวเขาเหลือเกิน กระทัง่ พบว่าทีต่ น
โดนดุบอ่ ยเป็นพิเศษเกิดจากความสนใจในตัวสาวน้อย ณัฐมนก็เกิดตกหลุมรัก
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เจ้านายรูปหล่อจอมเฮี้ยบไปแล้วเช่นกัน
ภัทรยศปล่อยให้แม่ระลึกถึงความหลังโดยไม่ขัดอะไร แต่ณัฐมน
กลับคิดว่าลูกไม่ชอบเรื่องถูกน�ำไปเปรียบเทียบกับพ่อซึ่งนับวันยิ่งเป็น
ไม้เบื่อไม้เมา ขัดแย้งตั้งแต่เรื่องแต่งตัวจนถึงเรื่องเรียนที่ลูกชายขัดใจพ่อ
ไม่ยอมเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์และยังมีเรื่องจุกจิกอื่นอีกโดยเธอต้อง
คอยรับหน้าทีเ่ ป็นตัวกลางประสานความสัมพันธ์ของคนทีห่ วั ดือ้ เหมือนกัน
ไม่มีผิด
จากนัน้ ณัฐมนเลิกบอกว่าพ่อลูกเหมือนกันอย่างไร แล้วหยิบคุกกีอ้ ลั มอนด์
จากขวดโหลทีล่ กู ชายหมุนเปิดฝาให้และเพียงกัดชิมค�ำแรกก็ออกปากชม
"อร่อย น้องรหัสจุ้ยซื้อจากร้านไหนน่ะ" ณัฐมนหยิบโหลคุกกี้ขึ้นมา
พลิกหาชื่อร้านแต่ไม่พบ ภัทรยศจ�ำเป็นต้องโกหกอีกรอบ
"เอ่อ...เห็นว่าที่บ้านเค้าท�ำเองครับแม่"
"ฝีมือดี ขนาดท�ำเองยังอร่อยเหมือนร้านที่แม่เคยซื้อ...จริงสิ แม่
ขอแบ่งคุกกี้ไปเสิร์ฟแขกได้มั้ย"
ลูกชายไม่ปฏิเสธเพราะคุกกี้มีเยอะเกินกว่าเขาคนเดียวจะกินหมด
กระทั่งแม่น�ำคุกกี้แบ่งใส่จานน�ำไปให้แขก ภัทรยศจึงหยิบคุกกี้อัลมอนด์
ชิ้นหนึ่งขึ้นมาพลางนึกถึงตอนยุทธนาเอะอะโวยวายด่าว่าเขางกหลังจาก
เขาเกิดเปลี่ยนใจไม่ยอมแบ่งขนมของบงกชให้ชิม
และพอกัดกินค�ำแรกภัทรยศเกิดความรูส้ กึ ชืน่ ชมต่อฝีมอื ท�ำขนมของ
บงกช ทั้งคุกกี้ และบลูเบอรี่ชีสพาย
บลูเบอรี่ชีสพาย...
จูๆ่ ภัทรยศกลับนึกถึงบลูเบอรีช่ สี พายรสชาติไม่ได้เรือ่ งอีกถาด และ
ไม่ใช่แค่นึกถึง ชายหนุ่มยังรับรู้ได้ถึงรสหวานประหลาดยังปลายลิ้น เขา
วางคุกกีล้ งอย่างหมดอารมณ์กนิ ต่อทัง้ ยังหน้าชาขึน้ มาอีกรอบเมือ่ สัมผัสได้ถงึ
รสชาติความอับอายหลังต้องกลายเป็นตัวตลกให้คนในคณะหัวเราะเยาะขบขัน
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อย่างที่เขาอยากให้ดุสิตาขายหน้า
พอเขาต้องตกอยู่ในฐานะเดียวกับหญิงสาวขึ้นมาจากสนุกจึงไม่สนุก
และเขายังละอาย...ละอายในฐานะที่ตนเป็นรุ่นพี่ชั้นปีสูงสุดแต่กลับรังแก
รุ่นน้องปีหนึ่ง ทั้งๆ ที่ถูกที่ควรคือวางเฉยไม่ต่อปากต่อค�ำ ซึ่งหากเขา
เลือกนิง่ เฉยเสียตัง้ แต่ทแี รกคงไม่ตอ้ งหัวเสียทีหลังกับเสียงหัวเราะ เสียงล้อ
ของยุทธนา รวมถึงจากคนอื่นๆ
แต่เอาเถอะ ถึงพลาดหนหนึ่งก็ไม่จ�ำเป็นต้องมีหนที่สอง ภัทรยศ
คิดอย่างนั้นพลางสัญญากับตัวเองว่านับจากนี้เป็นต้นไปแม้ดุสิตาท�ำอะไร
ขวางหูขวางตามากแค่ไหนเขาจะไม่ยุ่งและจะอยู่ ให้ไกลจากรุ่นน้องผู้มี
ดวงตาสวยแปลกมากที่สุด
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บทที่ 3

ภัทรยศท�ำได้อย่างทีส่ ญั ญาไว้กบั ตัวเอง เขาไม่ขอ้ งเกีย่ วกับดุสติ าอีกเลย
ตลอดหนึง่ เทอม ขณะอีกฝ่ายเลิกมอง เลิกพูด เลิกเฉียดกรายใกล้บริเวณ
ทีเ่ ขาอยู่ ซึง่ ชายหนุม่ ไม่รเู้ หตุผลของดุสติ าว่ามาจากอะไร แต่ทแ่ี น่ๆ การเรียน
การท�ำรายงาน รวมถึงการสอบล้วนมีสว่ นส�ำคัญมากทีเดียวทีท่ ำ� ให้เขากับเธอ
ไม่มเี วลาสนใจกันอีก
อย่างไรก็ตามแม้ไม่เกี่ยวข้องใดๆ กันแล้ว แต่ข่าวคราวของดุสิตา
กลับเข้าหูของภัทรยศเป็นระยะราวกับเรือ่ งราวของเธอคือสีสนั ของคณะ คือ
เครื่องปรุงรสเผ็ดจัดจ้านที่ถ้าหากขาดไปชีวิตประจ�ำวันของทุกคนจะจืดชืด
ไร้รสชาติ
"รู้เรื่องรุทธ์ยัง"
อรอุมาพูดเมื่อนั่งลงยังโต๊ะเลกเชอร์ภายในห้องเรียนวิชาการจัดการ
กลยุทธ์การตลาด ความจริงเธอเอ่ยกับชโลธร แต่คนหูผึ่งกลับเป็นยุทธนา
ซึ่งนั่งอยู่ด้านหลัง
"ยัง" ยุทธนาชะโงกหน้าบอก ฝ่ายคนเริม่ เรือ่ งซึง่ เป็นสาวสวยรูปร่างดี
เอีย้ วตัวมอง สายตาคูน่ นั้ แสดงความเบือ่ หน่ายเพือ่ นจอมสอดรูส้ อดเห็น
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"เรื่องงานวันเกิดอาทิตย์หน้าน่ะเหรอ รุทธ์ชวนแล้ว" ชโลธรเอ่ยถึง
งานวันเกิดของรุทธ์ในเดือนพฤศจิกายน อรอุมาลดเสียง
"ไม่ใช่เรื่องนั้น"
"งัน้ เรือ่ งอะไร" ชโลธรสงสัย อรอุมาขยับเก้าอีเ้ ลกเชอร์ กวักมือเรียกให้
ยุทธนาโน้มศีรษะมาใกล้ๆ
"เรื่องพักหลังมีคนเห็นรุทธ์กับนิ้งอยู่ด้วยกันบ่อยๆ...และสงสัยว่า
จะคบกันแล้วด้วย"
ถึงเคยสัญญากับตัวเองว่าจะเลิกยุง่ เกีย่ วกับเรือ่ งของดุสติ า แต่พอได้ยนิ
ข่าวนี้ภัทรยศที่นั่งข้างยุทธนาถึงกับหยุดขยับปากกา เขาไม่ได้เงยหน้า
แต่พอเดาออกว่าทั้งชโลธรกับยุทธนาต้องตาโต
"จริงดิ!" ยุทธนาเสียงดัง อรอุมาจุปากให้เงียบแล้วเล่าต่อ
"จริง เราเองยังเคยเห็นสองครัง้ ทีโ่ รงอาหาร ตอนแรกนึกว่ารุน่ พีร่ นุ่ น้อง
บังเอิญเจอกัน ท่าทางไม่ใช่ละ"
"มิน่า..." ชโลธรท�ำหน้าเหมือนเพิ่งนึกบางอย่างออก "หนก่อน
ทีเ่ ต้ยเม้าท์เรือ่ งนิง้ กดปิดประตูลฟิ ต์ทงั้ ทีเ่ ต้ยกับน้องบัวบอกให้รอด้วย รุทธ์
ถึงได้บอกว่านิง้ อาจจะกดปุม่ ผิด และยังเรือ่ งของน้องบัวทีห่ ายอีก รุทธ์กบ็ อกว่า
เป็นเรือ่ งเข้าใจผิด"
"อะไรหายวะ" ยุทธนาไม่อยากเชื่อว่าตัวเองจะตกข่าวนี้
"กระเป๋าเครือ่ งส�ำอาง ในนัน้ มีแต่ของยีห่ อ้ แพงๆ ทัง้ นัน้ " ชโลธรบอก
สิง่ ทีเ่ คยแอบสังเกตตอนเข้าห้องน�ำ้ พร้อมรุน่ น้องคนดัง "ได้ยนิ เค้าบอกกันว่า
นิง้ ขโมยไป แต่ไม่รจู้ ริงหรือเปล่า"
"จริงแท้แน่นอน" อรอุมายืนยันด้วยค�ำบอกเล่าที่ได้ฟงั จากพัชรีซงึ่ เป็น
เหลนรหัสของตน "เพราะอีกวันนิง้ ทาลิปสติกสีเดียวกันเป๊ะกับลิปสติกแท่งใหม่
ของน้องบัวทีห่ ายไป แล้วพอถูกถาม นิง้ ก็รอ้ นตัวโวยวายว่าเป็นลิปสติกของ
ตัวเองทีเ่ พิง่ ได้มา แหม อะไรจะบังเอิญมีลปิ สติกแท่งใหม่พร้อมกัน อีกอย่าง
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อย่างนิ้งน่ะเหรอจะมีปัญญาซื้อของแพงใช้"
ทุกคนเห็นด้วยเพราะประเมินจากการแต่งตัวของดุสติ าล้วนเห็นชัดว่า
เป็นของโหลราคาถูกคนละเกรดกับข้าวของของบงกชจึงไม่มที างเลยทีจ่ ะมี
ของดีราคาแพงใช้
"เรื่องยังไม่จบแค่น้ัน" อรอุมาท�ำท่าโกรธแค้นราวสิ่งที่เกิดขึ้นเป็น
เรือ่ งของตัวเอง "ยายนิง้ ยังร้ายกาจ หาว่าน้องบัวใส่รา้ ย โธ่เอ๊ย อย่างน้องบัว
จะใส่รา้ ยใครได้ ด่าเป็นหรือเปล่ายังไม่รเู้ ลย อ้อ พอเพือ่ นๆ โมโหเรือ่ งนิง้ ต่อว่า
น้องบัว น้องบัวยังช่วยแก้ตวั แทนนิง้ ด้วยซ�ำ้ ว่าคงเป็นเรือ่ งบังเอิญจริงๆ เพราะ
วันไปซื้อลิปสติกเจอกับนิ้งที่ห้างด้วย"
"โถ น้องบัว น้องนางฟ้าของพี่ ของตัวเองโดนขโมยยังช่วยแก้ตวั ให้
นางมารด�ำอีก" ยุทธนาสงสารบงกชจับใจ จากนั้นเขาส่งเสียงแข็ง "ยังงี้
นางมารด�ำก็รอดตัวสิ"
"รอดหวุดหวิด" อรอุมาหัวเราะหึๆ "แต่พอรอดแล้วยังไม่วายค่อนขอด
น้องบัวว่าสร้างภาพท�ำตัวเป็นแม่พระ"
"อ้าว" ชโลธรหน้าเหลอ "ว่าแต่รทุ ธ์ไม่รเู้ รือ่ งนีห้ รือไง ท�ำไมถึงยังคบนิง้
เป็นแฟนอีก ถึงหน้าตาสวยมาก แต่ขขี้ โมยแบบนี้ไม่นา่ คบหรอก"
"เพราะรุทธ์โง่ไง ผูห้ ญิงสวยๆ ดีๆ เยอะแยะไม่เอา ดันไปเอาคนแบบ
ยายนิ้ง"
อรอุมาเบะปาก ขณะชโลธรกับยุทธนาเพิ่งนึกออกว่าอรอุมาเคยเป็น
ฝ่ายรุกจีบรุทธ์ตอนปีหนึง่ แต่โดนฝ่ายชายปฏิเสธ หากอย่างไรทัง้ คูเ่ ห็นด้วย
กับเรื่องเพื่อนรูปหล่อพ่อรวยไม่ฉลาด ทั้งยังเป็นคนมองโลกในแง่ดีเกินไป
จนกลายเป็นตามไม่ทันเล่ห์กลของดุสิตา
"ยังงี้วันเกิดรุทธ์ นิ้งก็ต้องไปด้วยสิ" ชโลธรเปรย ยุทธนายักไหล่
"แหงอยู่แล้ว ไอ้รุทธ์คิดอะไรของมันวะ จู่ๆ จะพาขโมยเข้าคฤหาสน์
ดีล่ะ..." ยุทธนากระทุ้งศอกใส่คนที่ยังก้มหน้าก้มตาเขียนหนังสือ "ฟังอยู่
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หรือเปล่าวะไอ้ริ้ว"
"ได้ยิน" ภัทรยศตอบ ขณะยุทธนายืดอกพูดเสียงเข้ม
"วันเกิดไอ้รุทธ์ กูกับมึงไปเล่นเกมจับหัวขโมยกัน"
หนนี้ภัทรยศเงยหน้า แสดงสีหน้าให้รู้ว่าไม่เอาด้วย
"ไม่เอา กูไม่ชอบเล่นเกม"
"มึงต้องเล่น" ยุทธนาบังคับ จากนั้นหรี่ตามองเพื่อนที่ท�ำหน้าบูดบึ้ง
"กูรมู้ งึ ไม่อยากยุง่ กับนิง้ แต่งานนี้ไม่ยงุ่ ไม่ได้วะ่ เพราะรุทธ์เป็นเพือ่ นกลุม่ เรา
เราต้องปกป้องเพื่อนให้พ้นจากมนตร์ด�ำของนางปีศาจ"
"กูว่ามึงอยากหาเรื่องนิ้งเพราะต้องการแก้แค้นแทนน้องบัวมากกว่า"
ไม่เพียงภัทรยศทีร่ ทู้ นั ชโลธรกับอรอุมาก็ดว้ ย ยุทธนาหัวเราะแหะๆ
แก้เก้อ
"เออน่า เพือ่ อะไรก็ชา่ งเถอะ แต่ยงั ไงงานนีม้ งึ เลีย่ งไม่ได้" ยุทธนารูท้ นั
เรื่องที่เพื่อนหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับดุสิตามาตั้งแต่เทอมก่อนเช่นกัน
แววตาเขาเต้นริกๆ ในตอนเอ่ยต่อมา "หนนี้กูขอหนักกว่าหนก่อน เอาให้
นางมารน็อกหมดฤทธิเ์ สียที...ถ้าไม่เห็นแก่กกู เ็ ห็นแก่รนุ่ น้องเราเถอะวะไอ้รวิ้
ไหนๆ พวกเราใกล้เรียนจบแล้ว ถ้าไม่ปราบก�ำราบยายนิง้ ไว้มหี วังคณะเรา
ได้เข้าสูย่ คุ มืดแน่"
ยุทธนาขู่ ภัทรยศขยับปากจะบอกว่าตนไม่ใช่มอื ปราบมารเพราะฉะนัน้
อย่าได้ลากเข้าไปเกีย่ วข้องด้วย แต่ไม่ทนั ปฏิเสธ อาจารย์ได้เข้ามาในห้องเรียน
เสียก่อน เรือ่ งราวของดุสติ าจึงจบลงเพียงเท่านัน้
วันเกิดของรุทธ์ปีนี้เปลี่ยนสถานที่จัดงานจากร้านอาหารบุฟเฟ่ต์
มาเป็นที่บ้าน สาเหตุมาจากรุทธ์ ได้ยินเพื่อนคนหนึ่งเปรยเรื่องอยากกิน
อาหารซีฟู้ด เขาจึงเกิดความคิดอยากให้เพื่อนๆ ปิ้งย่างอาหารทะเลสดๆ
ด้วยกัน เพื่อจะได้มีเวลาพูดคุยหยอกล้ออย่างเต็มที่เนื่องจากอีกไม่กี่เดือน
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ทุกคนจะเรียนจบแล้ว
ภัทรยศมาถึงหน้าคฤหาสน์สีขาวหลังใหญ่ในตอนสี่โมงเย็น เขาสวม
เสือ้ เชิต้ ลายสก็อตแขนยาวสีเขียวเข้มตัดสลับด้วยสีดำ� กับกางเกงยีนตัวใหม่
ส่วนในมือไม่ได้ถอื ของขวัญมาด้วยเพราะชโลธรอาสาเป็นคนจัดการเรือ่ งของขวัญ
โดยรวบรวมเงินจากคนมาร่วมงานวันเกิด
แหงนมองประตูอัลลอยสูงตระหง่าน ภัทรยศกดกริ่งที่อยู่ ใกล้กับ
ประตูเล็กแล้วรอแม่บา้ นเปิดให้ แต่แม่บา้ นไม่ทนั ปรากฏตัวเขาก็ได้ยนิ เสียง
รถจอดจากด้านหลัง
เป็นรถยนต์หรูสดี ำ� ทีภ่ ทั รยศรูว้ า่ ใครนัง่ อยูด่ า้ นหลังคนขับ เขาพยักหน้า
รับไหว้รนุ่ น้องทีเ่ พิง่ ลงจากรถและสัง่ คนขับว่ากลับเมือ่ ไรจะโทรเรียก
"สวัสดีค่ะพี่จุ้ย"
หญิงสาวในชุดเดรสสั้นสีชมพูขับผิวขาวผ่องทักทายคนตัวโตหน้าดุ
ในจังหวะทีห่ วั หน้าแม่บา้ นรูปร่างท้วมเปิดประตูให้พอดี ทัง้ คูก่ า้ วสูพ่ นื้ ทีร่ ม่ รืน่
กว้างกว่าสองไร่ ทางด้านซ้ายก่อนถึงคฤหาสน์ภทั รยศเห็นแม่บา้ นอีกสองคน
ก�ำลังวุน่ อยูก่ บั การเตรียมเตาปิง้ ย่างทีข่ า้ งสระว่ายน�ำ้
"ยังไม่มีใครมาเหรอครับ"
"ยังไม่มสี กั คนเลยค่ะ มีแค่คณุ จุย้ กับคุณ" หัวหน้าแม่บา้ นหมายถึงบงกช
"เด็กๆ ยังเตรียมของไม่เสร็จเลยค่ะ ยังไงเชิญรอด้านในห้องรับแขกก่อนนะคะ"
ภัทรยศตอบรับและก�ำลังจะถามถึงคนในครอบครัวเพื่อน แต่บงกช
ถามอย่างมีมารยาทแทนเขาเสียก่อน
"คุณพ่อคุณแม่พี่รุทธ์อยู่บ้านหรือเปล่าคะ พี่จุ้ยกับบัวจะได้ไปสวัสดี"
"คุณผูช้ ายไม่อยูค่ ะ่ ออกไปข้างนอกกับคุณรัตน์ คุณริน" หัวหน้าแม่บา้ น
เอ่ยถึงพีส่ าวคนโตและพีส่ าวคนรองของรุทธ์ "ส่วนคุณผูห้ ญิงอยูค่ ะ่ เดีย๋ วป้า
เรียนท่านให้นะคะ"
บอกพลางส่งยิม้ ให้เพือ่ นของลูกชายคนเล็กของเจ้าสัว จากนัน้ แม่บา้ น
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เดินน�ำสูค่ ฤหาสน์ที่ไม่ได้หรูหราเพียงภายนอก การตกแต่งภายในก็หรูหรา
ในสไตล์ยุโรป กระทั่งถึงห้องรับแขกแม่บ้านได้เชื้อเชิญภัทรยศกับบงกช
นั่งคอยตรงโซฟาแล้วขอตัวออกไป
ไม่นานสตรีวยั กลางห้าสิบทีย่ งั คงงามสง่าทัง้ รูปร่างหน้าตาได้เดินเข้ามา
ภายในห้องรับแขก แขกผูม้ าเยือนลุกพร้อมกันแล้วสวัสดีแม่ของรุทธ์
"ท�ำท่าเป็นงานเป็นการเชียวจุย้ คนกันเองทัง้ นัน้ นัง่ ลงเถอะ" รัชนีกร
ซึง่ อยู่ในชุดกรุยกรายลายดอกไม้สดใสบอกพลางมองหญิงสาวหน้าตาสะสวย
ผิวพรรณเนียนผ่องที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน "มีแฟนกับเค้าเสียทีนะเรา
แม่นึกว่าจุ้ยจะเป็นพวกหวงความโสดแบบยายรัตน์เสียแล้ว"
รัชนีกรเอ่ยยิม้ ๆ นึกเอ็นดูทเี่ ห็นแก้มใสแดงเรือ่ ขึน้ มา ภัทรยศรีบแก้ไข
ความเข้าใจผิด
"ไม่ใช่ครับแม่ บงกช บัวเป็นรุ่นน้องผมกับรุทธ์ครับ เรียนอยู่ปีหนึ่ง
เอกเดียวกัน"
"ตายละ นีแ่ ม่หน้าแตกงัน้ สิ ขอโทษนะจ๊ะ" เจ้าของบ้านบอกผูน้ งั่ โซฟา
ตัวติดกัน บงกชทัดปอยผมยาวทีห่ ลุดจากการรวบเข้ากับใบหู เธอพูด
"อย่าขอโทษเลยค่ะคุณแม่ คุณแม่ไม่ได้ท�ำอะไรผิด แค่เข้าใจผิด
เล็กน้อยเองค่ะ อ้อ จริงสิคะ หนูท�ำขนมมาฝากด้วย"
เมื่ออีกฝ่ายแทนตัวเองว่าแม่บงกชจึงเรียกตาม เธอขยับตัวไปหยิบ
กล่องกระดาษใบใหญ่บนโต๊ะซึง่ ตัง้ อยูด่ า้ นหน้าภัทรยศ พอรัชนีกรเปิดกล่องออก
เห็นคัพเค้กที่มีดอกไม้สีหวานดอกโตประดับอยู่ด้านบนก็เอ่ยปากชม
"น่ากิน ดีนะที่หนูบัวบอกก่อนว่าท�ำเอง ไม่งั้นแม่คงนึกว่าซื้อมา"
"หนูลองท�ำตามสูตรในเว็บไซต์สอนท�ำขนมน่ะค่ะ ส่วนลายดอกไม้
หนูท�ำเลียนแบบร้าน..." บงกชเอ่ยชื่อร้านขนมเจ้าดัง
"มินา่ ถึงว่าท�ำไมขนมถึงดูคนุ้ ๆ" ผูพ้ ดู หยิบคัพเค้กอันหนึง่ มาดูใกล้ๆ
"เก่งจัง ทั้งสวย ทั้งท�ำขนมเก่ง พ่อแม่ปลื้มใจแย่...ว่าแต่พ่อแม่หนูบัว
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ท�ำงานอะไร เปิดร้านอาหารหรือเปล่าถึงได้มีฝีมือทางนี้"
เหมือนถามไปอย่างนัน้ แต่ความจริงรัชนีกรเริม่ ให้ความสนใจตัง้ แต่รวู้ า่
เด็กสาวสวยตรงหน้าไม่ใช่แฟนภัทรยศ
"เปล่าหรอกค่ะ พ่อบัวรับราชการ ส่วนแม่ท�ำงานมูลนิธิค่ะ"
พร้อมกับวางขนมลงบนโต๊ะ รัชนีกรมองเพื่อนรุ่นน้องของลูกชาย
อย่างมีค�ำถาม แต่เพราะไม่อยากถามซอกแซกให้อีกฝ่ายรู้ตัวว่าตนก�ำลัง
ให้ความสนใจเลยท�ำแค่พยักหน้ารับรู้ ขณะภัทรยศมองออกว่าแม่ของรุทธ์
คิ ด อะไร เพราะเพื่ อ นแต่ ล ะคนที่ เ คยมาคฤหาสน์ ห ลั ง นี้ ล ้ ว นผ่ า นการ
ถูกสอบประวัตมิ าแล้วทัง้ สิน้ ซึง่ บางครัง้ รัชนีกรเอ่ยถามตรงๆ และบางครัง้
ใช้วธิ มี าเลียบเคียงถามกับเขาภายหลัง โดยเฉพาะพวกเพือ่ นผูห้ ญิง รัชนีกร
มักให้ความสนใจเป็นพิเศษ
"แม่บัวเป็นโฆษกมูลนิธิ...ครับ ออกทีวีบ่อยๆ แม่คงเคยเห็น"
เมื่อรู้อย่างไรคงถูกถามทีหลังภัทรยศจึงเฉลยเสียเลย ส่วนพ่อของ
บงกชนัน้ ชายหนุม่ ไม่ได้กล่าวถึงเพราะไม่เคยรูร้ ายละเอียด รัชนีกรคิดตาม
นิดหนึ่งก่อนร้องอ๋อ
"คนนั้นน่ะเองที่ชื่อกฤษณา แม่เคยเจอในงานการกุศลสองสามครั้ง
แต่ไม่เคยคุยกันหรอก" พอรู้บงกชเป็นลูกเต้าเหล่าใครรัชนีกรยิ่งสนใจ
เธอพินิจดวงหน้าสวยหวานพลางแสดงความชื่นชม "กฤษณาเป็นคนเก่ง
เท่อีกต่างหาก หนูบัวเก่งและสวยเหมือนแม่นี่เอง"
เป็นอีกครั้งที่บงกชหน้าแดง เธอก้มหน้าเอ่ยเบาอย่างถ่อมตัว
"บัวไม่เก่งหรอกค่ะ สู้แม่ไม่ได้ อ้อ สู้พ่อไม่ได้ด้วยค่ะ"
ครั้นได้จังหวะ รัชนีกรจึงถามถึงพ่อของบงกช ภัทรยศเลยได้รู้ว่า
พ่อของหญิงสาวชื่อพศิน เป็นข้าราชการระดับสูงในกระทรวงหนึ่งซึ่งเขา
จ�ำได้วา่ เคยมีขา่ วใหญ่เกีย่ วกับเรือ่ งความขัดแย้งกับกลุม่ นายทุนผูม้ อี ทิ ธิพล
เพราะไม่ยอมรับสินบน
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ยิ่งรู้ว่าพ่อของบงกชคือข้าราชการมือสะอาดรัชนีกรยิ่งรู้สึกถูกชะตา
เธอพูดคุยกับบงกชอย่างถูกคอ ชมเปาะถึงพศินและกฤษณา โดยมีภทั รยศ
นั่งฟังเงียบๆ กระทั่งหญิงสาวเล่าถึงเหตุการณ์ล่าสุดซึ่งเห็นเองกับตา
ตอนแม่ลงจากรถไปกระชากคอผูช้ ายทีก่ ำ� ลังท�ำร้ายผูห้ ญิง รัชนีกรก็ตนื่ เต้น
ราวตัวเองเป็นไทยมุงอยู่ในสถานการณ์นั้นด้วย
"แม่หนูบัวเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และยังกล้ามาก"
บงกชยังเอ่ยอย่างนอบน้อมและถ่อมตัว
"ไม่ถงึ ขนาดนัน้ หรอกค่ะ...จริงสิ บัวเคยอ่านเรือ่ งทีค่ ณ
ุ แม่เป็นต้นคิด
ให้ชาวบ้านเอาผักผลไม้ออร์แกนิกมาขายในรีสอร์ตที่เขาใหญ่ฟรีๆ จนช่วย
เพิ่มรายได้ให้ชาวบ้าน คุณแม่ไอเดียดี ใจดี และยังเก่งจังเลยค่ะ"
รัชนีกรยิ้มกว้าง ถูกอกถูกใจหญิงสาวที่ทั้งสวยสะอาด ฉลาด และ
ยังมาจากครอบครัวที่ดี
ดีกว่า...
ดีกว่าใครรัชนีกรไม่อยากนึกถึง เพราะคิดทีไรต้องโมโหลูกชายทุกที
แถมพอได้เจอบงกช เธอยิ่งโมโหและไม่เข้าใจว่าลูกตาบอดหรืออย่างไร
รัชนีกรยังยิม้ ในหน้าทัง้ ทีใ่ จเริม่ เดือดปุดๆ แต่เพียงครูเ่ ดียวก็สง่ ยิม้ หวาน
"ชมกันตรงๆ แบบนีแ้ ม่เขินแย่เลยหนูบวั ...ว่าแต่แม่ถามตรงๆ บ้างสิวา่
หนูบวั สวยน่ารักอย่างนีม้ แี ฟนหรือยังเอ่ย ถ้าไม่มแี ม่ขอจองไว้ได้มยั้ "
จองไว้ให้ใครนัน้ ไม่ตอ้ งบอกเพราะรัชนีกรมีลกู ชายอยูค่ นเดียว คนทีแ่ ทบ
ไม่ได้พดู อะไรเลยตลอดการสนทนาเลิกคิว้ ตอนแรกภัทรยศไม่รแู้ ม่เพือ่ นแค่
หยอกเล่นหรือตัง้ ใจ จนมาแน่ใจตอนเห็นดวงตาของอดีตนางงามเป็นประกาย
เขากระแอมเมือ่ บงกชออกอาการอึกอักหน้าแดง
"เจ้าของวันเกิดอยู่ไหนหรือครับแม่" ภัทรยศเปลี่ยนเรื่องถามถึง
คนที่ควรได้เจอตัวตั้งนานแล้ว และค�ำถามนั้นท�ำให้รอยยิ้มรัชนีกรหายวับ
ในพริบตา
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"รุทธ์ ไปรับเพื่อน"
"เพือ่ นคนไหนเหรอครับ" ภัทรยศสงสัยเพราะเมือ่ วันศุกร์เขาไม่ได้ยนิ
เพื่อนสักคนพูดว่าให้รุทธ์ขับรถไปรับ ทว่านอกจากไม่ตอบ รัชนีกรยังบ่น
"มาเองไม่ได้หรือไงไม่รู้ถึงต้องให้รุทธ์ขับรถไปรับ นี่ก็ ไปรับกัน
ตั้งแต่เที่ยงแล้วยังไม่กลับมาเสียที"
เจ้าของบ้านส่งเสียงขุน่ จากนัน้ จึงขอตัวและบอกให้ภทั รยศกับบงกช
ท�ำตัวตามสบาย
แม้ผา่ นไปครึง่ ชัว่ โมงแล้วแต่ยงั ไม่มีใครมาถึงสักที ภัทรยศจึงโทรศัพท์
ตามยุทธนากับชโลธร ทัง้ สองบอกว่ารถติดอยูต่ รงสามแยกก่อนถึงหน้าปากทาง
เข้าซอยบ้านรุทธ์ เมือ่ เห็นว่าเพือ่ นจวนมาถึงชายหนุม่ รุน่ พีจ่ งึ ชวนบงกชออกไป
คอยคนอื่นตรงริมสระว่ายน�้ำ
หลั ง ออกมาด้ า นนอกคฤหาสน์ บ งกชค่ อ ยหายใจหายคอโล่ ง ขึ้ น
ที่ไม่ต้องอยู่ตามล�ำพังกับรุ่นพี่หน้าดุในห้องรับแขก ซึ่งภัทรยศสังเกตเห็น
อาการดังกล่าวเหมือนกัน ดังนั้นพอรุ่นน้องนั่งลงตรงเก้าอี้ที่แม่บ้าน
จัดเตรียมไว้ให้ เขาจึงตั้งใจนั่งลงยังเก้าอี้ตัวข้างๆ แทนที่จะเป็นคนละฝั่ง
ซึ่งมีโต๊ะคั่นกลาง
แล้วพอบงกชท�ำเหมือนจะเขยิบเก้าอีอ้ อกห่าง ภัทรยศกลับส่งเสียงเข้ม
"จะหนีไปไหน พี่ไม่กัดเราหรอกน่า"
บงกชหน้าแหย เอ่ยเบาราวหนูกลัวราชสีห์
"ก็พี่จุ้ยตัวใหญ่ บัวกลัวพี่นั่งไม่สบายเลยจะขยับให้พี่มีที่กว้างขึ้น"
"แก้ตัว"
ภัทรยศส่งเสียงเข้มกว่าเดิมสิบเท่า ทัง้ ยังจ้องดวงตาโตสีนำ�้ ตาลอ่อน
ครั้นเห็นดวงหน้าหวานซีดเผือดเหมือนคนจะเป็นลม ริมฝีปากหนาเป็น
เส้นตรงจึงแย้มออกจนเห็นไรฟันขาวสะอาด ขณะบงกชมองรอยยิ้มของ
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ยักษ์ใหญ่อย่างไม่ไว้ใจนัก
"พี่จุ้ยยิ้มท�ำไมคะ"
"ยิ้มข�ำเราน่ะสิ"
"ข�ำ?" คิ้วเหนือดวงตางามเลิกขึ้น "ท�ำไมพี่จุ้ยข�ำบัว หรือมีอะไร
ติดหน้าบัวอยู่"
จับหน้าจับตาไม่พอ บงกชยังเปิดกระเป๋าสะพายเพือ่ หยิบกระจก แต่
ต้องชะงักเมื่อเจ้าของเสียงดุเอ่ยเสียก่อน
"มีค�ำว่าขี้ป๊อดติดอยู่ตรงหน้าผากไง"
บงกชชะงัก เธอท�ำตาขุ่นเสียงขุ่น
"พี่จุ้ยแกล้งบัว"
"น่าให้แกล้งมัย้ ล่ะ ท�ำอย่างกับพีเ่ ป็นยักษ์มาร ลองตะกีถ้ า้ เราไม่ทำ� หน้า
เหมือนคนจะเป็นลม พี่ไม่ยมิ้ ให้หรอก"
"ขอบคุณค่ะ"
เพราะไม่แน่ ใจว่าโดนประชดหรือเปล่านัยน์ตาเข้มจึงจ้องไปยัง
ดวงตากลมใส เมื่อไม่เห็นอะไรแอบแฝงในดวงตาแป๋วภัทรยศเลยสรุปว่า
บงกชเอ่ยตามประสาซื่อ
"ถ้าไม่ใช่บัว พี่คงนึกว่าโดนขอบคุณประชด"
"เอ๋? บัวไม่ได้ประชดนะคะ บัวขอบคุณพีจ่ ยุ้ จากใจจริงๆ ที่ใจดีไม่แกล้ง
บัว"
"ท� ำ ไมคราวนี้ ฟ ั ง แล้ ว รู ้ สึ ก ทะแม่ ง เหมื อ นบั ว ประชดพี่ " ภั ท รยศ
ติดใจสงสัย แต่เพราะเป็นครัง้ แรกที่ได้คยุ กับรุน่ น้องตามล�ำพังยาวๆ แบบนี้
เขาจึงไม่ล่วงรู้ความรู้สึกแท้จริง "ช่างเถอะ ไหนๆ บัวอุตส่าห์ชมว่าพี่ใจดี
งัน้ ช่วยยิม้ เสียทีเถอะ คนอืน่ เค้าจะได้ไม่หาว่าพีเ่ ป็นยักษ์ใหญ่แกล้งน้องเล็ก
บัวยิ่งเป็นขวัญใจมหาชนอยู่ ขืนยังไม่ยอมยิ้มมีหวังพี่โดนรุมแหง"
ยักษ์ ใหญ่นึกถึงยุทธนาที่คงจัดการเขาเป็นคนแรกตามด้วยชโลธร
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ที่ต้องจิกกัดเขาด้วยค�ำพูดโทษฐานแกล้งรุ่นน้องคนโปรด บงกชท�ำหน้า
ไม่รู้ไม่ชี้
"ไม่ยิ้มหรอกค่ะ เพราะพี่จุ้ยแกล้งบัวก่อนจริงๆ"
"นั่นไง มีเอาคืนด้วย เจ้าคิดเจ้าแค้นไม่ใช่เล่นเหมือนกันแฮะ"
ภัทรยศพูดติดตลก แต่ดูเหมือนบงกชไม่ขบขันด้วย ทั้งแวบหนึ่ง
เขายังเห็นดวงตาของเธอฉายแสงวาบออกมาคล้ายไม่พอใจ ชายหนุ่มจึง
จะขยับลุกไปนั่งเก้าอี้คนละฝั่งเพราะคิดว่าเจ้าตัวไม่ชอบให้มีผู้ชายนั่งใกล้ๆ
แถมพู ด จาหยอกแกล้ ง ทั้ ง ที่ ไ ม่ เ คยสนิ ท สนม และในจั ง หวะที่ ลุ ก ยื น
ประตูคฤหาสน์ก็เปิดออกพอดี จากนั้นรถยนต์หรูสีเงินได้แล่นเข้ามาช้าๆ
และไปจอดตรงบันไดหน้าคฤหาสน์
"...ไปรับนิ้งจริงๆ ด้วย"
หรีต่ ามองร่างสูงเพรียวในชุดกระโปรงสีขาวทีก่ า้ วออกจากประตูฝง่ั ข้าง
คนขับ ภัทรยศพึมพ�ำถึงสิง่ ทีค่ าดเดาออกมาตรงเผง จากนัน้ เขาโบกมือให้รทุ ธ์
ที่หันมาพร้อมท�ำมือชี้ให้เขารู้ว่าจะเข้าไปด้านในบ้านก่อน กระทั่งรุทธ์และ
ดุสติ าหายไปภายในคฤหาสน์ ภัทรยศจึงหันมาทางบงกชซึง่ เวลานี้ไม่ใช่เพียง
ไม่ยิ้มแย้ม เธอยังท�ำหน้าเคร่งเครียด
"เป็นอะไรไปบัว"
เป็นเพราะน�ำ้ เสียงเป็นห่วง บงกชอึกอักไม่นานจึงยอมเปิดเผยความในใจ
"บัวกลัวนิ้งค่ะ"
"กลัวท�ำไม นิ้งไม่ ใช่เจ้าของบ้านเสียหน่อย" โดยไม่ต้องอธิบาย
เพราะภัทรยศเข้าใจว่าเหตุใดบงกชถึงคิดเช่นนั้น เนื่องจากเรื่องดุสิตา
ไม่ชอบหน้าบงกชเป็นเรื่องที่คนในคณะต่างรู้ดี "อีกอย่างเจ้าภาพเป็น
ฝ่ายเชิญบัว นิ้งไม่กล้าว่าอะไรหรอก"
ภัทรยศปลอบคนทีถ่ า้ หากเทียบกับดุสติ าแล้วไม่ตา่ งจากกระต่ายกับงูพษิ
ทว่าบงกชกลับยิง่ แสดงความอึดอัดมากกว่าเดิม เธอลังเลก่อนตัดสินใจพูด
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ด้วยความวิตกกังวล
"พีจ่ ยุ้ อย่าบอกใครนะคะ...ความจริงพีร่ ทุ ธ์ไม่ได้ตงั้ ใจเชิญบัวหรอกค่ะ
แต่เพราะพีเ่ ต้ยอยากให้บวั มางานวันเกิดด้วย พีเ่ ค้าเลยท�ำทีชวนบัวต่อหน้า
พีร่ ทุ ธ์ พีร่ ทุ ธ์เลยต้องเชิญบัวตามมารยาท...บัวเลยไม่รจู้ ะปฏิเสธยังไง ทัง้ ที่
บัวรูว้ า่ ถ้าหากมาบัวต้องเจอนิง้ แน่ๆ และนิง้ คงไม่ชอบใจจนยิง่ เกลียดทีเ่ ห็นบัว
มางานวันเกิดแฟนเค้า"
เผยความในใจแล้ว บงกชค่อยถอนใจยาวพลางภาวนาว่าตนจะสามารถ
เอาตัวรอดจากงานวันเกิดของรุทธ์ไปได้ดว้ ยดี
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บทที่ 4

อาจเพราะเป็นวันเกิดของคนรักและงานจัดขึ้นยังคฤหาสน์ของรุทธ์
เรื่องของดุสิตาที่บงกชกังวลจึงไม่เกิดขึ้น
เจ้าของดวงหน้าใสละมุนมองหญิงสาวรุ่นราวคราวเดียวกันกับตน
ซึ่งอยู่ในชุดกระโปรงแขนกุดความยาวเท่าเข่า จากการตัดเย็บไม่ว่าใคร
ย่อมดูออกว่าชุดทีด่ สุ ติ าสวมอยูม่ รี าคาไม่กรี่ อ้ ย ยิง่ หากน�ำมาเปรียบเทียบกับ
ชุดกระโปรงแบบหวานสีชมพูของบงกชก็จะยิง่ มองเห็นถึงความแตกต่างของ
ราคา หากอย่างไรชุดราคาถูกสีขาวแบบเรียบๆ นั้นกลับท�ำให้ผู้สวมใส่ดูดี
อย่างน่าทึ่ง
บงกชจงใจออกมายืนห่างๆ จากเจ้าของงานวันเกิดและคนรักซึ่ง
ยืนอยู่ท่ามกลางวงล้อมของพวกรุ่นพี่ปีสี่ตรงริมสระว่ายน�้ำ ทุกครั้งที่สบตา
เข้ากับดุสติ าเธอจะได้เห็นรอยยิม้ เยาะซึง่ เป็นรอยยิม้ แบบทีเ่ จ้าตัวมอบแก่เธอ
โดยเฉพาะ บงกชรูเ้ พราะพอดุสติ ายิม้ ให้รทุ ธ์หรือรุน่ พีค่ นอืน่ รอยยิม้ จะกลายเป็น
อีกแบบ คือยิ้มทั้งปากยิ้มทั้งดวงตา
ขยับตัวอย่างอึดอัดหลังดุสิตายิ้มเย้ยให้อีก บงกชหันไปทางอื่นแล้ว
ต้องแปลกใจเมื่อพบว่ามีบางคนในกลุ่มก�ำลังจ้องมองตนอยู่
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ภัทรยศชูแก้วเครื่องดื่ม บงกชไม่รู้เขาชูท�ำไม เพื่อชวนดื่ม? เพื่อ
ให้กำ� ลังใจ? หากอย่างไรเธอแค่ตอบรับเขาด้วยรอยยิม้ เนือย จากนัน้ ตัวเขา
หันกลับไปสนทนาต่อในจังหวะเดียวกับคนทีน่ งั่ อยูก่ บั บงกชตรงใต้ตน้ ลีลาวดี
พูดขึน้ มา
"ไปตรงนั้ น กั นมั้ ย น้ อ งบั ว " ตรงนั้ น ของยุ ท ธนาคื อ ตรงที่ เ พื่ อ นๆ
คณะเดียวกันและต่างคณะยืนรวมกันอยู่ราวสิบกว่าคน บงกชสั่นศีรษะ
"พี่เต้ยไปคุยกับเพื่อนๆ เถอะค่ะ ไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนบัวหรอก บัว
อยู่คนเดียวได้"
"โธ่ พีจ่ ะทิง้ น้องบัวได้ไง" ยุทธนารูส้ กึ ผิดกับเรือ่ งทีเ่ ป็นคนวางแผนให้บงกช
ได้มาร่วมงานวันเกิดรุทธ์เพราะความต้องการอยากใกล้ชดิ แต่ไปๆ มาๆ เขา
กลับท�ำให้หญิงสาวกลายเป็นส่วนเกินเลยต้องแสดงความรับผิดชอบ "พีว่ า่
วันนีน้ งิ้ ไม่กล้าแผลงฤทธิแ์ กล้งบัวหรอก ป่ะ ไปกัน"
เอ่ยพร้อมกับดึงข้อมือรุ่นน้องให้ลุกขึ้น แต่อาการตกใจส่งผลให้
คนที่ถือวิสาสะจับมือถือแขนต้องรีบปล่อยมือ
"ไม่ดีกว่าค่ะ บัวไม่อยากให้เสียบรรยากาศ" บงกชถอนใจ เอ่ยด้วย
สีหน้าและน�้ำเสียงที่ยุทธนาสงสาร "...บัวไม่น่ามาเลยนะคะ มาแล้วท�ำให้
คนไม่สบายใจ ทั้งนิ้ง ทั้งพี่รุทธ์ แล้วยังพี่เต้ย"
"อย่าน้อยใจสิ น้องบัวไม่เคยท�ำให้ใครไม่สบายใจสักหน่อย กับพี่
ยิ่งไม่เคย...เอางี้ น้องบัวนั่งคอยตรงนี้ก่อน เดี๋ยวพี่ไปเอากุ้งมาเพิ่ม"
ยุทธนาตรงดิ่งไปยังเตาที่แม่บ้านสองคนก�ำลังปิ้งย่างอาหารทะเล
เขาหยิบจานใบใหม่พลางคิดว่าจะกระซิบบอกชโลธรให้มาชวนบงกชไป
รวมกลุ่มกับคนอื่น ไม่ ใช่ปลีกตัวอยู่คนเดียวด้วยความกลัวดุสิตา และ
ระหว่างคีบกุ้งแม่น�้ำตัวโตใส่จานผู้ที่สามารถช่วยยุทธนาได้มากกว่าชโลธร
ก็ปรากฏตัว
"อิม่ มัย้ เต้ย ถ้าไม่อมิ่ แม่จะได้ให้คนออกไปซือ้ ของเพิม่ " รัชนีกรพูด
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ยุทธนารีบบอก
"อิ่มครับแม่ อิ่มมากและอร่อยมาก"
เจ้าของบ้านยิม้ ใจดี ก่อนริมฝีปากทีเ่ คลือบด้วยลิปสติกสีสดจะเปลีย่ น
กลายเป็นเส้นตรงเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะดังของดุสิตาที่อยู่ห่างออกไป
ราวห้าเมตร รัชนีกรมองหญิงสาวทีต่ ดิ แจอยูก่ บั ลูกชายตัง้ แต่มาถึงคฤหาสน์
เห็นกิรยิ าแนบชิดสนิทสนมยิง่ ไม่ถกู ใจมากกว่าเดิม ทัง้ ยังพาลโกรธลูกชาย
ที่ตาไม่มีแววเอาเสียเลย
พลันนั้นรัชนีกรหันไปทางต้นลีลาวดีเห็นหญิงสาวสวยกิริยามารยาท
เรียบร้อยอ่อนหวานนั่งอยู่ตามล�ำพังก็ถาม
"ท�ำไมเต้ยกับบัวถึงต้องแยกไปนั่งตรงนั้น" รัชนีกรเอ่ยถึงสิ่งที่ตน
สังเกตเห็นมากว่าสิบนาทีจากด้านบนคฤหาสน์ ยุทธนาอึกอักคิดหาค�ำตอบ
"น้องบัวเขินพวกรุน่ พีน่ ะ่ ครับ ไม่สนิทกันเท่าไหร่ดว้ ยเลยไปนัง่ ตรงนัน้
ผมเห็นน้องบัวอยู่คนเดียวเลยไปนั่งเป็นเพื่อน"
"อ้อ" รัชนีกรพยักหน้า ดูออกว่ายุทธนาสนใจรุ่นน้อง แต่จากการ
แอบสังเกตเห็นตอนบงกชท�ำท่าหวงเนื้อหวงตัวตอนโดนจับข้อมือก็ดูออก
เช่นกันว่าเจ้าตัวไม่มีความสนใจรุ่นพี่ แต่สิ่งที่บงกชแสดงออกนั้นท�ำให้
รัชนีกรถูกใจ ไม่ขวางหูขวางตาเหมือนอย่างดุสิตาที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้
ลูกชายเธอจับหน้าจับตัวได้ตามสบายและยังเป็นฝ่ายเกาะแขนแน่นไม่ปล่อย
อีกต่างหาก
"เขินไม่เข้าท่า แล้วอย่างนีเ้ มือ่ ไหร่จะสนิทกัน" ท�ำทีเป็นต�ำหนิเพราะ
ไม่อยากให้เพือ่ นลูกล่วงรูค้ วามคิด จากนัน้ รัชนีกรสัง่ แม่บา้ นคนหนึง่ ให้ไปตาม
ลูกชาย จนรุทธ์มาถึงเธอจึงพูดต่อหน้ายุทธนา
"ท�ำไมปล่อยแขกนัง่ คนเดียวล่ะรุทธ์" แม่หนั ไปทางบงกช รุทธ์มองตาม
แล้วตอบทือ่ ๆ
"ไม่ได้ปล่อยครับแม่ น้องเค้าอยากไปนั่งตรงนั้นเอง" รุทธ์นึกถึง
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ตอนกลับถึงบ้านแล้วเพื่อนๆ เริ่มทยอยเดินทางมาถึงซึ่งตอนแรกบงกช
ยังรวมกลุม่ อยูก่ บั คนอืน่ แต่แล้วสักพักเธอกลับหายไป หายไปตัง้ แต่เมือ่ ไร
เขาเองยังไม่รู้ด้วยซ�้ำ
"เต้ยบอกแม่ว่าบัวเขิน ไม่กล้าคุยกับรุ่นพี่"
เจ้าของวันเกิดขมวดคิ้ว มองเพื่อนที่ท�ำหน้าไม่รู้ไม่ชี้และยังเป็น
คนเจ้ากีเ้ จ้าการบีบบังคับทางอ้อมให้เขาชวนบงกชมางานวันเกิดทัง้ ทีร่ อู้ ยูว่ า่
ดุสิตาต้องไม่ชอบใจ แต่เพราะไม่อยากประจานว่ายุทธนาโกหกเรื่องเขิน
รวมถึงไม่อยากให้แม่รู้ถึงสาเหตุแท้จริงที่เกี่ยวข้องกับคนรักตน รุทธ์เลย
เฉยเสีย
"งั้นนายช่วยบอกให้น้องบัวมานั่งด้วยกันสิ"
"บอกแล้ว แต่น้องไม่กล้า" ยุทธนาพูด
"ถ้าไม่กล้า งัน้ นายอยูเ่ ป็นเพือ่ นน้องแล้วกัน และเดีย๋ วเราจะให้แม่บา้ น
คอยเอาของไปเสิร์ฟให้" รุทธ์สรุปเสียงเรียบ แต่โดนแม่คัดค้าน
"พูดแบบนีก้ บั แขกได้ยงั ไงรุทธ์ น้องเขามาวันเกิดเรา เราก็ตอ้ งต้อนรับสิ
ไม่รลู้ ะ่ รุทธ์ตอ้ งเป็นคนไปชวนบัว ท�ำตัวเป็นเจ้าภาพทีด่ "ี
รัชนีกรสั่ง ฝ่ายลูกชายไม่อยากท�ำตาม แต่ลงท้ายต้องยอมเพราะ
ไม่อยากมีปญั หากับแม่ รุทธ์หนั ไปมองดุสติ าแวบหนึง่ ซึง่ เธอมองเขาอยูพ่ อดี
ก่อนเดินไปหาบงกชพร้อมกับยุทธนาทีย่ มิ้ หน้าบาน
ครัน้ รุทธ์ทำ� ตามค�ำสัง่ แม่ บงกชจึงค่อยคลายความกังวล ลุกเดินตาม
เจ้าของวันเกิดอย่างว่าง่าย กระทัง่ จวนถึงสระว่ายน�ำ้ เธอถึงเพิง่ นึกบางอย่างออก
เลยหันมาส่งยิ้มหวานสดใสให้ผู้ชายอีกคนที่เดินถือจานกุ้งตามอยู่ด้านหลัง
"ขอบคุณนะคะพี่เต้ย ถ้าไม่มีพี่ บัวต้องแย่แน่ๆ พี่น่ารักที่สุดเลยค่ะ"
แล้วค�ำพูดเพียงเท่านัน้ ก็ทำ� เอายุทธนาตัวลอยราวกับก�ำลังเดินอยูบ่ น
ปุยเมฆ
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พอบงกชและยุทธนากลับเข้ามาสมทบกับกลุ่มเพื่อน ทุกสายตา
ต่างมองไปทางดุสิตาพร้อมกันราวนัดหมายไว้ ทว่าเหมือนรู้ตัวล่วงหน้า
อยูแ่ ล้วว่าต้องถูกจับตามองดุสติ าเลยวางเฉย ไม่ยมิ้ แย้มแต่กไ็ ม่แสดงอาการ
จงเกลียดจงชังบงกชเหมือนอย่างตอนอยู่มหาวิทยาลัย
คนโล่งใจมากที่สุดคือรุทธ์เพราะเมื่อวานดุสิตาเพิ่งโกรธงอนเรื่องเขา
ชวนบงกชมางานวันเกิดหยกๆ แถมยังประกาศด้วยว่าถ้ามีบงกชก็ต้อง
ไม่มีเธอ แต่แล้วระหว่างปวดหัวกับเรื่องนี้ จู่ๆ ตอนหัวค�่ำหญิงสาวกลับ
โทรศัพท์บอกว่าได้เตรียมเสื้อผ้าใหม่ส�ำหรับใส่มางานวันเกิดเขาแล้ว
รุทธ์จึงรีบเอาใจด้วยการขับรถไปรับคนรักที่หอพักและพาไปกิน
ข้าวกลางวัน เขาสบายใจที่ดุสิตาเลิกงอนแต่ในขณะเดียวกันยังคงกังวล
กระทัง่ ไม่มอี ะไรเกิดขึน้ อย่างทีห่ วัน่ รุทธ์แทบอยากถอนหายใจดังๆ ออกมา
ด้วยความโล่งอก
ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี เพื่อนๆ ต่างสนุกสนานและเอร็ดอร่อยกับ
อาหารทะเลทีเ่ จ้าภาพจัดเตรียมไว้อย่างเหลือเฟือ กระทัง่ หกโมงกว่าท้องฟ้า
จึงเริ่มมืด อากาศเริ่มเย็น รุทธ์ชวนทุกคนเข้าไปในห้องรับแขก คุยเฮฮา
เรื่องสัพเพเหระครู่หนึ่ง ชโลธรจึงถามขึ้นมา
"คราวหน้าไปต่างจังหวัดกันมั้ย เที่ยวทิ้งทวนก่อนเรียนจบไง"
ทุกคนเห็นด้วยและพากันเสนอว่าจะไปจังหวัดใด แต่เนื่องจาก
เพือ่ นผูห้ ญิงส่วนใหญ่ตดิ ปัญหาเรือ่ งพ่อแม่ไม่อนุญาตให้ไปเทีย่ วไกลๆ ส่วน
บางคนติดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย รุทธ์เลยบอก
"ไปเทีย่ วรีสอร์ตพ่อเราทีเ่ ขาใหญ่มยั้ ล่ะ ไม่ไกล แถมยังพักฟรี สนใจ
หรือเปล่า"
เพือ่ นตอบรับด้วยเสียงเฮ ทัง้ ขอบคุณล่วงหน้าและล้อว่ารุทธ์เป็นเจ้าสัวน้อย
หลังจากชนแก้วแล้วลูกชายเจ้าสัวได้บอกกับผูน้ งั่ ไหล่ชดิ กับตนบนโซฟายาว
"ไปด้วยกันนะนิ้ง"
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แม้เอ่ยเสียงเบาแล้ว แต่เพือ่ นผูช้ ายคณะนิเทศศาสตร์ทนี่ งั่ ทางด้านซ้าย
ของรุทธ์กลับหูดไี ด้ยนิ
"หวานเชียวไอ้รทุ ธ์ ทีช่ วนนิง้ ไปเนีย่ จะชวนไปเทีย่ วควบถ่ายรูปพรีเว็ดดิง้
เลยหรือเปล่า กูจะได้เตรียมกล้องไปเผือ่ เออ...จะว่าไปวันนีน้ งิ้ แต่งชุดสีขาว
สวยซะด้วย แถมยังดูมรี าศีเจ้าสาวอีกต่างหาก...น้องนิง้ คร้าบ แต่งงานเมือ่ ไหร่
อย่าลืมพีน่ ะครับ เกิดพีต่ กงานขึน้ มาให้พี่ไปเป็นคนเลีย้ งม้าทีร่ สี อร์ตก็ยงั ดี"
ดุสิตาหัวเราะคิก เขินอายท่ามกลางเสียงหยอกกระเซ้าซึ่งส่วนใหญ่
เป็นพวกผู้ชาย เธอบอก
"แซวอะไรกันไม่รู้ นิ้งเขินนะคะ"
"นิง้ เขินแล้ว งัน้ ถามรุทธ์แล้วกัน มึงจะไปขอน้องเมือ่ ไหร่วะ หลังเรียนจบ
เลยเป็นไง" เพือ่ นผูช้ ายอีกคนพูด
"ได้ไงล่ะ เราเรียนจบแต่นงิ้ ยังไม่จบนีน่ า อีกตัง้ สามปี" รุทธ์มองดุสติ า
ตาเชื่อมจนเพื่อนบางคนแกล้งท�ำหน้าเลี่ยน ขณะคนเดิมเอ่ยต่อ
"งัน้ ก็อกี สามปี ดีเหมือนกัน พวกกูจะได้มเี วลาเก็บเงินใส่ซองงานแต่งมึง"
"พี่อ่ะ แซวอีกละ นิ้งบอกแล้วไงว่าเขิน" ดุสิตาท�ำหน้าตาน่าเอ็นดู
"...แล้วอีกตั้งนานกว่านิ้งจะเรียนจบ ดีไม่ดี ป่านนั้นพี่รุทธ์อาจเปลี่ยนใจ
แล้วก็ได้" หญิงสาวย่นจมูกใส่คนรักที่ยิ้มกว้างพลางบอกเสียงดังฟังชัด
"ไม่เปลี่ยนหรอกน่า"
เท่านั้นเองเสียงโห่ฮิ้วก็ดังลั่น ใบหน้าดุสิตาแดงก�่ำ เธออายจนไม่รู้
จะวางมือไว้ที่ไหนเลยหยิกเข้าทีต่ น้ แขนรุทธ์แก้เขิน ขณะรุทธ์แสร้งร้องโอ๊ย
ดุสิตาตกใจปล่อยมือ แต่พอเห็นคนขี้แกล้งหัวเราะเธอจึงหยิกอีกรอบ
ทุกคนต่างมองภาพหยอกเอินของคูร่ กั ด้วยความอิจฉา กระทัง่ เสียงโห่ฮวิ้
เงียบลง บงกชซึง่ ยืนอยู่ใกล้กบั ภาพวาดมหาสมุทรก็พดู ขึน้ มา
"ที่รีสอร์ตพี่รุทธ์มีม้าด้วยเหรอคะ"
"ครับ" รุทธ์ตอบสั้น
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"ดีจัง บัวชอบขี่ม้าค่ะ"
บงกชส่งยิม้ เข้าใจว่าเมือ่ รุทธ์ประกาศชวนทุกคนย่อมหมายรวมถึงตน
ด้วย แต่ไม่ทันชวนคุยถึงเรื่องขี่ม้า สายตาน่ากลัวของดุสิตาได้ท�ำให้บงกช
หน้าเจือ่ นรูต้ วั ว่าตนคือแขกคนเดียวทีจ่ ะไม่ได้รบั เชิญ หญิงสาวเม้มริมฝีปาก
พูดอะไรไม่ออกกระทั่งเจ้าของบ้านเข้ามาในห้องรับแขก
"คุยอะไรกันอยู่ เสียงดังไปถึงข้างบนเชียว" รัชนีกรเอ่ย เธอลงมาจาก
ชั้นบนเพราะมีนัดหมายกับเพื่อนของลูกและอยากลงมาตรวจตราด้วยว่า
มีใครแอบดื่มเหล้าหรือเปล่า "ว่าไงจ๊ะหนูบัว คุยอะไรกัน"
ดวงตากลมใสแสดงความแปลกใจทีร่ ชั นีกรเจาะจงถามตน เธอแอบมอง
ดุสติ ากับรุทธ์แวบหนึง่
"พี่รุทธ์ชวนทุกคนไปเที่ยวรีสอร์ตของคุณแม่ที่เขาใหญ่ค่ะ ได้ยินว่า
มีม้าด้วย"
"ใช่ อยากไปเมื่อไหร่บอกกับรุทธ์มาแล้วกัน แม่จะได้ให้เลขาฯ แจ้ง
ทางรีสอร์ต จริงสิ ขี่ม้าเป็นกันหรือเปล่า" รัชนีกรถามเพื่อนลูกซึ่งส่วนใหญ่
ไม่เคยขี่ม้า จากนั้นเจาะจงเอ่ยกับบงกชอีกครั้ง "หนูบัวขี่ม้าเป็นด้วยเหรอ"
"เป็นนิดหน่อยค่ะ"
"งั้นเดี๋ยวให้รุทธ์ช่วยหัด"
ดวงตารัชนีกรมองลูกชายอย่างไม่แลถึงคนด้านข้าง ยุทธนานัน้ ถึงกับ
หลุดหัวเราะเมือ่ เห็นดุสติ าหน้าจ๋อยจนโดนชโลธรกระทุง้ ศอกเตือน ขณะรุทธ์
พยักพเยิดไปทางเพื่อนตัวโต
"ให้จุ้ยหัดให้สิครับ รายนั้นขี่ม้าเก่งกว่าผมอีก"
คนตัวโตผูก้ ำ� ลังอ้าปากเพือ่ งับคัพเค้กของบงกชหน้าเหลอ ด้วยไม่รวู้ า่
ตนกลายเป็นคนขีม่ า้ เก่งตัง้ แต่เมือ่ ไร แต่ทแี่ น่ๆ เขารูว้ า่ รุทธ์กำ� ลังเอาตัวเอง
เป็นกันชนและเขาดันต้องช่วยเพือ่ นเสียด้วย
"ได้สิ เดีย๋ วเราหัดให้ทกุ คนเอง ราคากันเอง ไม่แพง มีประกันหัวแตก
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ขาหัก ปากฉีกให้ดว้ ย ส�ำหรับน้องบัว เห็นแก่หวั สวยๆ พีแ่ ถมหมวกกันน็อกให้
อีกต่างหาก"
บงกชหน้าเสีย เพื่อนคนอื่นก็เช่นกัน รัชนีกรสั่นศีรษะ
"พูดจาอะไรน่ากลัว มานีม่ ะหนูบวั มาใกล้ๆ แม่ อย่าไปยืนใกล้ตาจุย้ "
รัชนีกรพูดพลางจูงข้อมือหญิงสาวออกจากห้องรับแขกโดยบอกว่า
อยากขอสูตรคัพเค้ก จากนัน้ ทุกคนพูดคุยกันต่ออย่างไม่ทนั สังเกตว่ามีเพือ่ น
หายไปอีกสามคน จนจู่ๆ เกิดไฟดับ คนที่หายไปทั้งหมดถึงกลับมาพร้อม
เสียงเพลง
เสียงร้องเพลง Happy Birthday ดังขึน้ ก่อนขนมเค้กจะเดินทางมาถึง
ในห้องรับแขกเสียอีก รุทธ์ออกอาการเขินที่ต้องมาเป่าเค้กราวตัวเองเป็น
เด็กชายวัยสิบขวบไม่ใช่ชายหนุ่มวัยยี่สิบสองปี แต่แล้วความรู้สึกดังกล่าว
อันตรธานลับหายทันทีที่เห็นว่าใครเป็นคนประคองขนมเค้กเข้ามา
แสงเที ย นเล่ ม น้ อ ยส่ อ งให้ เ ห็ น ผิ ว หน้ า แดงเรื่ อ ของบงกช รุ ท ธ์
ประหลาดใจ ก่อนเข้าใจเรื่องทั้งหมดเมื่อเห็นแม่เดินตามมาข้างหลังด้วย
ลูกชายไม่พอใจที่แม่เจ้ากี้เจ้าการบังคับให้บงกชเป็นคนถือขนมเค้กแทนที่
จะเป็นชโลธรหรือเพือ่ นผูห้ ญิงคนอืน่ แต่เพราะเป็นวันเกิดทัง้ ยังอยูต่ อ่ หน้าเพือ่ นๆ
เขาจึงจ�ำต้องฝืนยิม้ ให้หญิงสาวทีก่ ำ� ลังก้มหน้าและช้อนตาขึน้ หลังเสียงเพลง
จบลง
"Happy Birthday ค่ะพี่รุทธ์"
หากเป็นเมือ่ ก่อนรุทธ์คดิ ว่าตนเองคงหวัน่ ไหวไปกับดวงหน้าหวานละมุน
แต่เวลานีเ้ มือ่ มีดสุ ติ าเป็นคนรัก ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้ จึงเป็นความอึดอัด ชายหนุม่
เป่าเทียนแรงจนดับหมดทันที จากนัน้ ไฟสว่างพึบ่ พร้อมกับค�ำอวยพรของรัชนีกร
ทีม่ อบให้ลกู ชาย
"สุขสันต์วันเกิดลูกรัก ขอให้ลูกเจริญก้าวหน้าในทุกเรื่อง โดยเฉพาะ
ความรัก แม่ขอให้ลูกมีความรักที่ดีจ้ะ"
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รัชนีกรบอกพร้อมกับส่งยิ้มให้ลูกชายและบงกช
ดุสติ าต้องใช้ความพยายามอย่างมากทีเดียวทีจ่ ะไม่อาละวาดพังข้าวของ
ภายในห้องรับแขก แต่กระนัน้ เธอยังลืมตัวก�ำหมัดแน่น ส่งสายตาขุน่ มัวไปยัง
ทัง้ สามคนทีอ่ ยูต่ รงหน้า
แน่ล่ะว่าดุสิตาดูออกเรื่องรัชนีกรไม่ชอบขี้หน้าตน ซึ่งเธอดูออก
ตัง้ แต่วนั แรกทีพ่ บรัชนีกรกับรุทธ์ในร้านอาหารทีต่ นท�ำงานพิเศษ โดยเธอเอง
ไม่เคยรู้สาเหตุจึงคาดเดาเหตุผลไว้ว่าอาจเป็นเพราะความจน ความด�ำ
ไม่มสี ง่าราศีอย่างพวกคุณหนูทที่ ำ� ให้รชั นีกรคิดว่าเธอไม่มคี วามเหมาะสมกับ
ลูกชายแม้แต่นอ้ ย ดังนัน้ เธอเลยอุตส่าห์ตดั ใจถอนเงินหลายร้อยมาลงทุนซือ้
ชุดกระโปรงชุดนีเ้ พือ่ ให้ตวั เองดูดมี รี าคาเหมาะกับคฤหาสน์หรูและผูช้ ายหรูๆ
อย่างรุทธ์
แต่ถงึ ขนาดลงทุนหลายร้อยกลับไม่พออยูด่ ี อีกทัง้ เธอยังโดนฉีกหน้า
อีกต่างหาก แถมคนทีร่ ชั นีกรใช้เป็นเครือ่ งมือยังเป็นคนทีด่ สุ ติ าอาฆาตแค้น
แช่งชักหักกระดูกให้ล่มจม
ส่งสายตาชิงชังให้บงกชอย่างเปิดเผยก่อนค่อยรู้สึกตัวเมื่อจู่ๆ ได้ยิน
เสียงกระแอม ดุสิตามองหาต้นเสียง ครั้นรู้ว่าเป็นเสียงของเจ้ายักษ์ตัวโต
ทีก่ ำ� ลังจ้องมองตนอยูเ่ ธอก็สะบัดหน้าพรืด ก่อนเอ่ยอย่างหมดความอดทน
"นิ้งไปเข้าห้องน�้ำก่อนนะคะพี่รุทธ์"
พูดพร้อมก้าวฉับๆ ออกจากห้องรับแขก รุทธ์หน้าเสียจะคว้าแขนดุสติ า
ก็ทำ� ไม่ได้เพราะถือเค้กอยู่ เขาจึงรีบวางเค้กลงบนโต๊ะ แต่ไม่ทนั ก้าวตาม เขา
กลับโดนแม่ดใุ ห้ชว่ ยตัดแบ่งเค้กก่อน ฝ่ายบงกชหน้าเสียไม่แพ้กนั เธอเอ่ยเบา
ให้เขาได้ยนิ
"ขอโทษนะคะพี่รุทธ์ บัวไม่ได้ตั้งใจให้พี่กับนิ้งทะเลาะกัน"
"ไม่เป็นไรครับ พี่ไม่ได้โกรธบัว บัวสบายใจได้"
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หญิงสาวค่อยยิ้มออก รับเค้กจากชายหนุ่มด้วยความสบายใจพลาง
กินอย่างเอร็ดอร่อย
"เกมพลิกไปพลิกมา สนุกชะมัด" อรอุมาเอ่ยกับชโลธรและเพือ่ นผูห้ ญิง
อีกสองคนทีย่ นื อยูบ่ ริเวณมุมด้านในของห้องรับแขก ขณะพวกทีเ่ หลือคุยเฮฮา
อยูต่ รงโซฟา
"เกมพลิก? ไม่เห็นมีใครเล่นเกมเสียหน่อย" ชโลธรขมวดคิ้ว มอง
พวกเพือ่ นผูช้ ายก็ไม่เห็นใครเล่นเกมสักคน อรอุมากลอกตาอย่างเบือ่ หน่าย
แล้วเฉลย
"เรือ่ งนิง้ กับน้องบัวไง ตอนแรกนึกว่างานนีน้ งิ้ ชนะขาดลอยได้เจ้าชาย
มาครอง แต่ไปๆ มาๆ พระราชินถี งึ ขัน้ ลงมาจัดการเขีย่ นางมารเสียกระเด็น
แถมยังหาเจ้าหญิงให้เจ้าชายเองอีกต่างหาก งานนี้ห้ามกะพริบตาเพราะ
เราคิดว่านางมารไม่มีทางยอมแพ้เจ้าหญิงง่ายๆ"
"พูดยังกับนิง้ กับบัวแข่งกันเรือ่ งรุทธ์" เพือ่ นผูห้ ญิงรูปร่างอวบทีม่ ชี อื่ ว่า
กมลวรรณพูด
"แข่งแน่นอน" อรอุมามั่นใจ "เพราะแต่ไหนแต่ไรยายนิ้งแข่งกับบัว
ทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่องประกวดดาว เรื่องท�ำขนม"
"ขนม? ตอนไหนเหรอ ท�ำไมเราไม่เห็นเคยรูเ้ รือ่ ง" ปัทมาซึง่ มีรปู ร่าง
ตรงกันข้ามกับกมลวรรณอย่างสิน้ เชิงเอ่ย ชโลธรบอก
"บลูเบอรี่ชีสพายน่ะ นิ้งเห็นบัวเอาขนมมาแจกเลยท�ำมาแจกมั่ง แต่
ปรากฏว่า..."
"โดนจุย้ ด่าสาดเสียเทเสีย เสียดายตอนหลังจุย้ วางมือเรือ่ งนิง้ ไปเสียก่อน
ไม่งนั้ มันส์หยด" อรอุมาเหลือบมองแผ่นหลังคนตัวสูงใหญ่ทส่ี ดุ ในรุน่ ซึง่ วันนี้
แต่งตัวดูดเี ป็นพิเศษ
"สรุปคือนิง้ แข่งกับบัวมาตลอดและแพ้มาตลอด งานนีเ้ ลยต้องวัดกัน
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ที่รุทธ์ แต่เราว่านะ..." กมลวรรณครุ่นคิด "รุทธ์ดูชอบนิ้งจะตาย คงไม่คบ
กับบัวหรอก"
"ไม่แน่หรอก" อรอุมาเข้าข้างบงกชเต็มตัว "เพราะงานนีบ้ อกแล้วไงว่า
แม่ของรุทธ์ไม่เอาด้วย อย่างว่าเนอะ แค่มองด้วยสายตาก็รแู้ ล้วว่าใครดีกว่าใคร"
"แต่วนั นีน้ งิ้ สวยออก สวยมากด้วย และถ้าไม่นบั ตอนโมโหตะกี"้ ชโลธร
หมายถึงตอนบงกชถือเค้กวันเกิดเข้ามาในห้อง "เราคิดว่านิง้ ปรับปรุงตัวเอง
ดีขนึ้ ตัง้ เยอะ ไม่วนี ไม่จกิ ด่าน้องบัวด้วย ถ้าเป็นเมือ่ ก่อนเราว่านิง้ ต้องเอาเค้ก
ปาใส่หน้าบัวแน่ๆ"
"แหม นีม่ นั ในคฤหาสน์ของรุทธ์นะจ๊ะ ถ้าริอยากเป็นคุณนายก็ตอ้ งรูจ้ กั
สร้างภาพสิ ยิง่ ต่อหน้าแม่ของรุทธ์ดว้ ย" อรอุมาเบะปาก "ว่าแต่ทำ� ไมนิง้ ถึง
เกลียดบัวนัก อยากรูจ้ งั แฮะ"
"เอ้กบั เต้ยเคยบอกเพราะนิง้ อิจฉาเรือ่ งบัวสวยกว่ารวยกว่าไม่ใช่เหรอ"
ชโลธรเอ่ยถึงสิ่งที่เพื่อนสองคนเคยบอก
"เมื่อก่อนเราเคยคิดอย่างนั้น แต่ดูเหมือนมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้ เพราะ
น้องบัวหลุดปากพูดกับเราครั้งนึงว่าเคยเจอนิ้งตอนเด็กๆ"
ทุกคนตาโตกับข้อมูลใหม่ล่าสุดจากอรอุมา กมลวรรณเร่งยิกๆ
"อะไร ยังไง เล่าซิ!"
"รูแ้ ค่นแี้ หละ เพราะพอรูต้ วั น้องบัวก็ปดิ ปากสนิท" คนเปิดประเด็นใหม่
ยักไหล่ ทว่าคนพูดน้อยที่สุดกลับมีข้อมูลบางอย่างที่ท�ำเอาทุกคนตาโต
ยิ่งกว่าเดิม
"เรารูจ้ กั น้องปีหนึง่ คณะครุศาสตร์คนนึง" ปัทมาเริม่ อย่างลังเล จากนัน้
ลดเสียงลง "คนนีเ้ คยอยูแ่ ถวบ้านนิง้ เค้าบอกสมัยเด็กๆ ชือ่ เสียงนิง้ ไม่ดเี ท่าไหร่
เพราะว่า..." คนเล่ากลืนน�ำ้ ลายท่ามกลางสายตากระหายใคร่รู้ "นิง้ เคยขโมยของ
แล้วโดนจับได้...และคนจับได้คอื บัว"
"หา!"
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ทัง้ สามคนทีเ่ หลือร้องดังลัน่ ปัทมารีบจุปากให้ทกุ คนเงียบพร้อมกับพูด
"เราไม่รขู้ อ้ เท็จจริงนะ แค่ฟงั เค้าเล่ามาอีกที พวกเธอฟังหูไว้หแู ล้วกัน"
แม้บอกให้ฟงั หูไว้หู แต่ดเู หมือนคนฟังต่างฟันธงในใจแล้วว่าเป็นเรือ่ งจริง
เพราะก่อนหน้าดุสิตาเพิ่งมีคดีขโมยลิปสติกของบงกช ซึ่งถึงจับไม่ได้
คาหนังคาเขา หากข้อหาเดียวกับในอดีตช่วยยืนยันแล้วว่าทุกสิ่งล้วนมี
มูลความจริง และไม่ทนั อรอุมาจะต่อว่าถึงพฤติกรรมเหลวแหลกของดุสติ า
ซึง่ เป็นเหตุให้เจ้าตัวอาฆาตบงกช ภัทรยศก็โน้มใบหน้าลงมาในกลุม่ สาวๆ
"นินทาใครกันอยู่"
"ไม่มีย่ะ" อรอุมาร้อนตัว
"แน่ใจ? ตะกี้เพิ่งได้ยินเธอพูดชื่อเราอยู่แหม็บๆ" ภัทรยศพูด
"ทีเรือ่ งยังงีล้ ะ่ หูดี เราไม่ได้พดู ถึงจุย้ สักหน่อย เพราะเราไม่ใช่คนขีน้ นิ ทา"
คนขีน้ นิ ทาออกตัว ภัทรยศเบ้ปาก
"ถ้าเอ้ไม่ใช่คนขี้นินทา งั้นโลกนี้ก็ไม่มีใครขี้เหม็นแล้วล่ะ" ภัทรยศ
พูดหน้าตาเฉย ครั้นอรอุมาขยับปากจะด่า เขาก็ท�ำตาดุจนอีกฝ่ายหงอ
"มีอะไรเหรอจุ้ย ท�ำไมถึงเดินมาหาพวกเรา" ชโลธรเปลี่ยนเรื่อง
ตอนแรกเธอเห็นภัทรยศยังรวมกลุ่มคุยหัวเราะกับคนอื่นๆ
"เราจะกลับแล้ว เลยจะถามว่าไอ้เต้ยอยากกลับพร้อมกันมั้ย แต่
ไม่รมู้ นั หายหัวไปไหน โทรไปก็ไม่รบั พวกเธอเห็นเต้ยหรือเปล่า" ชายหนุม่
เอ่ยถึงเพื่อนที่มีบ้านอยู่ทางเดียวกัน อรอุมาหัวเราะแปร่ง
"มันคงกลับบ้านไปตั้งแต่ตอนเห็นน้องบัวถือเค้กมาให้รุทธ์แล้วล่ะ
พูดไปยิง่ น่าสงสาร อุตส่าห์เป็นมดแดงแฝงพวงมะม่วงมาตัง้ นาน กลับมาแห้ว
คาบ้านคู่แข่งเสียอย่างนั้น แต่ไอ้เต้ยมันไม่เจียมตัวด้วยแหละ" คนขี้นินทา
ท�ำท่าจะนินทายุทธนาอีกยืดยาวถ้าภัทรยศไม่แทรกขึ้นมาก่อน
"แล้วรุทธ์ ไปไหน"
"เห็นแม่เรียกรุทธ์กับบัวขึ้นไปชั้นบนน่ะ ได้ยินว่าอยากให้รุทธ์กับบัว
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ช่วยค้นรูปรีสอร์ตมาให้พวกเราดู"
ปัทมาบอก ภัทรยศขมวดคิว้ เพราะรูปพวกนัน้ หาดูในเว็บไซต์ได้ แต่
ที่รัชนีกรต้องการให้ดูรูปตอนนี้คงมาจากสาเหตุอื่นมากกว่า เหมือนอย่าง
ตอนให้บงกชเป็นคนถือขนมเค้กแทนที่จะเป็นดุสิตาซึ่งพอเขาเห็นสายตา
ของคนรักเพื่อนก็รู้ว่าเธอเจ็บแค้นแค่ไหนเลยต้องแสร้งกระแอมเตือนด้วย
ความเห็นใจ
ภัทรยศมองนาฬิกาข้อมือ ครั้นเห็นเป็นเวลาหนึ่งทุ่มกว่าเขาจึง
ฝากบอกรุทธ์ผ่านกลุ่มเพื่อนผู้หญิงว่าตนขอกลับบ้านก่อน
ชายหนุม่ ไม่ได้กลับบ้านทันทีเพราะแวะเข้าห้องน�ำ้ ก่อน เขาออกจาก
ตัวคฤหาสน์หลังเสร็จธุระ เดินผ่านแม่บ้านที่ก�ำลังเก็บกวาดข้าวของ
ตรงสระว่ายน�้ำ ภัทรยศเอ่ยขอบคุณหัวหน้าแม่บ้านที่หิ้วถุงขยะผ่านมา
ทางตนพอดี อีกฝ่ายพูดคุยกับเขาถึงเรือ่ งอาหารก่อนหันไปทางสระว่ายน�ำ้
ที่ค่อนข้างมืด
"คุณจุ้ยเห็นคุณรุทธ์มั้ยคะ"
"ได้ยินว่าอยู่ข้างบนกับแม่นะครับ"
"...ยังไม่ลงกันมาอีกเหรอ" แม่บา้ นสูงวัยพึมพ�ำ ครัน้ ภัทรยศท�ำหน้าสงสัย
จึงพูดต่อ "คุณนิง้ แฟนคุณรุทธ์นะ่ ค่ะ เธอถามหาคุณรุทธ์หลายรอบแล้ว"
ภัทรยศมองตามสายตาแม่บา้ นทีม่ องไปตรงสระว่ายน�ำ้ อีกครัง้ คราวนี้
เขาถึงเพิง่ สังเกตเห็นว่าดุสติ านัง่ แกว่งเท้าในสระอยูต่ ามล�ำพัง ความมืดและ
แผ่นหลังบางลูค่ อ้ มท�ำให้เขารูส้ กึ ว่าเจ้าตัวดูเหน็ดเหนือ่ ยอ่อนล้า หมดสภาพ
เย่อหยิง่ จองหองจนเขาเองเกิดความเห็นใจ ทัง้ ทีว่ า่ กันตามตรงเขาควรสะใจ
มากกว่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวในวันนี้...แต่เพราะอะไรไม่รู้เหมือนกัน
ทีท่ ำ� ให้ชายหนุม่ รูส้ กึ อย่างนัน้
"อุ๊ย คุณรุทธ์ลงมาพอดีเลย"
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เหลียวไปด้านหลังตามเสียงแม่บ้าน ภัทรยศเห็นเพื่อนเดินลงบันได
คฤหาสน์ก้าวมาทางตน แล้วพอแม่บ้านห่างออกไป รุทธ์จึงถาม
"เห็นนิ้งมั้ยจุ้ย"
"นั่นไง นั่งเป็นผีเฝ้าสระอยู่"
รุทธ์หรี่ตามองตาม นอกจากไม่ถือสาปากเพื่อน เขายังหัวเราะ
"ถ้าเจอผีสวยขนาดนี้ ก็ยอมให้หลอกว่ะ"
ภัทรยศกลอกตา เลี่ยนกับค�ำพูดหวานหูชวนอาเจียนที่ ได้ยินมา
ตั้งแต่เย็นถึงค�่ำ
"เออ ขอให้ถูกหลอกจริงๆ เข้าสักวัน"
เจ้าของวันเกิดทีก่ ำ� ลังจะเดินไปหาคนรักชะงักเท้า บอกอย่างไม่พอใจนัก
"อย่าพูดถึงนิ้งแบบนี้ นิ้งไม่ใช่คนแบบนั้น เธอไม่หลอกใคร มีอะไร
ก็แสดงออกมาตรงๆ"
ค�ำพูดจากคนที่นานทีปีหนจะออกอาการโกรธท�ำภัทรยศอึ้ง เขาค้อม
ศีรษะลงเล็กน้อย
"ขอโทษว่ะ ไม่ได้ตงั้ ใจว่าแฟนนาย...แต่ถามจริงเถอะ ชอบผูห้ ญิงตรงๆ
แบบนิง้ เหรอ คือไม่ใช่วา่ ไม่ดี แต่นมี่ นั ตรงเกินไปมัย้ วะ"
ภัทรยศไม่อยากพูดว่าบางครั้งความตรงของดุสิตาช่างเฉียดใกล้กับ
ความไม่มมี ารยาท ขณะรุทธ์แม้แปลกใจทีโ่ ดนถามเรือ่ งส่วนตัว แต่กย็ อมตอบ
"ตรงสิดี ไม่มลี บั ลมคมใน รูม้ ย้ั เราจีบนิง้ แค่สปั ดาห์เดียวเอง นิง้ บอกว่า
ไม่เห็นต้องเล่นตัวเยอะ มีคนหล่อรวยอย่างเรามาชอบไม่ตกลงคบก็โง่เต็มที"
รุทธ์หวั เราะ สายตาเต็มไปด้วยความเอ็นดู "เราไม่เคยเจอผูห้ ญิงแบบนีม้ าก่อน
น่ารักดี"
"น่ารักเนีย่ นะ?" คิว้ ภัทรยศเลิกสูงเพราะคิดว่าค�ำว่าน่ารักไม่ได้เข้ากับ
ดุสิตาเลยสักนิด แต่ดูเหมือนรุทธ์จะเห็นต่าง
"น่ารัก และขยันมาก นายรู้เปล่า นิ้งขอทุนเรียนเอง ท�ำงานเอง
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ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดเธอหามาจากน�ำ้ พักน�ำ้ แรงตัวเอง เจ๋งดี ผิดกับเราลิบลับ"
ภัทรยศนิง่ ฟัง พอมองเห็นความแตกต่างทีด่ เู หมือนบางทีกล็ งตัวเข้ากัน
อย่างน่าประหลาด ขณะรุทธ์ยงั เอ่ยต่อ
"แล้วพอเราจะซือ้ ของให้ก็ไม่เอา จนเราต้องยัดเยียดให้ อย่างลิปสติก
แท่งที่ท�ำให้นิ้งมีปัญหาเหมือนกัน" ผู้พูดเล่าถึงข่าวลือที่เชื่อว่าคนในคณะ
ต่างรูเ้ รือ่ งหมดแล้ว "เราเป็นคนซือ้ ให้เอง นิง้ ไม่ได้ขโมยจากบัว แต่แปลกนะ
ทั้งที่บัวบอกนิ้งไม่ได้ขโมย แต่ท�ำไมคนถึงไม่เชื่อไม่รู้"
พอได้ฟังข้อเท็จจริงจากปากเพื่อน ภัทรยศจึงแนะน�ำ
"นายต้องพูดเอง ให้บัวพูดไม่ได้หรอก เพราะคนอื่นเค้ามองว่าบัว
ไม่กล้าเอาเรื่องนิ้ง"
"เราเคยบอกนิง้ อย่างนายแล้ว แต่นงิ้ ห้ามไม่ให้พดู น่ะ เธอบอกใครโง่
ก็ปล่อยให้เชื่อไป"
ภัทรยศสะอึก เพราะจะว่าไปเขาเองก็นบั เป็นคนโง่คนหนึง่ เหมือนกัน
หากไม่ทนั ยืนยันตามค�ำแนะน�ำเดิม รุทธ์ก็โบกไม้โบกมือให้ดสุ ติ าทีห่ นั มาทาง
หน้าคฤหาสน์ จากนัน้ รุทธ์ขอตัวไปหาคนรัก ส่วนเขาขอตัวกลับบ้านเช่นกัน
ถึงป้ายรถเมล์แล้วก็จริง แต่บางอย่างยังคงรบกวนจิตใจภัทรยศ เขา
นึกถึงเรือ่ งราวของดุสติ าผ่านค�ำบอกเล่าของเพือ่ น ของรุทธ์ และจากทีต่ น
เคยปะทะคารมด้วย รวมถึงในวันนีอ้ กี ทีห่ ญิงสาวดูเปลีย่ นไป จากเคยขึน้ ชือ่ ว่า
เป็นคนเกรีย้ วกราดก้าวร้าว กลายเป็นคนยิม้ แย้มเป็นมิตร ซึง่ แม้ในวันวาน
กับวันนีต้ วั เธอจะไม่ได้แตกต่างชนิดพลิกเปลีย่ นจากหน้ามือเป็นหลังมือ แต่
สิ่งที่เกิดขึ้นท�ำให้ภัทรยศประหลาดใจมากทีเดียว โดยเฉพาะตอนเธอ
เอ่ยทักทายเขาก่อนราวไม่เคยมีเรื่องบาดหมางและยังเรื่องที่เธอสามารถ
อยู่ร่วมกับบงกชได้โดยไม่เป็นฝ่ายหาเรื่องก่อนอีก
ภัทรยศชื่นชมสิ่งที่ดุสิตาเป็นในวันนี้ทั้งที่เขาเองไม่รู้ด้วยซ�้ำว่านั่นคือ
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ตัวตนแท้จริงหรือเปล่า...รุทธ์บอกเขาว่าเธอเป็นคนตรง แต่เขาได้ยิน
เพื่อนบางคนแอบนินทาว่าเธอสร้างภาพ
อะไรคือภาพจริง อะไรคือภาพลวง ภัทรยศไม่อาจให้ค�ำตอบได้
เฉกเช่นทีเ่ ขาเองไม่รวู้ า่ อะไรคือสาเหตุการเปลีย่ นแปลงของดุสติ าซึง่ เขาเดาว่า
บางทีอาจเป็นเพราะความรักของเธอที่มีต่อรุทธ์
หรือไม่ก็เพราะมีคนรักอย่างรุทธ์
ภาพหญิงสาวในชุดกระโปรงสีขาวกับคฤหาสน์หลังโตปรากฏแจ่มชัด
ในหัว ภัทรยศคล้ายได้ยนิ เสียงหัวเราะแจ่มใสของเธอด้วย กระทัง่ มอเตอร์ไซค์
คันหนึง่ เร่งเครือ่ งแรงจนเกิดเสียงดังลัน่ ถนน ชายหนุม่ ทีน่ งั่ อยูต่ รงป้ายรถเมล์
จึงสะดุง้ ค่อยรูส้ กึ ตัวว่าชักให้ความสนใจต่อรุน่ น้องทีเ่ คยเหม็นหน้ามากเกินไป
แล้ว
รถเมล์สคี รีมแดงสายทีร่ อมากว่าสิบห้านาทีจอดเทียบยังป้าย ชายหนุม่
ขึน้ แล้วเลือกนัง่ เบาะทีน่ งั่ เดีย่ วเยือ้ งกับประตูรถ เขามองออกนอกหน้าต่าง
ในจังหวะทีร่ ถเมล์กำ� ลังเคลือ่ นตัวออกช้าๆ แต่พอคนขับเหยียบเบรกกะทันหัน
เขาจึงหันไปทางประตู
นัยน์ตาสีเข้มแสดงความประหลาดใจหลังพบว่าใครคือคนที่วิ่งหอบ
ขึน้ มา กระทัง่ เจ้าตัวเงยหน้าสบตากับภัทรยศ ดวงตาคมสวยแปลกตาก็มที ง้ั
แววประหลาดใจและตกใจ แต่เพียงครูเ่ ดียวดุสติ าได้เมินหน้าไปทางอืน่ เธอ
เดินไปนัง่ ตรงเบาะคูต่ ดิ ริมหน้าต่าง
ภัทรยศฉุนกึกเมือ่ ดุสติ าท�ำราวไม่รจู้ กั เขาผิดจากตอนอยู่ในงานวันเกิด
ทั้งรู้ค�ำตอบแน่ชัดแล้วว่าหญิงสาวสร้างภาพเก่งอย่างเพื่อนบอกจริงๆ ทว่า
เพียงครูเ่ ดียวภัทรยศได้ปล่อยความรูส้ กึ ดังกล่าวผ่านไป เขามองแสงไฟดวงเล็ก
ดวงน้อยยามค�่ำคืน สัมผัสถึงสายลมเย็นที่กระทบหน้าหลังรถประจ�ำทาง
แล่นเร็วขึ้นในช่วงที่ผ่านห้างสรรพสินค้าได้สักพัก
"อย่ามายุ่งกับฉัน!"
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เสียงดังท�ำทุกคนเหลียวไปทางด้านหลังรถเมล์ รวมถึงภัทรยศด้วย
เขาเห็นชายใบหน้าแดงก�่ำแต่งตัวสกปรกซึ่งไม่รู้ว่าขึ้นรถมาตั้งแต่เมื่อไร
ก�ำลังตอแยดุสิตา
กระเป๋ารถเมล์ที่เป็นหญิงรูปร่างเล็กเดินไปหาคนขับรถเพื่อให้ช่วย
จัดการคนเมา ขณะดุสิตายืนขึ้น ตะคอกบอกให้ชายที่ตั้งใจนั่งข้างตน
หลีกทางไป แต่เมื่อเจ้าตัวท�ำหน้าทะเล้น ยิ้มกริ่มอย่างน่ารังเกียจ ทั้งยัง
คว้าหมับทีข่ อ้ มือบาง หญิงสาวก็รอ้ งกรีด๊ พร้อมร้องขอความช่วยเหลือจาก
คนที่ตัวเองเพิ่งเมินใส่หยกๆ
"พี่จุ้ย! ช่วยนิ้งด้วย!"
ความจริงภัทรยศอยากแกล้งท�ำเป็นไม่ได้ยินก่อนแล้วค่อยช่วยเหลือ
ทีหลัง ทว่าพอหญิงสาวเบะปาก ท�ำหน้าเหมือนจะร้องไห้ แถมยังเรียกชือ่ เขา
เสียงดังลัน่ อีกครัง้ ชายหนุม่ จึงก้าวจากทีน่ งั่ มาหยุดข้างชายขีเ้ มา ใช้รา่ งสูงใหญ่
เหมือนยักษ์ข่มจนร่างผอมเกร็งดูเล็กกระจ้อยร่อย จากนั้นใช้สายตาและ
เสียงดุดันเหี้ยมเกรียมข่มขู่
"ลุกไป"
ฝ่ายทีย่ อมปล่อยมือดุสติ าตัง้ แต่ภทั รยศย่างสามขุมมาหาส่งเสียงอ้อแอ้
ฟังไม่ได้ศพั ท์ ตอนแรกชายคนนัน้ ไม่ยอมลุกง่ายๆ แต่พอมีผชู้ ายวัยฉกรรจ์
ท�ำท่าจะเดินมาอีกคนจึงต้องยอม
"ลงไป"
ภัทรยศสัง่ เสียงเฉียบอีกทัง้ ชีน้ วิ้ ไปทางประตู ชายขีเ้ มาฮึดฮัด กระทัง่
ผูท้ กี่ ำ� ลังไล่ตนก�ำหมัดและกระเป๋ารถเมล์ยงั ช่วยตะโกนไล่ ลงท้ายชายคนนัน้
จึงเดินโงนเงนยอมลงจากรถประจ�ำทางและตะโกนด่าภัทรยศด้วยค�ำหยาบ
ลั่นถนน
พ้นจากป้ายรถเมล์ที่คนเมาลงไปภัทรยศค่อยนั่งลงข้างรุ่นน้อง เขา
นึกหมัน่ ไส้คนอวดดีจองหองทีไ่ ม่ยอมเอ่ยขอบคุณสักค�ำ ทว่าพอเห็นใบหน้าซีด
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มือไม้เล็กบอบบางบนตักสัน่ ด้วยความกลัว จากหมัน่ ไส้เลยกลายเป็นสงสาร
ชายหนุ่มคิดหาวิธีท�ำให้คนตัวสั่นเป็นลูกนกหายตกใจกลัวครู่หนึ่ง
"ยังไม่เทีย่ งคืนเสียหน่อย แต่ทำ� ไมรถฟักทองไม่มแี ล้ว หรือรถฟักทอง
เสีย ซินเดอเรลล่าเลยต้องนัง่ รถเมล์กลับบ้านเอง"
ดุสิตาหันขวับ นัยน์ตาคมขุ่นมัว ผิดกับแววตาภัทรยศที่เต้นริกๆ
ชอบใจกับแผนการยั่วโมโหที่ส�ำเร็จด้วยดี
"พี่จุ้ยอย่ามายุ่ง"
"เอ๊า เดี๋ยวไม่ให้ยุ่ง เดี๋ยวให้ยุ่ง ตกลงเอาไง" ภัทรยศแกล้งท�ำเป็น
หัวเสียบ้าง "ถ้าไม่อยากให้ยุ่งจะได้ไปนั่งตรงอื่น แต่บอกไว้ก่อนถ้าเกิดเจอ
คนลวนลามอีกอย่ามาขอความช่วยเหลือแล้วกัน"
ภัทรยศตั้งท่าลุก ดุสิตาเม้มริมฝีปากแน่น เธอออกค�ำสั่ง
"พี่จุ้ยห้ามลุก ห้ามไปไหน ห้ามทิ้งนิ้งด้วย"
ฝ่ายคนตัวโตท�ำตามค�ำสั่งโดยดีพลางถามคนเอาแต่ใจ
"นัง่ รถเมล์เป็นด้วยเหรอเรา นึกว่านัง่ ได้แต่รถแพงๆ เสียอีก" ถามเพือ่
ชวนคุยให้หายกลัวมากกว่าต้องการค�ำตอบแท้จริง ดุสิตาค้อนภัทรยศ
"เป็นอยู่แล้วค่ะ...ว่าแต่พี่จุ้ยนั่นแหละ นั่งรถเมล์เป็นด้วยเหรอ"
ภัทรยศนิ่ง สบดวงตาคมที่หรี่มองมาอย่างจับผิดแล้วยักไหล่
"นั่งประจ�ำ" ชายหนุ่มมองคนที่ท�ำหน้าท�ำตาเหมือนไม่เชื่อค�ำพูดตน
แม้แต่น้อยแล้วตั้งค�ำถามที่ต้องการค�ำตอบบ้าง "เกิดอะไรขึ้น ท�ำไมเราถึง
มานั่งรถเมล์"
ดุสิตาไม่ยอมตอบ เธอหันหน้าออกนอกหน้าต่าง โดยไม่รู้ตัวว่า
สีหน้าบูดบึ้งเผยทุกอย่างออกมาเกือบหมด
"ทะเลาะกับรุทธ์งั้นสิ ทะเลาะเรื่องอะไร"
ใบหน้าบึง้ ตึงหันกลับมาทางเดิม เธออยากบอกว่าอย่ามายุง่ เรือ่ งของตน
ก็ไม่กล้าด้วยกลัวว่าหากพูดไป หนนี้คงโดนภัทรยศทิ้งเข้าจริงๆ หญิงสาว
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มองหน้ารุน่ พีท่ ไี่ ม่เคยชอบหน้า ทว่านัยน์ตาเขากลับมีบางอย่างทีท่ ำ� ให้ตดั สินใจ
บอกเล่าตามตรง
"ใช่ค่ะ นิ้งทะเลาะกับพี่รุทธ์" เริ่มได้นิดเดียว ความอัดอั้นตันใจ
ตลอดหลายชั่วโมงจึงพรั่งพรูออกมา "ความจริงยังไม่ทันทะเลาะหรอกค่ะ
เราคุยกันอยูด่ ๆี ตรงสระว่ายน�ำ้ แต่พอแม่เรียกพีร่ ทุ ธ์ไปดูรปู รีสอร์ตกับเพือ่ นๆ
และยายบัวข้างในบ้าน นิง้ ขีเ้ กียจดูดว้ ยเลยกลับบ้าน"
ปากบอกขีเ้ กียจ แต่ความจริงดุสติ ารูว้ า่ หากต้องเผชิญกับสถานการณ์
ที่รัชนีกรคอยเอาใจบงกชโดยบงกชเองยังท�ำตัวไร้เดียงสาออเซาะฉอเลาะ
เธอคงหมดความอดทนกลายร่างเป็นอย่างแม่ของตัวเองและลุกขึน้ มาด่ากราด
จนแม้แต่รุทธ์คงขวัญหนีดีฝ่อบอกเลิกเธอทันที
ฝ่ายภัทรยศเข้าใจถึงความอึดอัดของดุสติ าทีโ่ ดนรัชนีกรกันทุกกระบวนท่า
ให้ออกห่างจากลูกชาย ซึง่ ยกแรกนีแ้ ม่ของเพือ่ นท�ำส�ำเร็จเสียด้วย
"รุทธ์รู้หรือเปล่าว่านิ้งออกมาแล้ว"
"จะรูไ้ ด้ไง นิง้ ไม่ได้บอกใคร" ดุสติ าตอบกวน ภัทรยศถอนใจยาว เขา
บอกให้หญิงสาวโทรหาคนรักทีค่ งเป็นห่วงตามหา แต่เธอตอบกวนกว่าเดิม
"โทรศัพท์นิ้งแบตฯ หมด"
ภัทรยศหยิบโทรศัพท์ตวั เองยืน่ ให้ รุน่ น้องหัวดือ้ ยังคงท�ำเป็นไม่รไู้ ม่ชี้
เขาที่ไม่อยากเอาตัวเองไปยุง่ เรือ่ งรักๆ ใคร่ๆ ของใครจึงท�ำแค่พมิ พ์ขอ้ ความ
บอกเพือ่ น แต่รทุ ธ์คงไม่ได้อา่ นเพราะไม่ได้โทรกลับมา
"งอนมากๆ ระวังเถอะ เกิดผู้ชายไม่ง้อขึ้นมาจะจ๋อย"
"ไม่ง้อก็ไม่ง้อ ไม่จ๋อยด้วย"
นอกจากไม่สนค�ำเตือน ดุสิตายังเชิดหน้าวางท่าหยิ่งยโส ภัทรยศ
ขยับตัวเพื่อจ้องดูแววตาใกล้ๆ
"แน่ใจว่าไม่จอ๋ ย เพราะถ้าไม่โง่ขนั้ สุดก็นา่ จะรูว้ า่ ผูช้ ายอย่างรุทธ์หาไม่ได้
ง่ายๆ ดีไม่ดี ส�ำหรับเราน่ะ ชาตินคี้ งมีคนแบบรุทธ์ผา่ นเข้ามาแค่คนเดียว
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ด้วยซ�้ำ"
นัยน์ตาสีน�้ำตาลเข้มสว่างวาบด้วยความไม่พอใจเมื่อโดนดูถูก แต่
อย่างไรแล้วดุสติ าไม่ชอบใจเรือ่ งรุน่ พีห่ น้ายักษ์ตวั ยักษ์รทู้ นั ตนเกินไปมากกว่า
"ถูกค่ะ นิง้ ไม่ได้โง่ แต่ก็ไม่ใช่ของตายเหมือนกัน เพราะงัน้ นิง้ เลยต้อง
ท�ำให้พี่รุทธ์รู้เสียมั่งว่าความอดทนของนิ้งมีจ�ำกัด"
"แต่พอนิง้ หนีกลับบ้าน อาจมีบางคนชอบใจ" ภัทรยศหมายถึงรัชนีกร
แต่ดสุ ติ าเข้าใจเป็นอีกคน
"ปล่อยให้มันชอบใจไปเถอะ เดี๋ยวพอพี่รุทธ์ง้อนิ้ง มันก็จะรู้เองว่า
ที่ลงทุนหน้าด้านมางานวันเกิดไม่ได้ผลสักนิดเดียว"
ดุสิตาแสยะยิ้มอย่างผู้มีชัยชนะ นึกในใจถึงเรื่องที่ตนตัดสินใจถูก
เลิกโกรธงอนคนรักเรือ่ งชวนบงกชมางานวันเกิด ไม่งนั้ คงไม่ได้เห็นแววตาของ
ผูพ้ า่ ยแพ้ ทัง้ ตอนนีเ้ ธอยังวางแผนแก้เกมไว้แล้วว่าถึงวันจันทร์เมือ่ ไรจะแสร้ง
ให้รทุ ธ์งอนง้อตนต่อหน้าทุกคน ขณะภัทรยศพอดุสติ าเอ่ยถึงรุน่ น้องคนดัง
เขาก็เกิดคันปากจนถามขึน้ มา
"ถามจริงเถอะ ท�ำไมถึงจงเกลียดจงชังบัวนัก เคยมีเรื่องกันมาก่อน
หรือไง" ผู้พูดคาดเดาส่งๆ อีกฝ่ายนิ่งเหมือนลังเลว่าจะตอบดีหรือไม่ แต่
พอนึกถึงสิง่ ทีค่ นรักเคยเล่าถึงภัทรยศว่าเป็นคนไม่มลี บั ลมคมในและไม่เคย
แทงใครข้างหลัง ดุสิตาจึงพยักหน้า
"ถูกต้อง"
คนที่บังเอิญตอบถูกเผงตาโต เขาเผลอหลุดปากส่งเสียงดัง
"จริงดิ? เคยทะเลาะกันเรื่องอะไร"
"ไหนๆ พี่จุ้ยก็เดาเก่ง ไม่ลองเดาอีกทีล่ะคะ"
ภัทรยศกลอกตาครุ่นคิด ลองนึกว่าผู้หญิงสวยสองคนจะทะเลาะกัน
เรื่องอะไรได้บ้าง แล้วบอกอย่างไม่แน่ใจนัก
"เรื่องผู้ชาย?"
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"ถูกครึ่งนึงค่ะ"
"แล้วอีกครึ่ง"
"ไม่บอก"
รุน่ น้องท�ำท่าทางอย่างทีร่ นุ่ พีอ่ ยากเขกหัวแรงๆ สักทีหนึง่ ทว่าภัทรยศ
ยังมีมารยาทพอ เขาจึงไม่ซกั ไซ้ซอกแซกซึง่ ท�ำให้ดสุ ติ าพอใจ
"ไม่อยากตอบกวนหรอกนะคะ แต่เล่าไปก็ไม่มีใครเชื่อนิ้ง ดีไม่ดี
จะมาหาว่านิ้งใส่ร้ายเพื่อนรัก น้องรักของพวกเค้าอีก"
ดุสิตาอดไม่ได้ที่จะประชดพลางหวนนึกถึงสิ่งที่เรียนรู้มาตลอดหกปี
ที่ตอนแรกๆ ตนเคยเพียรพยายามบอกเล่าความจริงแต่กลับมีแค่แม่กับ
อาภาเท่านัน้ ทีเ่ ชือ่ ส่วนทีเ่ หลือต่างหาว่าเธอกุเรือ่ งใส่รา้ ยป้ายสีกฤษณากับบงกช
เพือ่ เอาตัวรอด เธอจึงคร้านจะเล่าให้ใครฟังถึงเรือ่ งราวหนหลังทีท่ งิ้ บาดแผล
ขนาดใหญ่ไว้ภายในใจ
"เที่ยวพูดจาแขวะเก่งแบบนี้ ใครได้ยินเข้าเขาถึงไม่เชื่อ"
"งัน้ ต้องพูดยังไงคะ แบบนีห้ รือเปล่า...Happy Birthday ค่ะพีร่ ทุ ธ์...
บัวชอบขี่ม้าค่ะ"
ไม่เพียงเลียนเสียงหวานนุม่ นิม่ ดุสติ ายังเลียนแบบท่าช้อนตา ทัดผม
เข้ากับหูของบงกชด้วย ส่วนภัทรยศนัน้ คิดว่าถ้าหากไม่ใช่เพราะรุทธ์เพิง่ เล่าเรือ่ ง
ลิปสติกให้ฟงั เขาคงฟันธงไปแล้วว่าดุสติ าคือนางมารร้ายเหมือนอย่างยุทธนา
ตัง้ ฉายาให้
"เพิ่งว่าอยู่แหม็บๆ ก็เอาอีกละ ถ้าอยากให้คนเชื่อเรื่องที่เราเล่าก็หัด
ท�ำตัวให้ดูน่าเชื่อถือสิ"
"ฟังพีจ่ ยุ้ พูดแล้ว นิง้ สงสัยจังค่ะว่าความน่าเชือ่ ถือคือความจริง หรือ
ความจริงคือสิ่งน่าเชื่อถือ"
ดุสิตาย้อนหน้าตาย ภัทรยศชักปวดหัวกับคนช่างเล่นค�ำที่ท�ำเอาเขา
เจอทางตันไปไม่ถูกเลยทีเดียว แล้วแวบหนึ่งนั้นชายหนุ่มเกิดคิดถึงค�ำพูด
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ของพ่อที่พร�ำ่ บ่นให้ตนแต่งตัวดูดีเพื่อจะได้ดูมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งหากเขา
เชื่อพ่อสักนิด...ป่านนี้บางทีหญิงสาวอาจยอมฟังค�ำพูดของเขาบ้าง
"ความน่าเชือ่ ถือมันจ�ำเป็น" ภัทรยศยืนยันความคิดตน จากนัน้ ลองแนะน�ำ
"ถ้านิง้ อยากให้คนเชือ่ เรือ่ งเล่าของนิง้ นิง้ ควร..."
"ท�ำลายความน่าเชื่อถือของยายบัว"
"เฮ้ย! นั่นมันวิธีการของพวกตัวร้าย"
"นิ้งเป็นตัวร้ายในสายตาทุกคนอยู่แล้ว"
"เลิกประชดแล้วฟัง" ภัทรยศส่งเสียงเข้ม อีกฝ่ายทีก่ ำ� ลังขยับปากแย้งว่า
ไม่ได้ประชดยอมปิดปากเงียบ "จะชนะต้องมีวธิ กี ารทีด่ ดี ว้ ย" ชายหนุม่ เอ่ยถึง
สิง่ ทีพ่ อ่ กับแม่สอนให้จำ� ขึน้ ใจ "ทีผ่ า่ นมานิง้ ไม่เคยชนะบัวเพราะมัวใช้วธิ ผี ดิ ๆ
คิดว่าต้องแข่งขันกับบัวในทุกเรือ่ ง ซึง่ ความจริงคนทีน่ งิ้ ควรแข่งขันด้วยมากทีส่ ดุ
คือตัวเองต่างหาก"
"พูดจาเหมือนพวกตาแก่" คนที่เพิ่งปิดปากได้แป๊บเดียวค่อนแคะ
"ลองฟังคนแก่แนะน�ำสักหน่อยเป็นไง" ภัทรยศนึกอยากหยิกปลายจมูก
ของคนฝีปากกล้า "แข่งกับตัวเอง ท�ำตัวเองให้ดขี นึ้ อ้อ รวมถึงนิสยั ด้วยล่ะ
เลิกวีน เลิกจิกกัด หัดอดทนให้ได้มากกว่าวันนี้ แล้วพอกลายเป็นคนเก่ง เป็น
คนใจเย็นมีเหตุผล ความน่าเชือ่ ถือก็ตามมาเอง ทีนพี้ อเราพูดอะไรคนก็จะฟัง
และเชือ่ ถือ"
"สรุปความน่าเชื่อถือคือความจริง แหม ถ้าเกิดท�ำได้อย่างพี่จุ้ยบอก
อีกหน่อยนิ้งโกหกอะไรก็ได้งั้นสิ เพราะยังไงคนก็เชื่ออยู่แล้ว"
"นิง้ ไม่ทำ� แบบนัน้ หรอก เพราะถ้านิง้ คิดว่าทีต่ วั เองถูกเล่นงานเป็นเพราะ
คนเชือ่ ถืออีกฝ่ายมากกว่า นิง้ ก็คงไม่ใช้ความน่าเชือ่ ถือเป็นเครือ่ งมือท�ำลายใคร"
ภัทรยศบอกโดยมีดสุ ติ าฟังตาแป๋ว จากนัน้ เธอหรีต่ าพร้อมกับเหยียด
ริมฝีปาก
"อย่ามาหลอกให้เชือ่ เลย นิง้ รูน้ ะทีพ่ จี่ ยุ้ บอกให้นงิ้ แข่งกับตัวเอง เพราะ
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อยากให้นิ้งเลิกยุ่งกับรุ่นน้องคนโปรด"
"แล้วแต่จะคิด"
รุ่นพี่แสดงอาการเหนื่อยใจ ทั้งยังรู้สึกเสียเวลา ภัทรยศมองออกนอก
หน้าต่างรถประจ�ำทางทีแ่ ล่นผ่านป่าหญ้าย่านชานเมืองใกล้กบั มหาวิทยาลัย
โดยไม่รู้ว่าที่คิดว่าเสียเวลานั้น ความจริงไม่ใช่ เพราะดุสิตาก�ำลังครุ่นคิด
บางอย่าง กระทัง่ รถจอดตรงป้ายรถเมล์หน้ามหาวิทยาลัย เธอก็นกึ บางอย่าง
ออก
"บ้านพี่จุ้ยอยู่ไหนคะ"
"เลยมาไกลแล้ว"
ดุสิตาหน้าเหลอ ถามด้วยความแปลกใจ
"แล้วท�ำไมพี่ไม่ลง อีกสามป้ายจะสุดสายแล้วนะ" หญิงสาวเอ่ยถึง
อู่รถเมล์ใกล้หอพักตนเอง ภัทรยศบอกเสียงเรียบ
"พี่มาส่งเราน่ะสิ แต่งตัวสวยอย่างนี้ เดี๋ยวโดนใครฉุดขึ้นมาจะท�ำไง
อีกอย่างพี่ส่งข้อความบอกรุทธ์แล้วว่าไม่ต้องห่วงเพราะจะไปส่งนิ้งให้"
ฝ่ายรุน่ น้องนิง่ เงียบ มองใบหน้าดุทพี่ อมองดีๆ ก็ไม่คอ่ ยดุเท่าไร แถม
พอแต่งตัวเข้าทีกด็ ดู อี ย่างทีส่ าวๆ ในคณะหลายคนเคยชม จากนัน้ ได้เอ่ยลอยๆ
กับคนทีม่ ดั ผมเรียบแปล้
"พี่จุ้ยก็แต่งตัวหล่อเหมือนกัน ระวังเถอะ ขากลับจะโดนใครฉุดเข้า"
"ดีสิ พี่จะได้มีสามีสักที" ภัทรยศเอ่ยหน้าตายพลางเหลือบมอง
คนที่มองตนราวเป็นคนเพี้ยน ก่อนต่างฝ่ายจะหันไปทางหน้าต่างและ
ต่างสัมผัสได้ถึงสายลมฤดูหนาวอันอบอุ่น

Page ��� ��� ���.indd 73

4/8/2563 BE 11:39

ภาพ รัก ลวง
74

บทที่ 5

แทบทุกคนตรงบริเวณด้านหลังตึกคณะบริหารธุรกิจล้วนแสดงความ
ประหลาดใจเมือ่ มองไปยังซุม้ ทีน่ งั่ ของรุน่ พีป่ สี ี่ ยิง่ พอได้ยนิ เสียงหัวเราะของ
ดุสติ ากับภัทรยศดังขึน้ พร้อมกันแต่ละคนก็ทำ� หน้าตาราวเห็นต้นคูนออกดอก
ในฤดูหนาว มิหน�ำซ�ำ้ ยังออกดอกเป็นสีมว่ งเสียด้วย
ชโลธรยังคงเล่าเรือ่ งโดนลวนลามบนรถเมล์เมือ่ เช้าด้วยความโมโห ขณะ
อรอุมา ยุทธนา ภัทรยศ และดุสติ าขบขันชอบใจเรือ่ งทีเ่ จ้าตัวประเคนหมัดใส่
คนจิตทรามจนปากแตกวิง่ หนีลงจากรถแทบไม่ทนั
"เสียดายทีม่ นั ดันหนีไปได้ ไม่งนั้ ล่ะก็..." ชโลธรชูกำ� ปัน้ เล็กๆ ยุทธนา
ซึ่งนั่งฝั่งตรงข้ามคู่กับภัทรยศกระเซ้า
"ท�ำไม ถ้ามันไม่หนีไปก่อนจะยื่นก้นอีกข้างให้มันจับด้วยหรือไง"
"ไม่ตลก"
คนโดนลวนลามท�ำหน้าดุ ยุทธนาที่ตั้งใจแหย่ให้เพื่อนหายโกรธแค้น
หุบปากฉับ ฝ่ายอรอุมาส่งเสียงขยะแขยง
"พวกโรคจิต น่ากลัวชะมัด แล้วหน้าตามันเป็นยังไง อายุประมาณ
เท่าไหร่"
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ค�ำตอบของชโลธรท�ำทุกคนแปลกใจ เพราะคนโรคจิตมีอายุราวสีส่ บิ ปี
หน้าตาสะอาดสะอ้าน แต่งตัวเรียบร้อยอย่างคนท�ำงานออฟฟิศ อรอุมาจึงยิง่
ออกอาการหวาดกลัว
"ตายละ งัน้ ก็เหมือนคนปกติทวั่ ไปจนแยกไม่ออกเลยสิ...เสียดายที่โป้ย
ไม่ได้ถา่ ยรูปมัน จะได้เอาไปให้แม่นอ้ งบัวจัดการ"
อรอุมาคิดถึงบงกชที่มีแม่เป็นถึงโฆษกมูลนิธิช่วยเหลือสตรี ชโลธร
ซึ่งนั่งตรงกลางระหว่างเพื่อนกับรุ่นน้องขยับปากจะบอกอย่างฉุนเฉียวว่า
เหตุการณ์เกิดรวดเร็วอย่างนัน้ ใครจะทันมีเวลาคิด ทว่าไม่ทนั เอ่ย จูๆ่ อรอุมา
กลับหรี่ตามองยุทธนาพร้อมกับเปลี่ยนเรื่องสนทนา
"พูดถึงน้องบัว...รู้มั้ยสัปดาห์ก่อนเราเห็นน้องบัวคุยกับผู้ชายคนนึง
ที่หน้าคณะอักษรฯ หน้าตาหล่อน่าดู"
"ใคร" ยุทธนาท�ำเสียงแข็ง
"จะไปรู้เหรอ แต่ให้เดาคงเป็นพวกเรียนปริญญาโท" คนเล่านึกถึง
ชายหนุม่ ผิวขาวรูปร่างสูงโปร่ง อายุประมาณสามสิบต้นๆ "ไม่นา่ ใช่อาจารย์
เพราะถ้าเป็น หน้าตาดีขนาดนั้นเราต้องเคยเห็น"
อรอุมามัน่ ใจ ยุทธนาดูสบายใจขึน้ จากนัน้ เขาจึงบอกข้อมูลทีเ่ ลียบเคียง
สอบถามจากบงกชมาเรียบร้อยแล้ว
"เราเคยเห็นแล้ว หน้าตางั้นๆ ไม่เห็นหล่อเท่าไหร่...หมอนั่นเรียน
ปริญญาโทเหมือนอย่างเอ้บอกนั่นแหละ ไม่ได้เป็นอะไรกับน้องบัวด้วย
แค่ทกั ทายกันเฉยๆ เพราะน้องบัวเคยรูจ้ กั กับหมอนัน่ ตอนเค้าไปดูงานกิจกรรม
ทีม่ ลู นิธขิ องแม่นอ้ งบัวตัง้ แต่เมือ่ สามสีป่ ที แี่ ล้วโน่น"
ยุทธนารายงานถึงชายหนุม่ หน้าตาเข้าทีทนี่ า่ จะเป็นคนเดียวกับทีอ่ รอุมา
เอ่ยถึงซึ่งตนเคยเห็นบงกชพูดคุยด้วยตรงลานจอดรถ โดยรถยนต์หรูของ
อีกฝ่ายเคยท�ำให้ยทุ ธนากระวนกระวายไม่นอ้ ย กระทัง่ รูว้ า่ ชายคนนัน้ เป็นแค่
คนรูจ้ กั ของรุน่ น้องก้อนหินหนักอึง้ ทีท่ บั อยูบ่ นอกก็กลายเป็นเพียงปุยนุน่
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ฝ่ายอรอุมาได้ยนิ ดังนัน้ ดวงตาจึงแวววาว ยืน่ หน้าถามด้วยความสนใจ
"ถามน้องบัวมาหรือเปล่าว่าพี่เค้าชื่ออะไร"
"ถาม แต่เราลืมชื่อไปแล้ว"
"ไอ้เต้ย ไอ้ความจ�ำเสื่อม ทียังงี้ล่ะไม่รู้จักจ�ำ"
"จ�ำท�ำไมให้เปลืองพื้นที่สมอง" ยุทธนาตอบกวนถึงคนที่ไม่มีความ
จ�ำเป็นต้องจดจ�ำเนื่องจากไม่ ใช่ศัตรูหัวใจ จากนั้นท�ำตาลอยหวานเยิ้ม
"อีกอย่างสมองเรามีไว้จ�ำไว้คิดเรื่องของน้องบัวคนเดียว"
เกิดเสียง 'แหวะ' ดังลัน่ จากเพือ่ น ยกเว้นภัทรยศคนเดียวทีไ่ ม่ได้เอ่ยหรือ
แสดงสีหน้าใดนับตัง้ แต่อรอุมาเล่าถึงบงกช ซึง่ จะว่าไปเขาเองแทบไม่ได้ฟงั
เรือ่ งของรุน่ น้องคนดังด้วยซ�ำ้ เพราะมัวให้ความสนใจกับผูท้ นี่ งั่ อยูอ่ กี ข้างของ
ชโลธร
ดวงตาเข้มจับจ้องดวงหน้าคม ภัทรยศไม่รู้ว่าดุสิตาสามารถปล่อย
เรื่องราวของบงกชผ่านหูโดยไม่ชักสีหน้าได้อย่างไร เหมือนอย่างที่ไม่รู้ว่า
เหตุใดในระยะหลังหญิงสาวถึงกลายเป็นคนยิม้ แย้มแจ่มใส ไม่ทำ� บึง้ ตึงเย็นชา
กับรุ่นพี่และเพื่อนรุ่นเดียวกัน
อรอุมาเคยบอกว่าดุสิตาสร้างภาพ ภัทรยศไม่แน่ใจนักกับเหตุผล
ดังกล่าว เขาคิดว่าบางทีอาจเป็นเพราะความรักก็ได้ที่ท�ำให้หญิงสาวยอม
ปรับปรุงตัวเอง หากอย่างไรลงท้ายแล้วการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นเพียง
การสร้างภาพ หรือเกิดมาจากความรัก หรือเพราะอืน่ ๆ ภัทรยศไม่อาจรูไ้ ด้
อยู่ดี
ชายหนุม่ รูส้ กึ ตัวเมือ่ ดวงตาสวยคมแปลกตาเบนมาทางตน แววตานัน้
แสดงความฉงนเหมือนอย่างเวลาเด็กหญิงตัวน้อยสงสัยการกระท�ำของผูใ้ หญ่
ภัทรยศให้คำ� ตอบด้วยการเลีย่ งหลบตาไปทางอืน่ ซึง่ นัน่ ท�ำให้เขาเห็นว่าชโลธร
ก�ำลังขมวดคิว้ ใส่ตนและด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม จูๆ่ ชโลธรจึงถาม
"รุทธ์ยังมาไม่ถึงอีกเหรอนิ้ง"
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"ถึงแล้วค่ะ" ดุสติ าเอ่ยถึงข้อความทีร่ ทุ ธ์เพิง่ ส่งมาว่าก�ำลังจอดรถ เธอ
มองไปยังทางเดิน ส่งยิ้มเมื่อเห็นคนที่รุ่นพี่ถามหา
รุทธ์เดินเร็วมายังซุม้ ทีน่ ง่ั เขานัง่ ลงข้างภัทรยศ บ่นถึงเรือ่ งการจราจร
จนโดนยุทธนาค่อนแคะว่าดีแค่ไหนที่มีรถขับไม่ต้องทนดมฝุ่นควันเหมือน
คนอื่น
ฝ่ายถูกเหน็บแนมมองอย่างไม่เข้าใจแต่ไม่พดู ว่าอะไร จากนัน้ รุทธ์จงึ ถาม
ดุสติ า
"โทรหาป้าภาหรือยัง"
"โทรนัดเรียบร้อยแล้วค่ะ ป้าภาบอกอยากได้นม ขนม ผ้าอ้อม"
แม้ เ ป็ น การคุ ย กั น สองคนแต่ ค นอื่ น ที่ เ หลื อ ต่ า งสงสั ย จนอรอุ ม า
ชะโงกหน้าเข้ามาถาม
"ป้าภาไหนเหรอรุทธ์"
รุทธ์บอกให้ดุสิตาเป็นคนเล่า
"ป้าภาเป็นคนแถวบ้านนิง้ ค่ะ แกรับเลีย้ งเด็กทีพ่ อ่ แม่ยากจนไม่มเี วลา
ดูลกู " ดุสติ าเกริน่ ถึงอาภาผูอ้ าศัยอยู่ในชุมชนเดียวกับตนและสนิทสนมกันดี
ราวเป็นญาติสนิท ชโลธรถาม
"เป็นมูลนิธิอะไรยังงี้เหรอ"
"เปล่าค่ะ ป้าภาไม่ได้เปิดมูลนิธิ แกแค่ชว่ ยรับเลีย้ งเด็กๆ เวลาทีพ่ อ่ แม่
ต้องไปท�ำงาน แล้วพ่อแม่เด็กเค้าจะมีคา่ ใช้จา่ ยให้ แต่ไม่มากหรอกค่ะเพราะ
แต่ละคนฐานะไม่ดี นิง้ เลยชวนพีร่ ทุ ธ์ไปช่วยบริจาคของ"
"น่าสนใจแฮะ" ชโลธรบอก รุทธ์ชวน
"ไปด้วยกันมั้ยล่ะ เรานัดกับนิ้งว่าจะไปวันรัฐธรรมนูญ"
คนชวนหมายถึงอีกสองวันข้างหน้า ทุกคนตอบตกลงพลางบอกว่า
อยากชวนคนอืน่ อีก รุทธ์ไม่ขดั ข้องเพราะดุสติ าชวนเพือ่ นต่างคณะคนหนึง่
ไปด้วยเหมือนกัน จากนัน้ รุทธ์นดั หมายเวลาและสถานทีน่ ดั พบตรงร้านเบเกอรี่
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หน้ามหาวิทยาลัย
"เรื่องเงินใครอยากช่วยเท่าไหร่ก็ ได้ ส่วนเรื่องไปซื้อของบริจาค
เดีย๋ วเราจัดการเอง" รุทธ์เสนอตัวเพราะเป็นคนเดียวทีม่ รี ถยนต์สว่ นตัวและ
ขณะรวบรวมเงินพร้อมพูดคุยกับเพือ่ นว่าจะซือ้ อะไรเพิม่ ก็มเี สียงใสๆ ทักทาย
ขึ้นมา
"สวัสดีค่ะพี่ๆ เอ๋? ก�ำลังท�ำอะไรอยู่เหรอคะ"
บงกชซึง่ เดินมาจากโต๊ะของพีร่ หัสก้าวมาหยุดยืนตรงหัวโต๊ะฝัง่ อรอุมา
กับยุทธนา เธอมองธนบัตรในมือรุทธ์อย่างสงสัยทว่าไม่มีใครกล้าให้คำ� ตอบ
ยกเว้นยุทธนาทีร่ บี บอกเสียงดัง
"พวกพี่ก�ำลังรวบรวมเงินบริจาคซื้อของให้เด็กครับน้องบัว"
"เหรอคะ" บงกชแสดงความสนใจ "บริจาคทีไ่ หนคะ ถ้ายังไม่มที บี่ ริจาค
บัวถามจากแม่ให้ได้นะคะ"
"มีแล้วครับ พวกพีบ่ ริจาคกับคนรูจ้ กั น่ะ จริงสิ น้องบัวไปด้วยกันมัย้
ท�ำบุญด้วยกันชาตินี้ ชาติหน้าจะได้เจอกันอีกไง"
สิน้ เสียงยุทธนาดุสติ าก็ลกุ พรวดจนทุกคนตกใจ หญิงสาวมองรุน่ พีข่ หี้ ลี
จอมสาระแนด้วยความโกรธโมโห ทัง้ ก�ำลังจะอ้าปากตวาดว่าไม่ตอ้ งการท�ำบุญ
ร่วมชาติกบั บงกช แต่ไม่ทนั มีเสียงตนลอดออกมา ฉับพลันกลับมีเสียงกระแอม
แทรกขึน้ อย่างรวดเร็ว
เป็นเสียงกระแอมของภัทรยศ ดุสิตาจ้องคนตัวโตตาขุ่นด้วยคิดว่า
เขาก�ำลังปรามเธอเพื่อช่วยรุ่นน้องคนโปรด แต่เมื่อนัยน์ตาเรียวสีเข้ม
จ้องตอบกลับมาเธอกลับผิดคาดเนือ่ งจากแววตาคูน่ นั้ ไม่ดดุ นั อย่างทุกที ทัง้
ในแววตายังมีบางอย่าง...บางอย่างที่ท�ำให้เธอฉุกคิดถึงเรื่องที่เขาเคยเอ่ย
บนรถประจ�ำทาง
แล้วจูๆ่ ดุสติ าก็นงั่ ลง จากนัน้ เธอต้องใช้ความพยายามอย่างมากทีเดียว
กว่าจะเอ่ยค�ำแรกออกมาได้

Page ��� ��� ���.indd 78

4/8/2563 BE 11:39

ชมบุหลัน
79

"สนใจไปด้วยกันมั้ยบัว"
ค�ำพูดของดุสิตาท�ำเอาชโลธรกับอรอุมาอ้าปากค้าง รุทธ์กับยุทธนา
ท�ำราวเห็นโลกหมุนกลับหัว ผิดกับภัทรยศที่ก�ำลังทึ่ง ส่วนบงกชนั้นเลิกคิ้ว
ในดวงตากลมโตแสดงความตกใจมากกว่าประหลาดใจ เธอพยักหน้า
"สนใจจ้ะนิ้ง แล้วจะไปท�ำบุญที่ไหนเหรอ"
"แถวบ้านเรา" ความกระด้างในน�ำ้ เสียงลดลง ดุสติ าจ้องลึกเพือ่ ค้นหา
ความรูส้ กึ บนดวงหน้าใสสะอาด "...บ้านป้าภา ว่าไง ยังสนใจอยากไปอยูม่ ยั้ "
บงกชยิม้ ในหน้าทัง้ ทีห่ วัน่ ใจ เธอบอกหลังตัดสินใจได้วา่ ไม่ควรวางใจ
คนที่เกลียดตนเข้าไส้ง่ายๆ
"ไว้โอกาสหน้าแล้วกันจ้ะนิ้ง ครั้งนี้เดี๋ยวเราช่วยท�ำบุญ" บงกชหยิบ
กระเป๋าสตางค์จากกระเป๋าสะพายแล้วยื่นธนบัตรหนึ่งพันบาทให้รุทธ์
"ใจบุญจังน้องบัว ให้ตั้งพัน" ยุทธนาชื่นชมแม้เสียดายที่บงกชไม่ได้
ไปด้วย ทว่ารุทธ์กลับบอกอีกอย่าง
"ไม่ต้องให้มากขนาดนี้ก็ได้ครับ"
"ไม่มากหรอกค่ะพีร่ ทุ ธ์ เดีย๋ วนีข้ องแพงจะตาย อีกอย่างถือว่าช่วยเป็น
ค่าน�ำ้ มันรถก็ได้คะ่ รับไว้เถอะนะคะ พีร่ ทุ ธ์อย่าปฏิเสธเหมือนคราวก่อนเลย
บัวเกรงใจ"
ค�ำว่า 'คราวก่อน' สะดุดหูกจ็ ริง แต่อาการตกใจเหมือนคนเผลอหลุดปาก
ท�ำทุกคนสะดุดใจยิง่ กว่า บงกชทีย่ กมือปิดปากหน้าเสีย
"อุ๊ย บัวขอตัวก่อนนะคะ"
บงกชสบตารุทธ์แทนค�ำขอโทษแล้วรีบหันหลังเดิน ขณะดุสติ าหันขวับ
หาคนรัก
"คราวก่อนอะไรพี่รุทธ์"
"ไม่มอี ะไรหรอกน่า" รุทธ์อกึ อัก ไม่กล้าบอกความจริงเรือ่ งเคยไปส่งบงกช
ถึงบ้านตอนวันเกิดตามค�ำสัง่ ของแม่ หลังจากคนขับรถของรุน่ น้องบอกว่า
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รถเสี ย และวั น นั้ น บงกชแสดงน�้ ำ ใจมอบค่ า น�้ ำ มั น ให้ ซึ่ ง เขาไม่ รั บ แต่
ขอค่าตอบแทนเป็นอย่าให้ดสุ ติ ารูเ้ รือ่ งดังกล่าวแทน บงกชได้รบั ค�ำเป็นมัน่
เป็นเหมาะเพราะไม่อยากให้เขามีเรื่องผิดใจกับดุสิตาโดยมีเธอเป็นต้นเหตุ
ทว่าเจ้าตัวกลับหลุดปากออกมาจนได้
"พี่รุทธ์"
เมื่อรุทธ์ ไม่พูด ดุสิตาจึงยิ่งคาดคั้นด้วยเสียงและสายตาต่อหน้ารุ่นพี่
ที่ต่างเลิ่กลั่ก จนแน่ใจว่าคนรักไม่ยอมพูดหญิงสาวก็ยืนขึ้นและเอ่ยด้วย
ความโมโห
"ถ้าพี่ไม่ยอมพูด นิ้งก็จะไปถามมันแทน!"
ดุสติ าหมดความอดทน เลิกใจเย็นเมือ่ เห็นว่าไม่ได้ผล เธอพรวดพราด
จากโต๊ะก้าวเร็วดั่งพายุไปยังคนที่ก�ำลังจะพ้นจากด้านหลังตึกคณะ ขณะ
ภัทรยศกระชากแขนรุทธ์ที่ท�ำอะไรไม่ถูกให้ลุกพร้อมตน
"ยังนั่งบื้อท�ำไมรุทธ์! รีบห้ามนิ้งสิ เดี๋ยวได้เกิดเรื่องอีกหรอก"
นั่นล่ะรุทธ์ถึงได้กระวีกระวาดท�ำตามโดยมีภัทรยศก้าวคู่มาติดๆ เขา
ตะโกนเรียกชือ่ คนรักทีถ่ งึ ตัวบงกชพอดี แล้วในจังหวะทีด่ สุ ติ าคว้าไหล่บอบบาง
ได้บงกชก็หวีดร้องล้มหงายหลังท่ามกลางความตกใจของทุกคนตรงบริเวณนัน้
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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