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โอบทะเลไว้ด้วยไอรัก
เด็กทะเล



"นายหัวไม่คิดหรือคะ ว่าเราต่างกันมากเกินไป"
"แม่เหล็กต้องต่างขั้วใช่มั้ย นลิน มันถึงจะดึงดูดเข้าหากัน"



แม้วันเวลาท่ีเราร่วมเดินทางมาจากจุดเริ่มต้นของแจ่มใสด้วยหนังสือ 
แนว 'ความรู้สึกดี... ที่เรียกว่ารัก' จะผ่านไปนานเท่าไหร่ หากสิ่งที่ยังชัดเจน 
อยู่ในใจคอืความทรงจ�าและความสขุจากเรือ่งราวท่ีเราได้ร่วมแบ่งปันกบันกัอ่าน
เสมอมา ชื่อของ 'ความรู้สึกดี... ที่เรียกว่ารัก' ยังคงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุย 
ในหมู่นกัอ่านอยู่เรือ่ยๆ ซ่ึงส�าหรบันกัเขียนและคนท�าหนงัสอือย่างพวกเราแล้ว 
นบัเป็นเรือ่งน่ายินดีและภมิูใจอย่างย่ิง เมือ่หนงัสอืท่ีพวกเราท�าด้วยความตัง้ใจ
กลายเป็นความรู้สึกดีที่ประทับแน่นอยู่ในหัวใจของนักอ่านเช่นนี้

การกลบัมาอีกคร้ังของ 'ความรู้สกึด.ี.. ท่ีเรียกว่ารกั' กเ็พือ่ขอบคณุนกัอ่าน 
ท่ีอยู่ร่วมกับเรามาในการเดินทางอันแสนยาวนาน และเพื่อมอบความสุข  
สดใส ละมุนละไมของความรกัให้กบันกัอ่านรุน่ใหม่ๆ ได้รูจ้กั หวังเป็นอย่างยิง่ว่า
หนงัสอืของเราจะท�าให้นกัอ่านทุกท่านมีช่วงเวลาอบอุ่นและสามารถยิม้ได้ด้วย
หัวใจที่เติมเต็มด้วยความหวานล�้าไปด้วยกันค่ะ

เม่ือนึกถึงสถานท่ีท่ีโรแมนติกและมีบรรยากาศชวนให้ใจเต้นตึกตัก  
นกัอ่านหลายๆ ท่านคงนกึถงึชายหาดสวยๆ น�า้ทะเลใสๆ กบัสายลมเย็นสบาย 
ท่ีพัดโชยมา 'โอบทะเลไว้ด้วยไอรัก' เป็นนิยายรักท่ีให้บรรยากาศเช่นนั้นค่ะ  
นี่เป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวสามคู่สามสไตล์ซ่ึงได้มาพบกันบนเกาะเล็กๆ  
แห่งหนึ่ง และความใกล้ชิดสนิทสนมก็ได้ก่อก�าเนิดเป็นความรักท่ีท้ังหวาน  
ท้ังซ้ึง และอบอุ่นชวนให้หัวใจเต้นแรง ทว่าเพียงแค่สารภาพรกัออกไปก็ใช่ว่า 
รักจะสมหวังได้ดั่งใจในทันที เมื่อยังมีฝ่ายท่ีลังเลจะตอบรับรักนั้น... งานนี้ 
เราคงต้องมาเอาใจช่วยหนุม่สาวท้ังสามคูน่ีก้นัแล้วล่ะค่ะว่าพวกเขาจะผ่านอุปสรรค
ในรกัครัง้นี้ไปได้อย่างไร ถ้าพร้อมแล้วเชิญพลกิหน้าต่อไปแล้วลุน้ไปพร้อมๆ กนั

เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

ค�ำน�ำ





เด็กทะเลเป็นคนชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก พออ่านมากๆ เข้าก็เริ่ม

อยากเขียน เลยเริม่เขียนเรือ่งสัน้เรือ่งแรกตอนอยู่ ม.ต้น จากนัน้กเ็ขียนมาเรือ่ยๆ 

ท้ังเรือ่งสัน้เรือ่งยาว เขยีนให้เพ่ือนๆ อ่าน แรกท่ีเริม่เขียนคอืใช้ลายมือตวัเอง 

เขียนในสมดุ จากนัน้กม็าเริม่ใช้พมิพ์ดดีแต่งนยิาย พอเรยีนปรญิญาตรช่ีวงปีท้ายๆ 

มคีอมพวิเตอร์เป็นของตวัเองกแ็ต่งนยิายโดยใช้คอมฯ สมัยนัน้เว็บไซต์พันทิป 

มเีวบ็บอร์ดท่ีช่ือถนนนกัเขียน กเ็ลยเอาผลงานท่ีปกตเิขียนให้เพ่ือนๆ อ่านไปลงไว้ 

และในท่ีสดุแจ่มใสกต็ดิต่อมา

นามปากกา 'เด็กทะเล' เป็นนามปากกาท่ีเริ่มใช้ตอนเรียนมหาวิทยาลัย 

เพราะตอนนัน้เรยีนภาควชิาวทิยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลยั

เกษตรศาสตร์ ก็เลยเป็นเด็กทะเลค่ะ ปัจจุบันเรียนจบระดับการศึกษาสูงสุด 

ทางด้านทะเลท่ีญ่ีปุ่นมาได้หลายปีมากๆ แล้ว แต่กยั็งคงรกัท่ีจะเป็น 'เด็กทะเล'  

อยู่เหมือนเดิม

ประวัตินักเขียน
เด็กทะเล



แนะน�ำตัวละคร

นภนต์   นายหัวหนุม่แห่งฟาร์มไข่มกุบนเกาะกลางทะเล เจ้าของร่างสงูเกนิกว่า
มาตรฐานชายไทยท่ัวไป ผมด�าตาด�าสนทิดจุท้องฟ้ายามคนืเดอืนมดื
ท�าให้ดมีูเสน่ห์น่าค้นหา ปกตนิภนต์เป็นคนย้ิมยาก แต่อย่าให้ได้ยิม้ 
เพราะทั้งสาวน้อยสาวใหญ่เป็นต้องยกหัวใจให้โดยไม่รู้ตัว

นลิน   สาวห้าวแห่งคณะประมง ตวัเลก็บางแต่แสบสนัไม่แพ้ใคร โดยเฉพาะ
รอยย้ิมกวนๆ ท่ีแฝงอยู่ในดวงตากลมโตสนี�า้ตาลเข้ม รบักบัผมซอยสัน้
สดี�าสนทิดทูะมดัทะแมง นลนิไม่เคยกลวัใคร ไม่เคยยอมแพ้ใคร แต่กลบั
ต้องพ่ายแพ้ให้กับรอยยิ้มอ่อนโยนของใครคนหนึ่งที่มีให้กันเสมอมา

เตชัส   เด็กหนุ่มผิวคล�้าหน้าคมท่าทางเป็นผู้ใหญ่เกินตัว รูปร่างสูงใหญ่  
ผมด�าตาด�า เจ้าของรอยยิม้สวยท่ีขโมยใจสาวๆ หลายคนได้โดยไม่รูต้วั

ปาลิตา   หญิงสาวร่างบาง ผมสีน�้าตาลเข้มยาวกลางหลังถูกมัดเป็นหางม้า 
ดวงตากลมโตสีน�้าตาลอ่อนช่วยขับใบหน้าน่ารักให้ชวนมอง ท�าให้
เป็นท่ีหมายปองของใครหลายคน แต่ปาลิตาก็ไม่เคยสนใจใคร  
ด้วยเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวและไม่ค่อยพูด

เภตรา   ชายหนุ่มผิวเข้มร่างสูงใหญ่ เจ้าของเส้นผมสีด�าสนิทตัดสั้นรองทรง
ท่ีท�าให้ใบหน้าย่ิงดูดุมากกว่าปกติ แต่รอยย้ิมข้ีเล่นท่ีแฝงอยู่ใน 
ดวงตาคมสีด�าก็ช่วยลดทอนความดุดันนั้นลง

สราริน   ด้วยรปูร่างสงูโปร่งและใบหน้าสวยเก๋ประกอบกบัดวงตาสนี�า้ตาลอ่อน
คมซ้ึง จมกูโด่งเป็นสนั และรมิฝีปากอ่ิมได้รปูสวย จงึไม่แปลกท่ีสรารนิ
จะกลายเป็นนางแบบสาวที่น่าจับตามอง
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กลุ่มนิสิตในชุดไปรเวตนั่งระเกะระกะอยู่ริมฟุตปาธหน้าป้ายคณะ 

กลางถนนสายเล็กหากเป็นถนนสายหลักของมหาวิทยาลัย ร่างโปร่งบาง 

ผมซอยสั้นยืนกอดอกมองไปยังถนนเบื้องหน้าด้วยมาดยียวน

"หลบเข้ามานั่งก่อนดีกว่าเว้ย ลิน เอ็งยืนอยู่ตั้งนานแล้วนะ"

เสยีงเพือ่นผูช้ายท่ีนัง่เอ้อระเหยอยู่บนฟตุปาธตะโกนบอก คนท่ีถกูเรยีก

ยังยืนเก๊ก

"กะจะให้เห็นรถเป็นคนแรกเลยหรือไง"

วรทัเพือ่นอีกคนท่ีนัง่อยู่อีกมุมตะโกนถามต่อ นลนิละสายตาจากถนน

หันมองเพื่อน

"กม็นัท�างีไ้ด้ไง นดัมารบัเจ็ดโมงเช้า ดเูด่ะเก้าโมงแล้วรถยังไม่โผล่หัวมา"

เสียงตอบกลับมาเรียกรอยย้ิมเพื่อนๆ ได้หลายคน แต่กับหญิงสาว 

วัยสามสิบต้นๆ ที่เป็นคนคุมฝึกงานขมวดคิ้วมองหน้าเธออย่างไม่ชอบใจ

"นลิน ท�าไมพูดไม่เพราะ ครูก็บอกแล้วว่าโทรไปตามแล้ว รถเขา 

ก�าลงัเช็กเครือ่งอยู่ หรอืเธออยากให้รถไปเสยีกลางทาง แล้วกเ็ข้ามานัง่ข้างใน

ได้แล้วนะ ไปยืนซ่าส์อยู่กลางถนน เดี๋ยวรถก็ชนตายหรอก"

บทที่

1
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หน้าใสก้มลงมองพืน้ซ่อนรอยไม่พอใจ ก่อนจะค่อยๆ ลากเท้าเดนิมานัง่

ใกล้ๆ เพื่อน

"ลินเอ๊ย โดนแต่เช้าเลย"

ปาลิตาว่าปนหัวเราะ รู้ดีว่าเพื่อนกับอาจารย์ธันยมนไม่กินเส้นกัน 

มากแค่ไหน จะว่าไปกอ็าจเป็นเพราะเพือ่นของเธอท่ีนสิยัแตกต่างจากอาจารย์ 

สดุข้ัว นลนิเป็นพวกอาการล้นเกนิกว่าปกต ิ ในขณะท่ีอาจารย์เป็นพวกชอบ

ความสงบนสิยัเรยีบร้อย กเ็ลยท�าให้เข้ากนัไม่ได้กระมัง

"ก็โดนประจ�าล่ะ ไปฝึกงานคราวนี้ไม่รูจ้ะโดนอะไรบ้าง ตัง้เดอืนแน่ะ  

มีหวังน่วม"

นลินโอดครวญเบาๆ อดมองค้อนไปทางอาจารย์ไม่ได้ ปาลิตา 

กลั้นหัวเราะ ถึงจะห้าวจะแก่นแก้วแค่ไหน เพื่อนเธอก็เป็นผู้หญิงนี่นะ

"ไงไอ้ลิน คราวนี้กะจะก่อเรื่องอะไร"

วรัทเดินเข้ามานั่งใกล้ๆ ถามอย่างเอ็นดู ไม่ได้เอือมระอา เพราะ 

การก่อเรื่องร้ายๆ แต่ละเรื่องของเพื่อนสาวก็สร้างอารมณ์ขันให้เขาได้ 

เป็นอย่างดี

"ก่ออาไร้...เราออกจะเรียบร้อยอย่างกับผ้าพับไว้"

"ในโรงรับจ�าน�า"

ปาลิตาต่อให้หน้าตาเฉย นลินค้อนขวับ วรัทหัวเราะลั่น

"เออนะ เอ็งกผู้็หญงินีเ่นอะ ถงึได้ค้อนสวย จรงิๆ น้าลนิ ตอนเข้ามาใหม่ๆ 

น่ะ ข้าเห็นเอ็งน่ารกัท่ีสดุในรุน่เลยนะเนีย่"

วรทัสารภาพความจรงิ ความจรงิ...ท่ีกค็งอยูใ่นใจของหนุม่ๆ หลายๆ คน 

ความจริงท่ีว่าถ้าให้มองแค่หน้าตา ท้ังคิ้วเข้มตาโตของนลินกินขาด 

ผู้หญิงหลายๆ คนในคณะ แต่นสิยักบัท่าทางของนลนิกท็�าให้เธอกนิขาดจาก 

ใครหลายๆ คนเช่นกนั

...ก็ไอ้ท่าทางห้าวสุดขั้ว ไม่กลัวใครนั่นล่ะ ที่ท�าเอาใครๆ ต่างกลัว
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"โธ่ ยังไงเราก็สวยรุ่นล่ะ"

เธอเอ่ยอ้างถึงต�าแหน่งใหม่ท่ีเพิ่งได้มาเม่ืองานเลี้ยงรับน้องคณะ 

ที่ผ่านมาได้สองเดือน ต�าแหน่งที่เพื่อนๆ หลายคนช่วยกันให้ ให้...โดยที่ 

ไม่ได้โหวตจากหน้าตา หากโหวตจากพฤตกิรรมและวีรกรรมต่างหาก และ 

อีกต�าแหน่งท่ีคนได้รับพยายามจะไม่เอ่ยถึง 'ข้ีเมารุ่น' ซ่ึงเธอได้มาด้วย 

ความสามารถพิเศษที่หลายคนยอมรับ

"อือ...แล้วไง สวยรุ่นเมื่อไหร่จะมีแฟน"

วรัทถามจี้ใจด�าเพื่อน นลินท�าตาโตมองอย่างแค้นๆ

"เอ็งก็ยังไม่มีเหมือนกันล่ะวะ กั๊ตจัง"

"ข้าไม่ได้ชื่อนั้น"

วรัทท�าเสียงจะเป็นจะตาย หากนลินไม่สนใจ ปาลิตามองอย่างข�าๆ 

รถเมล์เลก็ท่ีวิง่ประจ�ามหาวทิยาลยัคนัท่ีจะพานสิติไปฝึกงานวิง่ตะบึงมาแต่ไกล 

นลนิมองรถแล้วหันกลบัมามองหน้าเพือ่น

"จะรอดมั้ยวะเนี่ย วันนี้"

ปาลติาหันมองสภาพรถท่ีเข้ามาจอดแล้วอดถอนหายใจไม่ได้ แทนท่ี

ทางมหาวทิยาลยัจะเลอืกรถสภาพใหม่มาให้ กลบัเป็นรถคนัท่ีโทรมท่ีสดุกระมัง

ท่ีมาจอดอยู่ตรงหน้าเธอ

"เอาน่า ถึงไม่ถึงก็รู้เองล่ะ ไปขึ้นรถดีกว่า"

ปาลติาบอกเพ่ือนอย่างปลงตก แล้วคนท้ังหมดกท็ยอยกนัเดนิข้ึนรถไป

เพื่อนร่วมภาควิชาของนลินมีประมาณสิบห้าคน เป็นหญิงสิบคน  

ไม่ชายไม่หญิงอีกสองคน เหลือเป็นชายแท้ๆ พอจะให้พ่ึงพาอาศัย 

ได้นิดหน่อยอีกสามคน นลินเหลียวมองท่ีนั่งซ่ึงถูกจับจองไปจนหมด  

สลับกับสบตาเพื่อนสาวแล้วพูดออกมาพร้อมกัน

"ยืน"
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"ก็งั้นสิ"

"ไม่มานั่งตักพี่หรือจ๊ะ น้องลิน"

เสียงผู้ชายหนึ่งในสามตะโกนแซวมาจากหลังรถ วรัทหันมายิ้มให้  

เดินตรงเข้าไปหาเพื่อน ดึงเพื่อนให้ลุกจากที่นั่ง

"ให้สาวๆ นั่งหน่อยน่า สิงหไกรภพ"

"ไอ้เวร ข้าชื่อไตรภพ"

เพื่อนท่ีถูกเรียกให้เป็นพระเอกไม่ยอมรับต�าแหน่ง วรัทพยักหน้ารับ

อย่างขอไปที

"เป็นพระเอกไม่ดีหรือไง หรืออยากจะเป็นพิธีกร ตานั่ง"

เขาหันไปสัง่ปาลติา หากเดก็สาวกหั็นมามองเพือ่นให้นัง่แทน นลนิ

ผลักเบาๆ ร่างบางของเพื่อนสาวก็ทรุดลงไปนั่งแทนที่หนุ่มคนนั้น

"แล้วแกล่ะ ลิน" ปาลิตายังห่วงเพื่อน

"ไอ้ลินมันแมนจะตาย ตาไม่ต้องห่วงมันหรอก"

จริสนิ อีกหนึง่หนุม่ในสามหนุม่สามมุมประจ�าภาควิชาตอบแทนจาก 

ข้ันบันไดซ่ึงใช้เป็นท่ีนั่งแทนเบาะ รถเริ่มเคลื่อนออกจากท่ีด้วยเสียงดังลั่น

มหาวิทยาลัย นลินอดน้อยใจไม่ได้

...เพราะบุคลิกอย่างนี้สินะ ท่ีถูกมองว่าแมน ว่าแข็งแกร่ง เลย 

ไม่จ�าเป็นต้องห่วงใย ไม่จ�าเป็นต้องปกป้องก็ได้ แต่เธอกเ็ป็นอย่างนัน้จรงิๆ  

นี่นะ จะให้อ่อนปวกเปียกเป็นสาวๆ เรียบร้อยน่ารักแบบเพื่อนก็ไม่ได้  

แบบนั้นมันไม่ใช่เธอ...

นลินยิ้มใสมาดยวนกวนบาทาเพื่อนกลับคืนมาแล้ว

"เดี๋ยวจะแย่งไอ้จินั่ง ตาอย่าห่วงเลย นลินซะอย่าง"

"วุ่นไปร้อยกับแปดอย่าง"

จิรสินต่อด้วยสีหน้าเรียบเฉย นลินมองเขม่น ก็ได้แต่มอง เพราะ 

กับเพื่อนคนนี้ไม่กล้าจะตอแยด้วยสักครั้ง
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"เดี๋ยวแลกกันนั่ง"

ปาลติายังไม่วายกงัวล นลนิยักไหล่อย่างไม่ใส่ใจอะไร ลงไปยืนเกาะอยู่

ตรงบันไดรถให้ลมเย็นๆ พัดผ่าน หากกยื็นเก๊กเท่อยู่ได้ไม่นาน เสยีงอาจารย์ 

คู่ปรบักด็งัมาจากตอนหน้าของรถ

"นลิน ข้ึนมาข้างบนเดี๋ยวนี้นะ อยากจะตกลงไปตายหรือไง เธอนี ่

สร้างความเดือดร้อนให้ซะจริงๆ"

นลินพยายามนับหนึ่งถึงร้อย ก็สิบมันไม่พอดับความโกรธนี่นา  

กร็ูล่้ะว่าผดิ แต่ท�าไมพดูกนัดีๆ  ไม่ได้หรอื ท�าไมต้องท�าท่ากดอย่างกบัเธอ

เป็นอะไรสกัอย่างท่ีไร้ประโยชน์ก่อให้เกดิความวุน่วายขนาดนัน้ด้วย มือใหญ่

หลายมือช่วยกันดึงให้ร่างบางๆ เข้าในตัวรถ ไตรภพโยนถุงนอนมาให้

"เอาไปนั่งไป"

นลนิรบัมาอย่างไม่เกีย่งงอน วางลงบนพ้ืนรถแล้วน่ังทับไปอย่างง่ายๆ 

หลังพิงกับขาปาลิตาอย่างสบายอารมณ์

"ยิ้มหน่อยสิคนสวย"

ปาลิตากระซิบบอกเบาๆ นลินยิ้มออกมาอย่างอดไม่ได้

"อือ... ก็ยิ้มสวยดี ยิ้มบ่อยๆ สิ"

วรัทรับลูก คราวนี้ท�าเอานลินยิ้มไม่ออก

"ไม่ยิ้มแล้วโว้ย จะนอน" ว่าตัดบทแล้วก็นอนซบบนตักเพ่ือนอย่าง 

แสนสบาย

บ่ายแก่ๆ กว่ารถเก่าๆ จะพาตัวเองมาจอดหน้าอาคารไม้ท่ีคงเก่าคงแก่

ไม่แพ้รถ นสิติเดนิลงจากรถทีละคนด้วยท่าทีอ่อนแรง

"โอ๊ย... นึกว่าจะตายซะแล้ว"

จอมโวยวายประจ�ารุน่ส่งเสยีงขึน้มาก่อน ซ่ึงกก่็อให้เกดิประกายเขียวๆ 

จากตาของอาจารย์สาวได้อย่างด ี นลนิยกมอืปิดปากแกล้งท�าตวัลบีหลบอยู่
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หลังเพื่อน

"เอาของลงขนเข้าห้องพกักนัก่อนนะนสิติ ห้องผูช้ายห้องเลก็ข้างหน้า 

ส่วนห้องผูห้ญิงห้องใหญ่นะจ๊ะ"

ธันยมนบอกกับนิสิต ส่วนตัวเธอเองนั้นจะไปพักท่ีบ้านพักของ 

เจ้าหน้าท่ีศูนย์วจิยัซ่ึงเป็นเพ่ือนรุน่เดยีวกบัเธอ ท่ีตัง้อยู่ลกึเข้าไปอกีประมาณ 

ห้าร้อยเมตร

"แล้ววันนี้ต้องท�าอะไรอีกหรือเปล่าคะอาจารย์"

เสียงของกัญฑิตาถามขึ้น อาจารย์หันมายิ้มให้อย่างใจดี

"วนันีย้งัไม่ต้องจ้ะ พีหั่วหน้าศนูย์ฯ ไม่อยู่ พรุง่นีเ้ช้าค่อยพบพ่ีเขากนั 

เดี๋ยวเอาของเข้าไปเก็บแล้วก็ตามสบายนะจ๊ะ แต่อย่านอนดึกเกินไปนัก  

พรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้า เจอกันเจ็ดโมงนะ"

หญิงสาวหันหาลกูศษิย์ตวัดท่ีีมักจะก่อเรือ่งให้เสมอ หน้าคมผมซอยสัน้

เงยมองนกมองฟ้าอย่างไม่รบัรูอ้ะไร

"นลิน นี่เธอฟังครูพูดหรือเปล่า พรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้านะ อย่างเธอ 

จะตื่นไหวมั้ยนี่"

เสียงดูถูกผิดกับท่ีพูดเม่ือครู่อย่างหน้ามือเป็นหลังเท้า คราวนี้นลิน 

หันขวบัมามองจ้องหน้าอาจารย์สาวอย่างไม่ยอมแล้ว วรทัรบีจบับ่าเพ่ือนไว้

อย่างปรามๆ นลินหยุดนิ่งสูดลมหายใจเข้าอย่างพยายามระงับอารมณ์

"พรุ่งนี้...ถ้าไม่ตื่น อยากจะท�าอะไรก็ท�า...ค่ะ"

ค�าหลังแทบจะไม่หลุดออกจากปาก หากไม่มีแรงบีบจากมือเพ่ือน  

ธนัยมนเมินไม่มองหน้าคนพดู เดนิไปข้ึนรถแล้วบอกให้คนขับไปส่งโดยไม่ได้

สนใจลกูศษิย์อกี สาวๆ หลายคนทยอยข้ึนห้องพกั เหลอือยู่แต่นลนิ ปาลติา 

วรัท จิรสิน และไตรภพ

"ใจเย็นน่า ไอ้ลิน"

วรัทปล่อยมือจากบ่าเพื่อน เอ่ยปลอบอย่างเห็นใจ นลินพยายาม 
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จะสงบสติอารมณ์อย่างหนัก

"เออ ก�าลังเอาใจใส่ตู้เย็นอยู่"

เสียงตอบกลับมาพอจะเรียกรอยยิ้มจากเพื่อนได้บ้าง

"สงสัยดวงไม่สมพงศ์กันแหงเลย เอ็งกับอาจารย์ธันน่ะ"

ไตรภพเปรย หลายคนพยักหน้าอย่างเห็นด้วย

"อย่าคิดมากเลยว่ะ ทนๆ หน่อยอีกเทอมเดียวก็จบแล้ว"

จิรสินตบบ่าเพื่อนอย่างให้ก�าลังใจ แล้วเดินผละไปเอาของเข้าไป 

เก็บไว้ในห้อง

"พวกเอ็งไปเก็บของกันได้แล้ว เด๋ียวลงมาเจอกัน จะพาไปกินข้าว 

ร้านอร่อย"

วรทัสัง่ นลนิพยักหน้ารบัแกนๆ อารมณ์เริม่จะกลบัมาคงท่ี หันไปช่วย

ปาลติายกของเดนิเข้าบ้านพกั

ตกเย็นเพ่ือนๆ กแ็บ่งกนัเป็นกลุม่ๆ ตามความชอบใจ ออกไปหาอะไร

กนิกนัง่ายๆ ไม่ไกลจากศนูย์ฯ นกั หากกลุม่ของนลนิอนัได้แก่ ตวัเธอเอง  

ปาลิตา และวรัท ไปยืนโบกรถอยู่หน้าศูนย์ฯ โดยจะไปกินข้าวริมทะเล 

ตามความต้องการของผูม้อีารมณ์สนุทรย์ี ซ่ึงกค็อืวรทันัน่เอง

"ไปไหนไอ้น้อง"

รถกระบะเปิดท้ายจอดเทียบ พี่คนขับเป็นชายหนุ่มหน้าตาคมเข้ม 

สมกบัเป็นคนใต้ตอนต้นๆ คอืประจวบฯ ชะโงกหน้าออกมาถามด้วยรอยย้ิม 

ส่วนคนท่ีอยู่ข้างๆ ใส่แว่นกนัแดดนัง่นิง่ไม่ได้สนใจอะไร นลนิส่งรอยย้ิมสดใส

เปิดเผยไปให้

"ไปอ่าวมะนาวน่ะพี่ ผ่านหรือเปล่าคะ"

เสยีงใสๆ ถามห้าว หากไม่ลมืลงท้ายตามเพศ เธอไม่เคยคดิจะผดิเพศ

หรอกนะ มีแต่คนอ่ืนนัน่แหละ ท่ีพยายามจะยัดเยียดให้เธอผดิเพศอยู่เสมอ  
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พีค่นขับพยักหน้ารบั

"โดดขึ้นหลังเลยไอ้น้อง"

ท้ังสามคนปีนล้อรถข้ึนไปนั่งบนกระบะหลังอย่างคล่องแคล่ว วรัท 

อดมองเพื่อนสาวท่ีเหมือนไม่ค่อยจะเป็นสาวท้ังคู่ด้วยรอยยิ้มไม่ได้ ท้ังคู ่

ผมซอยสัน้เกอืบจะเป็นทรงเดยีวกนั หน้าตากน่็ารกัเหมอืนๆ กนั แต่กยั็ง 

ไม่มีแฟนกันทั้งคู่

นลนิ หรอืไอ้ลนิของเพือ่น ท่ีไม่มีแฟนกเ็พราะท่าทางห้าวสดุขัว้ของมนั 

และอีกเหตผุลใหญ่ท่ีท�าให้หนุม่ๆ ไม่กล้าจบี ไม่กล้าคดิจะจบี กเ็พราะบางที

มันออกจะแมนเกนิหน้าหนุม่ในคณะเสยีด้วยซ�า้

ส่วนอีกสาว...ปาลิตา เพื่อนคนนี้เป็นคนค่อนข้างเงียบและเก็บตัว  

รกัเสยีงเพลง ไม่ค่อยชอบเข้าสงัคม แรกๆ กม็หีนุม่มาจบีเยอะ หากแล้วก็ 

หายจ้อยเม่ือสาวเจ้าไม่ยอมรดน�า้พรวนดนิ ต้นไม้แห่งความรกักเ็ฉาตายไป

ตามระเบียบ

เพียงครู่เดียวรถก็มาจอดอยู่หน้าชายหาดของอ่าวมะนาวท่ีตั้งอยู่ใน 

เขตทหารของกองบิน 53 คนท้ังสามกระโดดลงจากรถอย่างคล่องแคล่ว แล้วก ็

ไปยืนไหว้ขอบคุณอย่างสวยงามอยูข้่างรถ

"ขอบคุณค่า คุณพี่ใจดี"

เสียงใสๆ ของนลินพอจะจุดรอยย้ิมตรงมุมปากของชายหนุ่มท่ีนั่ง 

ข้างคนขับได้

"เที่ยวให้สนุกนะน้อง"

พี่คนขับบอกแล้วขับรถตรงไป หนุ ่มสาวท้ังสามยืนมองคนใจดี 

จนลับสายตา หันมองหน้ากันแล้ววิ่งตะลุยไปยังชายหาดขาวสะอาด 

ที่ไม่ค่อยจะมีผู้คนเท่าใดนัก

ชายหาดของอ่าวมะนาวยังสวยสะอาด เนือ่งเพราะอยู่ในเขตของทหาร
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กเ็ลยไม่มีการท้ิงขยะอย่างไม่เป็นท่ี บนพืน้ชายหาดเตม็ไปด้วยเปลอืกหอย

ทับทิมตวัเลก็ๆ ท่ีปาลติาเฝ้าเวียนเกบ็มาดูอย่างช่ืนชม ส่วนนลนิกว่ิ็งลงไป 

เตะคลื่นอยู่ในทะเลโน่นแล้ว

"หิวข้าวแล้ว ไปหาอะไรกินกันดีกว่า"

เสียงวรัทร้องบอกเมื่อแสงของดวงอาทิตย์ท่ีลับเหลี่ยมเขาไปเริ่มจาง 

นลินวิ่งเข้ามาใกล้พร้อมกับค�าพูดท�าร้ายจิตใจเพื่อน

"อ้วนแล้วนะเอ็ง"

"ไอ้เวร อย่าพูดความจริงสิวะ"

วรัทมองค้อน ความจริงหุ่นอย่างเขาก็เรียกได้ว่าก�าลังดีนะ แบบว่า 

ท้วมก�าลงัดีน่ะ

"เราก็หิวแล้วเหมือนกัน ลิน"

เพือ่นสาวบอก ปล่อยเปลอืกหอยในมือคนืสูช่ายหาด ก้าวเดนิคูไ่ปกบั

นลิน ตามวรัทที่เดินน�าลิ่วๆ ไปยังร้านอาหารแล้ว

ฟ้ามืดสนิทแล้ว ริมถนนมีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ห่างๆ หนุ่มสาวสามคน 

เดินมาตามถนนอย่างเรื่อยๆ สบายอารมณ์

"อร่อยจัง"

เสยีงนลนิตะโกนดงัลัน่ถนนท่ีเงยีบสงบ ท่ีไม่อยากจะบอกความจรงิกบั

เพือ่นคอื ตะโกนให้เสยีงเป็นเพือ่น กถ็นนเงยีบๆ ท่ีสองข้างทางยังเป็นเหมือน

ป่าโปร่งๆ และไม่ไกลนกัมีภเูขาตัง้ตระหง่านเห็นเป็นเงาตะคุม่ มันน่ากลวัน้อย

ซะท่ีไหน

"บอกแล้วว่าอร่อย ทั้งอาหารแล้วก็บรรยากาศ"

วรัทรับความดีความชอบ ปาลิตาเดินตามเงียบๆ ท�าเพียงแค่อมยิ้ม

โดยไม่พูดอะไร

"ดาวก็สวย" นลินเงยมองดาวพร่างพรายบนท้องฟ้า
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"อือ... ดาวก็สวย แต่ให้ดีน่าจะมีรถผ่านมาสักคันนะ เราจะได ้

โบกกลับศูนย์ฯ ไง"

วรทัว่า ความจรงิแล้วส�าหรับเขาสิง่ท่ีรออยู่หลงัอาหารมือ้อร่อยน่าจะเป็น

ท่ีนอนเนือ้นิม่มากกว่าจะเป็นการเดินทางไกลประมาณสามกโิลเมตรอย่างนี้ 

นลนิผูไ้ม่เดอืดร้อนกบัอะไร เดนิไปกระโดดไปอย่างร่าเรงิกลางถนน แสงไฟรถ

แล่นตรงเข้ามาอย่างช้าๆ แล้วหยุดจอดข้างๆ สาวน้อย

"อ้าว น้องเพิ่งกลับเหรอ"

พีค่นขับรถคนเดมิทักด้วยรอยย้ิมเช่นเคย นลนิกส่็งย้ิมไปให้อย่างดีใจ

"พี่ก็เพิ่งกลับเหมือนกันหรือคะ"

"ไง เราจะไปไหนล่ะ"

"กลับศูนย์ฯ ครับ" วรัทเสนอหน้าเข้ามาบอก

"งั้นขึ้นเลยน้อง จะไปส่งให้"

พี่ใจดีของนลินร้องบอก นลินชะโงกหน้าเข้ามามองในรถ คนท่ีนั่ง

ข้างๆ คนขับก็ยังใส่แว่นกันแดดไม่ยอมถอด เธอมองอย่างแปลกใจ

"พี่ๆ พี่คนนั้นเขาตาบอดเหรอ มิน่าล่ะ ไม่ยอมถอดแว่นกันแดด"

เธอกระซิบกับคนขับเบาๆ แต่คนท่ีถูกกล่าวถึงก็สะดุ้งด้วยได้ยินชัด 

ปาลิตารีบดึงเพื่อนให้รีบปีนข้ึนกระบะหลังอย่างรวดเร็ว ด้วยกลัวคนขับ 

จะเปลี่ยนใจเพราะปากเพื่อน วรัทรีบยกมือไหว้ขอโทษ

"ขอโทษนะครบัพี ่เพือ่นผมมันปากไม่ดน่ีะ ปากมนัเป็นอย่างนีเ้อง แต่

ใจไม่มอีะไรหรอก"

"ไม่เป็นไร เพื่อนพี่ไม่ใช่คนใจแคบ เนอะนายภนต์"

เขาหันไปพยักพเยิดกบัเพือ่น เสยีงถอนหายใจดงัมาเบาๆ จากผูเ้สยีหาย 

ก่อนจะยักไหล่อย่างปลงตก

"กั๊ตจังท�าอะไรอยู่ ขึ้นรถเร็ว เสียเวลาพี่เขาน่า"

เสียงตัวต้นเหตุตะโกนเร่งมาจากหลังรถ วรัทชักอยากจะลงไม้ลงมือ
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กับเพื่อนซะแล้ว ชายหนุ่มคนขับหัวเราะเบาๆ

"ไปกั๊ตจังขึ้นรถ เพื่อนเร่งแล้วน่ะ"

"ผมไม่ได้ชื่อนี้พี่"

เขาพยายามจะแก้ตัว ก่อนจะตัดใจรีบกระโดดขึ้นรถไป

"มาฝึกงานที่นี่หรือน้อง"

พี่คนขับถามเมื่อจอดรถลงตรงหน้าศูนย์ฯ

"ครับผม มาฝึกเดือนหนึ่งครับพี่"

"งัน้กข็อให้สนกุนะ ว่าแต่น้องพกัท่ีบ้านพกันีห่รอื ระวงัตวัหน่อยแล้วกนั

เน้อ"

เสียงเตือนกลั้วหัวเราะ

"เภ ไปได้แล้ว"

เสียงดุๆ เข้มๆ ของเพื่อนดังขัด พี่คนขับเลยยกมือโบกลา นลิน 

ยื่นหน้ามา

"พี่ท�าไมดุจังน่ะ"

"นลิน"

ปาลิตาดึงเพ่ือนมาทางด้านหลัง เอามืออุดปากเพื่อนไว้ เภตรา 

หัวเราะลั่นอย่างถูกใจ

"อย่าคิดมากน้อง พี่ไปล่ะ คืนนี้นอนให้หลับเน้อ"

เขาร้องบอกแล้วขับรถออกไป ท้ิงปรศินาน่าสงสยัไว้ให้หนุม่สาวท่ียืน

มองตากัน

"เราพูดอะไรผิดเหรอ"

นลินหันมาถามเพื่อนอย่างไม่รู้เรื่องอะไร ปาลิตาถอนหายใจแรงๆ 

อย่างให้เพื่อนรู้ว่าเหลือจะทนแล้ว

"ลิน แกนะแก ไม่รู้ตัวเอาซะเลย"
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ปาลิตาก้าวเดินน�าเข้าไปในศูนย์ฯ ผ่านต้นตะเคียนใหญ่ท่ีอยู่ไม่ห่าง 

จากประตเูท่าใดนกั เธออดหันมองไม่ได้ ท่ีล�าต้นตะเคยีนมผ้ีาแพรสผีกูอยู่

หลายผนื และข้างหน้ากมี็ศาลเลก็ๆ ท่ีถกูก่อขึน้ง่ายๆ ก้านธปูยังเหลอืปักอยู่

ในกระถาง สร้างความศกัดิส์ทิธิน่์าหว่ันเกรงข้ึนอีกโข ท้ังสามคนต่างหยดุยืนดู

แล้วกหั็นมองสบตากนั จากนัน้ท้ังหมดกร็บียกมอืไหว้ท�าความเคารพ ก่อนจะ

เดนิแทบเป็นวิง่เข้าไปสมทบกบัเพือ่นๆ ท่ีนัง่กระจดักระจายอยู่หน้าเรอืนพัก

ทันที

"ว่าต่อดิ ตา"

นลนิเอ่ยหลงัจากท่ีทรดุลงนัง่บนกระดาษหนงัสอืพิมพ์ท่ีเอามาปูนัง่บนพ้ืน

กลางลานหน้าท่ีพกั ปาลติาทรดุลงนัง่ตามแล้วมองหน้าเพือ่นอย่างแปลกใจ

"ว่าเรื่องอะไร"

"ก็เรื่องที่ว่าค้างหลังจากที่ลงจากรถพี่ใจดีน่ะสิ ว่าไง เราท�าอะไรผิด"

ปาลติาถอนหายใจมองหน้าใสซ่ือของเพือ่น แล้วกหั็นไปมองสบตาวรทั 

วรัทยักไหล่โยนหน้าท่ีกลบัมายังเพือ่นสาว

"กล็นิน่ะไปว่าพีเ่ขา...คนท่ีใส่แว่นด�าน่ะ ท้ังว่าว่าเขาตาบอดเอย ดเุอย 

เขาไม่ด่าให้น่ะดีเท่าไหร่แล้ว"

"อ้าว...เขาไม่ได้ตาบอดหรือ แล้วท่ีดุก็ดุจริงไม่ใช่หรือไง เราว่านะ  

ท่ีดคุงเพราะตาบอดแหงเลย ตาบอดมองอะไรไม่เห็น กเ็ลยอารมณ์เสยีง่าย"

เธอว่าเป็นตุเป็นตะ วรัทยันเพื่อนเบาะๆ ไปซะที

"เอ็งน่ะนะ ทีหลังอย่าพูดเลยดีกว่า"

นลินยักไหล่นอนแผ่ลงบนลานนอกกระดาษหนังสือพิมพ์ง่ายๆ

"ตกลงทีหลังจะเย็บปากไว้ให้สนิท จะไม่พูดเลย เฮ้ย ว่าแต่..."

เธอสปริงตัวลุกนั่งปุบปับ

"เบาๆ หน่อยก็ได้ กระโดกกระเดกอย่างนี้นี่เล่า อาจารย์ธันเขาถึง 
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ไม่ชอบแก"

ปาลิตาว่าเพื่อน นลินท�าหน้าเบื่อเมื่อได้ยินชื่ออาจารย์คู่ปรับ

"อย่าพดูเลยน่า ว่าแต่ท่ีเม่ือกีพ้ีค่นขับพดูน่ะ เรือ่งอะไรเหรอท่ีว่าให้ระวัง"

"เรื่องอย่างว่าแหงเลย"

เสยีงไตรภพดงัแทรกมาแล้วทรดุลงนัง่ใกล้ๆ จริสนิเดนิตามมาสมทบ

"เรื่องอย่างว่าอะไร" นลินถามอย่างไม่เข้าใจ

"อย่าทะลึ่งนะเอ็ง"

วรัทปรามเพื่อน ไตรภพท�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้

"ก็เรื่อง...ผีไง"

พอถงึค�าส�าคัญเขาแกล้งท�าเสยีงต�า่ให้ได้บรรยากาศ นลนินัง่มองตาโต 

อย่างอยากรู้

"เม่ือกีพ้วกแกไม่อยู่กนั พีเ่มฆซีเนยีร์เราน่ะมาหา แกท�างานอยู่ท่ีนี่ไง 

แกมาเล่าให้ฟัง"

ไตรภพเล่าอย่างเรียกร้องความสนใจจากเพ่ือน จิรสินนั่งมองนิ่งๆ 

อย่างข�าๆ

"แล้วไงอีกไตวาย"

นลนิถามอย่างตืน่เต้นไปด้วย หากกยั็งไม่วายแกล้งเรยีกช่ือเพือ่นผดิๆ

"พอเลยไอ้รินน�้า ไม่เล่าแล้วเว้ย"

เพื่อนท�างอน นลินหัวเราะลั่น

"หัวก็ยังไม่ล้าน ท�าไมใจน้อยแล้ววะ จะเล่าไม่เล่า"

แล้วไตรภพก็ทนความอยากเล่าไว้ไม่ไหว เริ่มเปิดปากพูดอีกครั้ง

"พีเ่มฆเขาบอกว่าท่ีนีน่่ะเฮีย้นมาก โดยเฉพาะนีเ่ลย เจ้าแม่ตะเคยีนทอง"

เขาพยักหน้าไปทางต้นไม้ใหญ่ แล้วยังยกมือไหว้อย่างเคารพด้วย

"แล้วไงอีก"

"เขาบอกนะ วันดีคืนดีก็จะเห็นผู้หญิงสาวใส่ชุดไทยเดินออกมาจาก
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ต้นตะเคียน"

"สวยมั้ย" วรัทถามอย่างที่สงสัย

"สวยว่ะ เขาบอกว่าสวย"

"แล้วไงอีก แค่นี้เหรอ"

ปาลติาถามข้ึนมาบ้าง ไตรภพรูส้กึเสยีหน้าย่ิงนกั จงึพยายามจะค้นหา

เรือ่งมาเขย่าขวญัเพือ่นให้มากขึน้ โดยไม่ทันสงัเกตถงึความเงยีบแบบผดิปกติ

ของขาโจ๋ประจ�าภาควชิา

"พีเ่ขาบอกนะ ท่ีบ้านพกัพีเ่ขาน่ะมีเสาตกน�า้มันอยู่กลางบ้านด้วย แล้ว

ตอนกลางคืนบ้านกจ็ะสัน่เหมอืนมีใครมาเขย่า บางทีกมี็เสยีงของปาเข้ามา 

ที่ตัวบ้าน ที่หน้าต่าง..."

"แกไปท�าอะไรให้ชาวบ้านเขาเกลยีดหรือเปล่า คนเขาเลยมาขว้างของเอา"

วรัทขัดคออย่างไม่เชื่อถือ ไตรภพมองเขม่น

"ไม่เช่ืออย่าลบหลู่นะเว้ย แล้วอีกอย่างท่ีพี่เขาบอกได้ยินทุกคืนเลย 

คอืเสยีงผูห้ญิงร้องไห้ พีเ่ขากเ็ลยต้องกนิเหล้าให้เมาแล้วหลบัไปเอง ไม่งัน้ 

นอนไม่ได้หรอก"

"หาเรื่องกินเหล้าล่ะสิไม่ว่า"

ปาลติาว่ากลัว้หัวเราะ ไม่ได้เช่ือถอืเท่าไหร่ เธอเหลยีวมองเพ่ือนสาว 

นลินนั่งเงียบผิดปกติ หน้าใสๆ ออกจะซีดขาวกว่าทุกครั้ง เธอมองอย่าง

ประหลาดใจขยบัปากจะถาม หากเสยีงของไตรภพกด็งัข้ึนเขย่าขวญัเพือ่นก่อน

"เออ ไม่เชื่อก็อย่าเชื่อ พี่เขาเล่าอีกนะเว้ย ที่บ้านพักนี่น่ะ"

เสยีงของไตรภพท�าเอาเพือ่นทุกคนหันมองตวัเรอืนพกัท่ีก่อสร้างด้วยไม้ 

อายุเกอืบร้อยปีเป็นตาเดยีวกนั

"เฮ้ย ไตร หยุดเถอะ"

เสียงใครบางคนปรามขึ้นเบาๆ หากไตรภพติดลมบนเสียแล้ว

"ยามของท่ีนี่นะ เคยมานั่งเฝ้ายามอยู่ตรงบันไดหน้าบ้านนี่ล่ะ แล้ว 



เด็กทะเล21

อยู่ๆ กว็บูไปเลย ตืน่เช้ามาอีกที ไม่รูว่้าตวัเองมานอนกลิง้อยู่หน้าบ้านได้ยังไง 

แล้วมีอีกนะ จ�าสะพานขาวๆ ท่ีเช่ือมระหว่างท่ีนี่กับศูนย์ฯ ทางด้านหน้า 

ได้มั้ย"

"อือ จ�าได้ เป็นสะพานข้ามคลองใช่มั้ย"

วรัทพยักหน้ารับ ลมรอบๆ เริ่มแรงจนขนที่แขนชักจะลุกตั้ง

"ออื...ตรงนัน้ล่ะ ซีเนยีร์เราอกีกลุม่ท่ีเคยมาฝึกงานท่ีนีน่่ะ เขาเดนิไป 

ส่งเพือ่น กไ็ปกนัหลายคนน่ะนะ ตอนไปกด็กึแล้ว ตอนขาไปกไ็ม่มีอะไรหรอก  

แต่ตอนขากลบันีด่ ิพวกเอ็งรูจ้กัพีเ่อ้ใช่ม้ัย พีเ่อ้นัน่ล่ะมองลงไปในคลองท่ีมีเรอื

จอดลอยอยู่ พี่แกเห็นว่ะ"

"เห็นอะไร"

"เห็นคนนั่งอยู่ในเรือ...พวกเอ็งคิดดูดิ เกือบเท่ียงคืนแล้วนะเว้ย  

ใครจะมานั่งอยู่ในเรือ ยัง...แค่นั้นยังไม่พอ พี่กลดที่เดินไปด้วยกันมองไป

อีกทาง เห็นเงาขาวๆ นัง่ห้อยขาอยู่บนราวสะพาน แล้วหลงัจากนัน้กต่็างคน

ต่างวิง่เลย พอตอนเช้าพีเ่ขากม็าถามยาม ถงึได้รูว่้าเมือ่ก่อนแถวนีน่้ะ เป็น

สุสานเป็นป่าช้ามาก่อน นี่ถ้าไม่ใช่สถานที่ราชการมีหวังเฮี้ยนยิ่งกว่านี้อีก"

ไตรภพมองเพือ่นๆ แล้วย้ิมออกมา เม่ือเห็นอาการขนลกุตัง้ของเพ่ือน

ที่นั่งฟัง

"โธ่เอ๊ย...แค่นี้เองหรือวะ"

วรทักดัฟันพดูออกมา ปาลติามองนลนิอย่างเป็นห่วง เพือ่นนัง่ก้มหน้า

อยูน่านแล้ว เธอเอ้ือมไปแตะมือเพ่ือน มือนิม่ๆ เย็นเฉียบ

"ลิน แกเป็นอะไรหรือเปล่า"

หัวที่ปกคลุมด้วยผมยุ่งๆ ส่ายปฏิเสธ

"แน่ใจนะ"

คราวนี้เปลี่ยนมาเป็นพยักหน้ารับแทน ปาลิตาเลยหันไปจ้อง 

คนที่ยังจะเล่าเรื่องเขย่าขวัญเพื่อนต่อ
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"ยังเว้ย ยังไม่หมด ในห้องพักผู้หญิงน่ะ...เฮ้ย"

ไตรภพร้องอุทานเมือ่อยู่ๆ นลนิกล็กุยืนพรวด ส่วนเพือ่นคนอืน่ๆ กส็ะดุง้

สดุตวั

"ลิน เอ็งเป็นอะไร" วรัทร้องถามอย่างตกใจ

"พอ เลิกเล่าแล้วไปนอนได้แล้ว"

นลินพูดห้วนๆ พยายามจะข่มความกลัวให้มิด จิรสินมองเพื่อนแล้ว

แอบยิ้ม

...ไอ้ลนิกลวัซะจนเสยีงสัน่ แต่ดนัพยายามท�าว่าข้าไม่กลวั กม็มีมุน่ารกั

เหมือนกนันีห่ว่า

ส่วนไตรภพหัวเราะลั่นอย่างไม่เกรงใจเพื่อน

"เอ็งกลัวหรือวะ ลิน โธ่ นึกว่าจะแน่ เอาน่า ฟังเรื่องนี้ให้จบก่อน  

ในห้องพกัผูห้ญิงนะเว้ย เห็นม้ัยว่ามีพัดลมเพดานอยู่ นัน่ล่ะ เขาเล่ากนัว่า 

มีคนมาผูก...เฮ้ย ไอ้ลิน!"

ไตรภพอุทาน เม่ือนลนิหันไปคว้าจอบของคนงานท่ีวางอยู่ใกล้ๆ ขึน้มา

ถอืกระชับม่ันไว้ในมือ พร้อมกบัยกข้ึนสงูอย่างเตรยีมพร้อมท่ีจะฟาดลงไป 

บนหัวเขาได้ทุกเม่ือ วรทัรบียึดแขนเพือ่นไว้ม่ัน

"ใจเย็น ไอ้ลิน ใจเย็น พุทโธ ท่องพุทโธ นับหนึ่งถึงพันเลย"

วรัทพูดปลอบ ส่วนปาลิตาช่วยปลดอาวุธออกจากมือเพื่อน จิรสิน 

รีบดึงไตรภพหลบไปอีกทาง หากตัวต้นเรื่องยังไม่วายหันมาแซว

"คืนนี้เวลานอนอย่าลืมมองที่พัดลมน้า"

จริสนิยกมือข้ึนอุดปากเพือ่นไว้แน่น แล้วลากตวัคนปากดใีห้ลบัหายไป

จากสายตาอาฆาตของนลนิ วรทัปล่อยมือเพ่ือนลง มองหน้าใสท่ียังซีดอยู่ 

แล้วกอ็ดย้ิมออกมาไม่ได้

"กลัวแล้วท�าไมไม่บอก"

นลินพูดไม่ออก เอื้อมมือไปเกาะปาลิตาแน่น
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"ก็นึกว่ามันจะเล่านิดเดียว"

เสียงแก้ตัวอ่อยๆ ดังมา ปาลิตาหัวเราะ ส่งจอบอันที่ทั้งใหญ่ทั้งหนัก

ให้วรัทถือไว้ แล้วเดินจูงมือนลินตรงไปยังห้องพัก

"ตา คืนนี้...จะโผล่มามั้ย"

เสียงนลินถามอย่างไม่ม่ันใจก่อนจะก้าวเข้าห้องนอน ซ่ึงตอนนี้ 

เพื่อนคนอ่ืนๆ ก็เข้านอนกันหมดแล้ว ปาลิตาหัวเราะ ขย้ีผมเพื่อนอย่าง

อดใจไม่ไหว

"เดีย๋วจะสอนสวดมนต์บทขลงันะ เขาว่ากนัผชีะงดัเลย แล้วคนืนีน้ลนิ

จะฝันดีที่สุด เราสัญญา"

เช้าตรู ่นิสิตท่ีมาฝึกงานทุกคนมายืนรออาจารย์ผู ้คุมฝึกงานอยู ่

หน้าอาคารท่ีพัก นลินหน้าตาผ่องใสยืนอยู่เคียงข้างปาลิตา ส่วนไตรภพ 

นั่งหลับพิงจิรสินอยู่ข้างๆ บันได

"เมื่อคืนนอนไม่หลับหรือไง"

นลินถามเพื่อนด้วยสีหน้ากวน กลับเป็นตัวแสบประจ�าภาควิชา 

ตามเดิม จริสินมองหนา้กวนๆ แลว้อดข�าไม่ได ้ เมือ่วานนลินหมดท่าเลย

จริงๆ นั่นล่ะ นลินมองหน้าที่กลั้นหัวเราะของเพื่อนอย่างไม่พอใจ

"ข�าอะไรนายจิ"

"ข�าคนกลัวผี"

เขาบอกหน้าตาเฉย นลินท�าท่าจะเข้ามากระชากคอเสื้อเพื่อนให้ได้ 

หากไม่ติดมือเหนียวๆ ของปาลิตาที่ยึดไว้มั่น

"นายจิ"

"ไม่ได้ข�าแก ไอ้ลิน ข�าไอ้ไตรมัน เมื่อคืน...เจอซะ"

"เจออะไรหรือ"

นลินเข้ามาถามอย่างอยากรู้ วรัทส่ายหัวอย่างระอาเพื่อน
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"ไม่กลัวแล้วหรือไงฮึ ถึงอยากฟัง"

"ก็เช้าแล้วไง มันสว่าง...ไม่น่ากลัวเท่าไหร่"

เสียงนลินตอบกลับมาพร้อมรอยยิ้มประจบ

"เม่ือคนื นายนีมั่นนอนดิน้ท้ังคนื แล้วกล็ะเมอว่าใครกไ็ม่รูน้อนทับอกมนั"

จริสนิเอ่ยปากเล่า ไตรภพรบีลมืตามาเล่าต่อทันทีอย่างออกท่าออกทาง

"ออื เป็นเงาด�าๆ ใหญ่ๆ นะ มานอนทับอยู่บนนีเ้ลย ไอ้เรากพ็ยายามดิน้ 

พยายามจะเรยีกพวกนี ้เราว่าเราตะโกนไปแล้วนะ แต่มนัไม่ออกจากคอเลย"

"จริงๆ น่ะ" นลินถามอย่างสนใจ

"จริงดิ ไม่เชื่อคืนนี้ก็ลองไปนอนที่ห้องดูสิ เผื่อจะได้เจอบ้าง"

ไตรภพพูดหน้าตาเฉย นลินสะบัดหน้าค้อนขวับ

"ไอ้บ้า"

เธอว่าแล้วเดนิจากมา พร้อมๆ กบัเสยีงหัวเราะตามหลงัของพวกผูช้าย



เด็กทะเล25

"เด๋ียวแบ่งกนัเป็นห้ากลุม่นะนสิติ กลุม่ละสามคน แล้วเราจะแบ่งงาน 

กันท�า"

อาจารย์ธนัยมนบอก ซ่ึงการแบ่งกลุม่กท็�าได้ไม่ยากนกั กลุม่ของนลนิ

ก็ได้แก่ นลนิ ปาลติา และวรทั

"เอานัน่ พีก่านต์หัวหน้าศนูย์ฯ มาแล้ว อย่าท�ามารยาทแย่ๆ ออกไป

ให้เสียชื่อคณะเสียชื่อมหาวิทยาลัยนะ"

อาจารย์สาวส�าทับเฉพาะเจาะจงไปท่ีใครบางคนซ่ึงนัง่ท�าหน้าไม่รูไ้ม่ช้ี

อยู่ หญิงสาวมองค้อนลูกศิษย์ท่ีไม่ค่อยจะถูกชะตาด้วย แล้วหันไปย้ิมรับ 

ชายวัยเลยสี่สิบมานิดๆ ที่เพิ่งเดินเข้ามา เขาส่งยิ้มทักทายนิสิตรุ่นน้อง

"สวัสดีน้องๆ เมื่อคืนนอนหลับกันดีหรือเปล่า"

เสียงตอบรับดังแข่งกัน กานต์ยิ้มรับ

"ปีนี้มากันเยอะดีนะ สงสัยจะมีงานมาให้ไม่พอซะแล้วสิ นี่แบ่งกลุ่ม

กันแล้วใช่มั้ย กลุ่มแรกก็ไปลอกเลนที่บ่อกุ้งนะ อาทิตย์หน้าจะลงกุ้ง แล้ว

อีกกลุ่มก็ให้อาหารปลากะพง ต้องไปเอาปลาเป็ดท่ีสะพานปลาแต่เช้า  

กลุม่ท่ีสามขัดอวน... อวนเรามีเยอะ แล้วเพรยีงกเ็กาะอยู่เพยีบ ขัดเพลนิแน่

บทที่

2
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น้องๆ กลุ่มท่ีสี่วิเคราะห์น�้า ฝึกวิเคราะห์น�้าล่ะนะ วิเคราะห์น�้าในคลอง 

ด้านหลงัศนูย์ฯ นัน่ล่ะ ส่วนกลุม่สดุท้ายสนกุหน่อย ออกไปท่ีกระชังเลีย้งปลา

ในทะเล ใกล้ๆ กับเกาะหลักน่ะ เอาล่ะ ตกลงกันเองนะว่าจะอยู่กลุ่มอะไร  

เดีย๋วอีกสบินาทีพีจ่ะกลบัมาเอาค�าตอบ"

กานต์สั่งงานเสร็จก็เดินไปยังห้องท�างานท่ีอยู่ใกล้ๆ กับเรือนพัก  

โดยมีอาจารย์ธันยมนเดินตามไปด้วย ท้ิงให้เหล่านิสิตฝึกงานตกลงล�าดับ

การท�างานกันเอง

ผลสรปุของการจบัสลาก กลุม่ของนลนิได้ไปยงักระชังปลาของศนูย์ฯ 

คนท้ังสามเดนิไปหยิบเสือ้ชูชีพ แล้วไปข้ึนรถของศนูย์ฯ ท่ีมเีจ้าหน้าท่ีรออยู่

เรียบร้อยแล้ว

"มีใครเมาเรือหรือเปล่าน้อง"

พี่เจ้าหน้าที่ถามอย่างอารมณ์ดี นิสิตทั้งสามส่ายหน้าอย่างหนักแน่น

"ไม่เลยค่ะพี่ ทุกคนคอแข็งมากเลยค่ะ ไม่เมาง่ายๆ แน่"

ค�าตอบของนลนิเรยีกเสยีงหัวเราะจากพีเ่จ้าหน้าท่ีศนูย์ฯ ได้เป็นอย่างดี

"งั้นก็กระโดดข้ึนรถเลย เราจะไปลงเรือในเขตของทหารนะ นั่งแล้ว 

เกาะดีๆ ล่ะ พ่ีชอบซ่ิง"

"ครับผม เหาะไปเลยพี่"

นสิติหนุม่สาวรบัค�าด้วยเสยีงหัวเราะ รถแล่นออกอย่างรวดเรว็ตามค�าขู่

เรอืล�าเลก็วิง่ตดัคลืน่ออกไปยงัทะเลกว้าง เกาะเลก็ๆ ตัง้อยู่ไม่ห่างนกั 

หนุ่มสาวสามคนมองรอบข้างอย่างตื่นตาตื่นใจ

"พี่ นั่นอะไรน่ะ"

คนช่างซักสะกดิถามพ่ีคนขบัเรอื ขณะท่ีเรอืล�าเลก็แล่นผ่านสิง่ก่อสร้าง

ท่ีคล้ายห้องเลก็ๆ แต่ตัง้สงูข้ึนไปจากพืน้น�า้ทะเลค่อนข้างมาก และจากห้องนัน้ 
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กมี็ท่อใหญ่ๆ ต่อลงมายังพืน้ทะเลด้วย

"ส้วม ท�าไม น้องปวดท้องหรือ ไม่ต้องห่วง ที่กระชังเรามีห้องน�้า"

กล้า เจ้าหน้าท่ีคนหนึง่ของศนูย์ฯ ตอบด้วยเสยีงหัวเราะ นลนิย้ิมแหย

ส่งมาให้ สงบปากสงบค�าได้พักเดียว เรือก็จอดเทียบบ้านกลางน�า้ท่ีสร้าง 

เป็นเหมือนกระท่อมหลงัเลก็ๆ กลางทะเล วรทัก้าวข้ึนไปยืนก่อน แล้วท�าเท่

ย่ืนมือมาหมายจะให้สาวๆ จับพยุงตัวข้ึน หากสองสาวก็เมินมือเขาอย่าง 

ไม่ไยดี กระโดดข้ึนจากเรอืเองอย่างคล่องแคล่ว วรทัก้มมองมอืตวัเองแล้ว 

ยักไหล่ ไม่ได้สนใจอะไรมากมาย หันมองเพือ่นๆ กเ็ห็นนลนิโลดแล่นไปยัง 

สะพานแคบๆ ท่ีต่อย่ืนออกไปจากตัวบ้าน ข้างๆ สะพานมีตาข่ายสีเขียว 

ท่ีถกูเย็บเป็นกระชงัขนาดใหญ่ส�าหรบัเลีย้งปลาแขวนอยู่หลายกระชัง นลนิ 

ลงไปทรดุนัง่อยู่บนสะพานไม้ ก้มหน้าลงมองพืน้น�า้สเีขยีวเข้มจนตวัเกอืบจะ

ตกลงไปในน�า้ทะเล

"กระชังนี้เลี้ยงปลาอะไรคะพี่"

เธอเงยหน้าข้ึนถามเจ้าหน้าท่ีบนกระชังท่ีเดนิเข้ามาหวงัจะต่อว่าสาวน้อย 

ท่ีอยู่ๆ กว็ิง่มาเล่นเสยีแล้ว หากพอเห็นรอยย้ิมสดใสของเดก็สาวกเ็ผลอย้ิม

ตามไปด้วยไม่ได้

"กระชังนี้เลี้ยงปลาเก๋าน้อง เดี๋ยวอย่าเพิ่งซักอะไรต่อ ไปรวมกลุ่ม 

ตรงโน้นก่อน พี่จะได้แนะน�างาน"

เทพ เจ้าหน้าท่ีอีกคนรีบขัดคอ เมื่อเห็นสาวน้อยยังมีค�าถามมา 

เตรยีมรออยู่อีกมากมาย นลนิย้ิมเขิน ยอมเดนิตามพ่ีเจ้าหน้าท่ีกลบัไปยัง 

ส่วนบัญชาการของกระชังปลาแต่โดยดี

"งานหลักก็ให้อาหารปลาในกระชังนะน้อง เตรียมอาหารก่อนเลย  

โน่น เอาปลาเป็ดนั่นมาหั่น"

เทพช้ีไปยังกองปลาหลงัเขียวท่ีถกูแช่เย็นจนแข็ง ซ่ึงเป็นปลาท่ีพวกเธอ
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แบกมาจากศนูย์ฯ นัน่เอง ปลาเป็ดท่ีเอ่ยถงึกค็อืปลาหลากชนดิท่ีไม่ได้ขนาด

ตามตลาดต้องการ แต่ดนัตดิข้ึนมากบัอวนลากของชาวประมง ซ่ึงปลาเหล่านี้

โดยมากจะน�าไปเป็นอาหารเป็ดอาหารไก่ กเ็ลยถกูเรยีกรวมๆ ว่าปลาเป็ดปลาไก่ 

แต่กมี็บางทีเช่นกนั ท่ีจะถกูน�าไปเข้าโรงงานท�าเป็นลกูช้ินปลาออกมาขาย

"ห่ันเป็นช้ินเลก็ๆ นะน้อง เสรจ็แล้วกเ็อาไปช่ัง ไปดูในสมดุท่ีเขาจดไว้

นัน่ล่ะ ว่ากระชงัหนึง่ให้ปลากี่โล อ้อ ต้องดดู้วยนะว่ากระชังไหนให้ปลาเป็ด 

กระชังไหนให้อาหารเม็ด"

"ท�าการทดลองอยู่หรือคะ"

ปาลิตาถามอย่างสนใจ เทพพยักหน้ารับ

"ดูการเจริญเติบโตน่ะ ดูว่าอันไหนมันท�าให้ปลาเจริญเติบโตดี เขา 

เรียกว่าอะไรน้า..."

"อัตราแลกเนื้อค่ะ" นลินช่วยตอบ

"นัน่ล่ะ ไปแยกย้ายกนัท�างานได้ มีอะไรกถ็ามพ่ีหรอืถามกล้าก็ได้นะ"

"ครับผม"

ท้ังสามคนตอบรบัพร้อมเพรยีง เทพเดนิเข้าไปนอนฟังเพลงต่อในห้อง

ห้องเดียวของกระท่อมกลางทะเลนี้ ซ่ึงจะเรียกเป็นห้องสารพัดประโยชน ์

กว่็าได้ เพราะเป็นต้ังแต่ห้องครวัจนถงึห้องนอน

วรัทรับหน้าท่ีเป็นมือมีดห่ันปลา ส่วนนลินรับหน้าท่ีเป็นคนแกะปลา 

มาวางเรียงให้เพื่อนห่ัน ปาลิตาเป็นคนรวบเอาเนื้อปลาท่ีถูกห่ันแล้วใส่ถัง 

เตรียมจะยกไปให้เจ้าปลาตัวใหญ่ท่ีว่ายรอในกระชัง ท้ังหมดท�างานด้วย 

ความสนกุสนาน ไม่ได้สนใจกบักลิน่คาวของปลาท่ีค่อนข้างแรงเลย

เลยเท่ียงไปเพียงนิดเดียว งานหลักบนกระชังก็เสร็จสิ้น พี่ๆ ท่ี 

กระชังหุงข้าวท�ากับข้าวไว้รอนิสิตฝึกงานทั้งสามเรียบร้อย

"มปีลากะพงทอดด้วย ตวัเมือ่กีห้รอืเปล่าพี ่ท่ีมาว่ายๆ อยู่บนผวิน�า้น่ะค่ะ"
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นลินถามหลังจากชะโงกหน้าดูกับข้าวที่วางเรียงหอมน่ากิน

"ตัวนั้นล่ะ ใกล้จะตายแล้ว เลยช่วยสงเคราะห์หน่อย"

กล้าตอบหน้าตาเฉย นลนิทรดุลงนัง่ขดัสมาธบินพืน้อย่างทะมัดทะแมง 

เพือ่นๆ พากนันัง่ตาม เทพตกัข้าวส่งให้น้องๆ

"แล้วนี่หอยแมลงภู่ที่กระชังนี้หรือครับ"

วรัทถามถึงหอยแมลงภู่ต้มหม้อใหญ่ เม่ือครู่ยังแอบไปยกพวงหอย 

ท่ีถูกผูกแขวนอยู่บนสะพานแคบนั่นดูด้วยความอยากกินกับนลินอยู่เลย  

พอมาถึงก็ได้กินสมใจ

"ก็นั่นล่ะ"

"เมื่อกี้เห็นเพรียงเกาะเยอะเหมือนกันนะคะ"

"ปีนีเ้พรยีงเยอะหน่อย หอยเลยไม่ค่อยโต แต่ปกตเิพรยีงไม่เยอะอย่างนี้

หรอกนะ"

เทพเล่าอย่างอารมณ์ดี แล้วเริ่มลงมือกินข้าวกลางวัน โดยมีเด็กๆ  

ร่วมวงด้วยอย่างไม่เคอะเขิน

"ปกติพี่นอนค้างที่นี่ทุกวันหรือคะ"

"ไม่หรอก ผลัดกันแล้วแต่ใครเป็นเวร"

"แล้วหน้าพายุต้องนอนเฝ้ามั้ยพี่" นลินถามอย่างสงสัย

"ไม่ต้อง พายุมาก็หลบขึ้นฝั่งหมด"

"อ้าว... แล้วพวกปลาพวกหอยล่ะพี่"

"ก็ต้องปล่อยน่ะสิ หน้าพายุออกเรือยังไม่ได้เลยน้อง"

"แล้วไม่มีใครมาขโมยหรือพี่"

"โดยปกติไม่มีนะ"

"แล้วโดยไม่ปกติล่ะพี่"

ตัวเจ้าปัญหาก็ยังหาปัญหามาถามจนได้ เทพหัวเราะ

"ถ้าโดยปกติไม่มี โดยไม่ปกติก็ต้องมีสิ"
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นลินพยักหน้ารับอย่างเข้าใจ หลังจากอาหารมื้อนั้น นิสิตท้ังสาม 

กอุ็ทิศตวัช่วยล้างถ้วยล้างชาม ซึง่วธิกีารล้างกไ็ม่ยากเท่าไหร่นกั นอกเสยีจากว่า

น�า้จดืมน้ีอยต้องขนมาจากบนฝ่ัง เลยต้องล้างข้ันแรกและข้ันท่ีสองในน�า้ทะเล 

แล้วข้ันสดุท้ายค่อยใช้น�า้เปล่าล้างกลัว้อีกที

"เดี๋ยวท�าอะไรต่อพี่"

วรทัถามเมือ่ทุกอย่างเสรจ็เรยีบร้อย ไม่ว่าจะล้างถงัใส่ปลาหรอืเกบ็กวาด

ต่างๆ เทพมองหน้าน้องๆ แล้วย้ิม

"นอน"

"อะไรนะพี่" นลินอุทานอย่างแปลกใจ

"ก็นอนกลางวันไง พักผ่อน งานบนกระชังมีเท่านี้ล่ะ นอนพักหรือ 

จะนั่งเล่นก็ตามใจ แล้วก็รอเวลากลับเท่านั้นเอง"

กล้าช่วยขยายความ หนุม่สาวหันมองหน้ากันก่อนย้ิมออกมาอย่างยินดี 

แล้วเดนิไปนัง่ห้อยเท้าลงไปในน�า้ทะเลเล่นอย่างร่าเริง เทพมองแล้วส่ายหัวยิม้ๆ

"อย่าไปนัง่ห้อยเท้าอย่างนัน้ในกระชังนอกสดุโน่นล่ะ" กล้าตะโกนเตอืน

"ท�าไมล่ะพี่"

"ก็กระชังโน้นมันมีฉลามอยู่น่ะสิน้อง"

กล้าตอบพร้อมเสยีงหัวเราะ มองหน้าแหยๆ ของท้ังสามคนแล้วกอ็ดข�า 

ไม่ได้

พืน้น�า้สเีขยีวท่ีอาจจะไม่สวยเท่าพืน้น�า้ทะเลทางฝ่ังอนัดามนัใสกระจ่าง 

ปลาหลากสีว่ายเข้าหาร่มเงาของตัวบ้าน วรัทล้มตัวลงนอนหลบเงาแดด 

ท่ีแผดแสงกล้าอย่างแสนสขุ ปาลติานัง่มองฟ้ามองน�า้มองทะเลมองปลาด้วย

ความเพลดิเพลนิ ส่วนนลนิกน็ัง่เตะเท้าในน�า้ท�าลายความสงบเพือ่น สายตา

กม็องสอดส่องไปยังกระชังอ่ืนๆ ท่ีอยู่ไม่ห่างกนัเท่าใดนกั เรอืล�าเลก็ๆ ก�าลงั

แล่นตรงไปจอดท่ีกระชังฟากโน้น คนขับเรอืหน้าคุน้ตา เธอเขม้นมอง ก่อนจะ
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หันมาสะกดิถามเพือ่น

"นั่นพี่เมฆใช่มั้ยตา"

ปาลติาหันมองตามมอืท่ีเพือ่นช้ี ชายหนุม่ร่างสงูผวิคล�า้จดัก�าลงัขับเรอื 

ท่ีมคีนโดยสารเป็นชายหนุม่อกีสองคนเข้าจอดเทียบท่ีกระชังใหญ่ตรงโน้น

"อือ ใช่"

สิ้นค�าเพื่อน นลินก็ลุกพรวดขึ้นโบกมือโวยวายเรียกรุ่นพี่ทันที

"พี่เมฆ พี่เมฆ พี่เมฆสุดหล่อ"

เพราะค�าสุดท้ายนั่นล่ะม้ังท่ีท�าให้คนขับเรือหันมามอง ชายหนุ่ม 

ป้องตามองหน้าคนเรียก แม้จะอยู่ค่อนข้างไกล หากเพราะเสียงเรียกและ

ท่าทางท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเด็กสาวก็ท�าให้ชายหนุ่มเดาได้ไม่ยากว่า 

เป็นใคร

"ไอ้ลินหรือวะนั่น เฮ้ย รอเดี๋ยว เดี๋ยวจะรีบแจวไป"

เขาตะโกนตอบกลับมา แล้วเบนหัวเรือจอดเทียบกระชังใหญ่ให้คน 

บนเรือก้าวข้ึนไปก่อน แล้วถงึค่อยตดิเครือ่งเรอืพุ่งตรงเข้ามาจอดอย่างเรว็ 

ท่ีกระชังน้ี แรงจอดท�าเอาคนหลับสบายสะดุ้งตื่นแทบตกจากกระชัง วรัท

ลืมตามองอย่างงงๆ

"จะพังกระชังหรือไง เมฆ"

เสียงเทพดังมาจากในตัวกระท่อม เมฆหัวเราะเบาๆ

"โทษทีพี่ เครื่องมันแรงครับ พี่เทพยืมตัวน้องๆ หน่อยนะ"

เขาเอ่ยขออนุญาต

"เอาไปเหอะ พาไปดูงานหอยมุกก็ได้ ดีกว่านอนอยู่เฉยๆ"

เสียงยังดังตอบมาจากข้างใน เมฆหันมายักคิ้วให้น้องๆ กวักมือ 

เพียงนิดเดียว คนทั้งสามก็กระโดดลงเรือไปเรียบร้อย

"ที่นี่ของบริษัทพี่หรือพี่เมฆ"
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วรัทถามเมื่อลงจากเรือข้ึนมายังกระชังใหญ่ท่ีดูหรูหราผิดกับกระชัง 

ของศนูย์ฯ เรยีบร้อยแล้ว เมฆพยกัหน้ารบัอย่างอวดๆ

"นีแ่ค่ส่วนหนึง่ ยังอยู่ระหว่างการทดลองนะ แต่ท่ีท�างานจรงิๆ อยูท่ี่เกาะ

โน่น"

เขาชี้มือตรงไปยังเกาะเล็กๆ ที่เห็นอยู่ไกลลิบเบื้องหน้า

"แล้วท�าไมพี่มาท�าอยู่นี่ล่ะ อ๊ะๆๆ ถูกเขาเนรเทศมาใช่มั้ยล่า"

นลนิท�าหน้ารูทั้น เดนิตามสะพานแคบๆ เหมอืนท่ีกระชังโน้น ตรงไปยงั

ห้องบัญชาการท่ีเหมอืนจะเป็นห้องบัญชาการจรงิๆ เพราะมปีระตหูน้าต่าง

มิดชิด

"อย่ามาท�ารู้ดีเลยเอ็ง ข้าน่ะลูกน้องคนโปรดของนายหัวเลยนะเว้ย"

เมฆพดูอย่างยืดๆ นลนิย่นจมูกล้อเลยีน กร็ูอ้ยู่ว่ารุน่พีค่นนีเ้ป็นคนจรงิ

เอางานเอาการแค่ไหน แต่กอ็ดแกล้งพดูแซวไม่ได้

"โอ้โห มีนายหัวซะด้วย ยังกะในหนังสือนิยายแน่ะพ่ี แล้วเป็นไง 

นายหัวนีแ่ก่มากมัย้ สงสยัจะแก่แหงแซะเลย แก่ๆ ตวัด�าๆ หนวดเคราครึม้ๆ 

แล้วก็ต้องดุชะมัดเลยใช่ม้าพี่เมฆ"

"บรรยายมาเกือบถูกเลยน้อง"

เสยีงกลัว้หัวเราะอย่างอารมณ์ดตีอบมาแทนเมฆท่ียืนท�าหน้าป้ันยาก 

อยู่ นลนิหันมอง พีค่นขับรถท่ีเจอเม่ือวานยืนหัวเราะรบัสายลมแสงแดดอยู่ 

ข้างกนันัน้ยังคงเป็นชายหนุม่ตวัสงูท่ีเม่ือวานใส่แว่นด�าอย่างไรวนันีก้ยั็งใส่แว่นด�า

อย่างนัน้อยู่ นลนิ ปาลติา วรทัหันมองหน้ากนัอย่างแปลกใจ

"พี่ใจดีมาอยู่นี่ได้ไงน่ะ"

แล้วกน็ลนิอีกนัน่ล่ะท่ีหลดุปากออกมา พ่ีใจดหัีวเราะเก่ง หัวเราะอีกแล้ว 

ในขณะท่ีคนท่ียืนข้างๆ ยังท�าหน้าเฉย

"นัง่เรอืมากบันายเมฆเมือ่กี้ไง ไงเมฆ แนะน�าน้องๆ ให้รูจั้กหน่อยส"ิ

เขาหันหารุ่นน้อง เมฆยิ้มแหยมองคนตัวโตท่ียืนเฉยอย่างเกรงๆ  
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ก่อนจะเอ่ยแนะน�าเป็นรายตัว

"ผู้ชายอ้วนกลมนั่นชื่อวรัทครับ"

"รู้จักๆ กั๊ตจัง เคยเจอกันแล้วเนอะ" เขาพยักหน้ารับพร้อมรอยยิ้ม

"ผมไม่ได้ชื่อนั้นพี่ อย่าเรียกเลย ไอ้ลินเรียกคนเดียวก็แย่แล้วครับ"

วรัทแก้ตัวอุบอิบ ก่อนจะยกมือไหว้ท�าความเคารพ

"ส่วนนี่น้องตาครับ ปาลิตา"

ปาลิตายิ้มยกมือไหว้ตามค�าแนะน�า ส่วนนลินยืนยิ้มเผล่รอรับ 

การแนะน�าตัวอยู่แล้ว แต่เมฆแกล้งเฉยไม่แนะน�า

"พี่ ลินล่ะ แนะน�าลินบ้างสิพี่" นลินสะกิดรุ่นพี่เบาๆ

"แนะน�าเองโว้ย เอ็งกับข้าไม่เกี่ยวกัน"

เมฆตอบสะบัดๆ นลินมองหน้ารุ่นพี่งงๆ

"อ้าว...ไหงงัน้ล่ะพี ่ไม่เป็นไร แนะน�าเองกไ็ด้ ชือ่นลนิค่ะ เรยีกสัน้ๆ ว่า

ลนิก็ได้ค่ะ"

เธอแนะน�าตวัหน้าเป็น ชายหนุม่อารมณ์ดย้ิีมตอบก่อนจะเอ่ยแนะน�าตวั

บ้าง

"พี่ช่ือเภ...เภตรา เป็นรุ่นพี่พวกน้องๆ สักหกเจ็ดแปดปีได้ม้ัง เป็น 

ผู้จัดการของฟาร์มหอยมุกนี่ล่ะ เรียกพี่เภก็ได้"

เภตราเอาศอกกระทุ้งเพ่ือนท่ียืนนิง่ข้างๆ ชายหนุม่ในแว่นด�ายังไม่ยอม

แนะน�าตวั เภตราเลยเอ่ยแนะน�าให้เอง ด้วยรอยย้ิมท่ีมากเป็นพิเศษเมือ่มองหน้า

นลนิ

"ส่วนเพือ่นพีค่นนีช่ื้อนภนต์ เรยีกสัน้ๆ ว่าพีภ่นต์หรอื...นายหัวกไ็ด้นะ"

ประโยคสุดท้ายท�าเอานลินแทบจะพลัดตกกระชัง ถ้ามือใหญ่ๆ ของ

คนที่ยืนนิ่งไม่มาช่วยจับไว้

"ไอ้ลินท�าใจดีๆ ไว้" เมฆกระซิบบอก

"นายหัวไม่ดุ...มากเท่าไหร่หรอก"
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รุน่พีช่่วยปลอบ แต่ย่ิงปลอบกด็เูหมือนจะท�าให้นลนิย่ิงขวัญเสยี เธอ

ยกมือไหว้ทั้งจะขอโทษและขอบคุณชายหนุ่มคนนั้น

"นายหัว ลินขอโทษ ไม่ได้ตั้งใจนินทาเลยนะคะ แต่..."

"มันอดไม่ได้"

วรทัต่อเบาๆ อย่างอดใจไม่ไหว นลนิเหยยีบเท้าเพือ่นเบาๆ เป็นเชิงปราม

"เงียบเลยกั๊ตจัง อย่าท�าให้เรื่องเสีย"

เธอหันไปว่าเพือ่น ก่อนจะหันกลบัมาส่งยิม้หวานให้ชายหนุม่อย่างประจบ

"ลินเผลอไปนิดเดียวเองนะคะ นายหัวอย่าโกรธเลยนะ นะ นะคะ"

เสยีงหัวเราะดงัมาเบาๆ จากชายหนุม่ท่ีใส่แว่นด�า เภตราหันมองเพือ่น

อย่างแปลกใจ

"เฮ้ย ไอ้เสือ หัวเราะเป็นด้วยหรือวะ"

นภนต์ยังไม่หยุดหัวเราะ เขาถอดแว่นกันแดดออก ดวงตาสีด�าสนิท

ฉายรอยรื่นรมย์

"ไม่โกรธ เราไม่ถือคนบ้า ไม่ว่าคนเมาอยู่แล้ว"

ค�าพดูนัน้ท�าเอานลนิสะดุง้ ในขณะท่ีเพือ่นแอบหัวเราะข�า เภตรามอง

คนพูดอย่างแปลกใจ ไม่ค่อยได้เห็นอารมณ์แบบนี้ของเพื่อนเท่าไหร่นัก

"ใจเย็นนลิน ใจเย็น"

นลนิพมึพ�ากบัตวัเอง เภตรามองหน้าใสๆ ของสาวน้อยแล้วกอ็ดหัวเราะ

ออกมาไม่ได้

"บ่นพึมพ�าแช่งอะไรนายหัวหรือไงนลิน"

นลินเงยหน้าขึ้นยิ้มก่อนจะพูดลอดไรฟัน

"ลินไม่ได้แช่งค่ะ แค่..."

วรัทเอามือตะครุบปากเพื่อนไว้ทัน เขาส่งย้ิมแหยแสนแหยมาให้ 

สองหนุม่ นภนต์ยงัข�าไม่หาย เขามองหน้านลนิไว้เหมือนจะจ�าให้ข้ึนใจ แล้ว

หันไปตะโกนเรียกคนงานข้างในกระชัง
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"แท่ง เอาเรือออกไปส่งบนฝั่งหน่อย"

"อ้าว ไม่ให้ผมไปส่งหรือครับนายหัว"

เมฆท้วง นภนต์ปรายสายตาไปทางตัวแสบที่ยืนนิ่งๆ อยู่ข้างเพื่อน

"ไปส่งน้องๆ เขาเถอะ แล้วพรุ่งนี้ค่อยเจอกัน"

นายหัวบอกกลัว้หัวเราะ อารมณ์ดกีว่าท่ีเคย แล้วเดนิไปลงเรอืท่ีมลีกูน้อง

เอามาจอดรอไว้โดยไม่ได้สนใจใครอีก เภตราหันมาส่งยิม้ให้นลนิ

"ถ้าเจอกันวันหน้าจะพาไปเลี้ยงข้าวนะนลิน"

"ท�าไมล่ะคะ"

"ก็ที่ท�าให้นายภนต์หัวเราะได้ไง"

ชายหนุม่บอกก่อนจะเดนิตามเพือ่นไป เรอืเคลือ่นออกไปแล้ว นลนิ 

ถงึได้ทรดุลงนัง่บนพืน้อย่างหมดแรง เมฆก้มมองรุน่น้องด้วยดวงตาหัวเราะ

"หมดแรง หมดท่าเลยหรือไงไอ้ลิน"

"ไม่มีทางพี่ ไม่มีทาง"

นลินกัดฟันลุกยืน สูดลมหายใจเข้าลึก มาดยวนๆ กลับมาอีก

"พี่เมฆก็เหลือเกิน ไม่ยอมสะกิดลินบ้างเลย ว่าก�าลังยืนนินทา 

เจ้าตัวเขาอยู่"

เธอต่อว่า เมฆหัวเราะเดินน�ารุ่นน้องเข้าไปนั่งด้านใน

"ยงักบัแกจะเปิดโอกาสให้ฉันสะกดินี ่ ช่างเถอะน่า บอกแล้วว่านายหัว

ไม่ดเุท่าไหร่ แต่แปลกใจเหมอืนกนัว่ะ ท่ีเห็นหัวเราะได้อย่างนัน้"

"ปกติหัวเราะไม่เป็นหรือพี่"

นลินถามอย่างแปลกใจ เมฆพยักหน้ารับ

"ไม่ค่อยหัวเราะ"

"อยู่กับแฟนก็ไม่หัวเราะหรือพี่" นลินยังไม่หมดข้อสงสัย

"เฮ้ย นายหัวยังไม่มีแฟน เอ๊ะ หรือว่ามีวะ มคีนหนึง่ แต่กไ็ม่ค่อยหัวเราะ

ด้วยเท่าไหร่ ย้ิมมากกว่า"
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เมฆเล่า นลนิพยกัหน้ารบัอย่างเข้าใจ ก่อนจะเลกิสนใจชายหนุม่คนนัน้

"นั่นพี่เทพตะโกนเรียกให้กลับกระชังแล้ว"

วรทัร้องบอก ชีมื้อให้ดชูายหนุม่ผวิคล�า้จดัท่ียืนโบกไม้โบกมืออยู่ท่ีกระชัง

โน้น

"งั้นก็กลับ"

เมฆบอก ลุกไปเตรียมเรือ นลินเดินตามอย่างอดเสียดายไม่ได้

"ยังไม่อยากกลับหรือไง ลิน"

วรัทถามเพื่อนสาว นลินพยักหน้ารับ หากก็เดินไปขึ้นเรือแต่โดยดี

"ก็ยังไม่เห็นหอยมุกเลยสักตัวนี่หว่า"

"ไว้มาฝึกงานที่ฟาร์มหอยมุกสิ แล้วจะเห็นจนเบื่อเลย"

เมฆบอก นลินแทบจะจับแขนรุ่นพี่เขย่า

"พ่ีเมฆท�าเรื่องให้หน่อยสิ แล้วย่ืนไปให้อาจารย์ธัน ลินไม่อยากฝึก 

อยู่ท่ีนัน่แล้วล่ะ"

"ยังไม่เลิกทะเลาะกันอีกเหรอ เอ็งกับอาจารย์น่ะ"

เมฆถามอย่างแปลกใจ นลินย่นจมูก

"ลนิออกจะพดูดกีบัอาจารย์นะพี ่แต่อาจารย์น่ะส ิเขม่นลนิตลอดเลย"

วรทักบัปาลติาหันมองออกนอกเรอืซ่อนรอยหัวเราะ เมฆส่ายหน้าข�าๆ 

หากกเ็อ่ยรบัปากรุน่น้องอย่างด ีเพราะใจหนึง่กร็ูด้ว่ีา อาจารย์สาวคนนัน้มีอคติ

กบันลนิไม่น้อยเลยทีเดยีว

"เออ แล้วพี่จะลองถามพี่เภดู"

นลินส่งยิ้มหวานมาให้อย่างขอบคุณ

"ลินจะรอนะพี่"

นลนิและเพือ่นฝึกงานได้อกีสองวนัเท่านัน้ เรือ่งท่ีไม่น่าเกดิกเ็กดิขึน้ 

จนได้ เม่ือมชีาวบ้านคนหนึง่ท่ีอาศัยอยู่หลงัศูนย์ฯ มาฟ้องอาจารย์ธนัยมนว่า 
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มนิีสติหญิงท่ีมาฝึกงานปีนข้ึนไปเกบ็มะพร้าวในเขตบ้านเขา หญิงสาวสัง่เรยีก

รวมนสิติทุกคนด่วนท้ังๆ ท่ียังไม่ถงึเวลาสี่โมงครึง่ซ่ึงเป็นเวลาเลกิงาน

"สารภาพมาว่าใคร"

อาจารย์สาวถามเสยีงห้วน ค�าถามนัน้เหมือนจะถามรวมนสิติท้ังหมด 

หากสายตาจบัผดินัน้จ้องมายังสาวแสบแสนห้าวประจ�ารุน่ นลนิกม็องสบตา

หญิงสาวไม่หลบเหมือนกนั แต่ไม่ได้พดูสิง่ใดออกมา

"คนท�าผิดจะสารภาพมั้ย หรือว่าจะให้ระบุไปว่าใคร"

"อาจารย์คะ พวกเรายังมากนัไม่ครบเลยนะคะ ยังขาดจ ิไตร แล้วกเ็กศ

อีกสามคน"

กญัฑติาบอกเบาๆ เนือ่งด้วยสามคนนัน้เป็นกลุม่ท่ีไปฝึกงานบนกระชัง

จึงยังไม่กลับมา

"ไม่ต้องรอหรอก สามคนนัน้ไม่ได้อยู่ในข่าย จกิบัไตรไม่ใช่นสิติหญิง 

แล้วอย่างเกศก็ไม่มีทางไปปีนต้นมะพร้าวบ้านใครเขาได้ด้วย"

ธันยมนพูดเยาะๆ ตายังเหลือบมองหน้านิสิตท่ีคิดว่าเป็นต้นเหตุ 

ของเรือ่งอยู่ นลนิอดรนทนกบัสายตาท่ีมองมาไม่ได้นานกต้็องเอ่ยปากพดู

"อาจารย์คิดว่าใครคะท่ีเป็นคนปีน ถ้าอาจารย์มีใครในใจอยู่แล้ว  

ก็พูดออกมาเลยดีกว่าค่ะ"

"ฉันไม่อยากจะพดู อยากจะให้คนร้ายคนนัน้ยอมรบัออกมาเองมากกว่า 

หวงัว่าคงไม่ใช่คนท่ีท�าความผดิแล้วไม่ยอมรบัผดิ"

น�้าเสียงนั้นแสนดูแคลน นลินสะบัดมือของปาลิตาที่จับไว้ออก แล้ว

ก้าวเดินไปตรงหน้าอาจารย์สาว

"อาจารย์คิดว่าหนูท�าหรือคะ" เธอโพล่งออกมา

"แล้วเธอคิดว่าภาคเธอจะมีนิสิตหญิงคนไหนกล้าปีนต้นมะพร้าว

นอกจากเธออีกหรือเปล่าเล่า"

"ไม่ใช่หนู"
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กว่าจะหลดุค�านัน้ออกมาได้ นลนิกต้็องใช้เวลาสงบใจมากมายนกั หาก

ท้ังสหีน้าท้ังดวงตาของอาจารย์สาวกท็�าให้นลนิหมดความอดทน

"อาจารย์ไม่ได้เชื่อหนูเลย"

"เธอมีเหตุผลอะไรมาแก้ตัว"

"เมื่อวานกลุ่มผมไปเอาปลาที่สะพานปลาครับ"

วรัทลุกข้ึนยืนเคียงข้างเพื่อน ปาลิตาเลยลุกยืนเป็นพยานอีก หาก 

ธันยมนยังไม่เลิกปักใจ

"พวกเธอไม่ต้องมาแก้แทนเพือ่นเธอเลย นลนิ ฉันดเูธอผดิไปจรงิๆ นะ 

ไม่นกึเลยว่าเธอจะเป็นคนอย่างนี ้ท�าผดิท�าไมถงึไม่ยอมรบัผดิ"

"อาจารย์"

นลินผวาเข้ามาใกล้อาจารย์สาวอย่างสุดจะทน หากปาลิตาและ 

เพื่อนผู้หญิงอีกคนช่วยกันจับไว้มั่น

"ใจเย็นลิน ใจเย็น"

ปาลติาพยายามจะปลอบเพือ่น หากค�าพูดของธนัยมนกย็ิง่ท�าให้นลนิ 

ไม่อาจสงบใจได้

"เธอจะท�าอะไรฉัน นลิน อยากจะถูกพักการเรียนหรือไง"

"อาจารย์ครับ"

วรัทก็ชักจะหมดความอดทนกับอาจารย์คนนี้แล้วเหมือนกัน

"ท�าไมไม่ฟังเหตุผลลินมันบ้าง แล้วชาวบ้านคนนั้นเขาเห็นหรือครับ 

ว่าลินเป็นคนปีน ให้เขามาชี้ตัวคนผิดเลยก็ได้"

อาจารย์สาวถงึกบัอึง้ไป เพราะท่ีชาวบ้านคนนัน้มาฟ้องกเ็พียงบอกว่า

คนท่ีไปขโมยมะพร้าวบ้านเขาเป็นนิสิตหญิงเท่านั้น แต่เธอยังไม่ยอมแพ้

ง่ายๆ

"ก็ได้ ก็ได้ เดี๋ยวฉันจะไปตามเขามาชี้ตัวเธอ แม่ผู้ร้ายปากแข็ง"

ธนัยมนบอกก่อนจะเดนิไปยังบ้านของชาวบ้านคนนัน้ เพ่ือตามพยาน
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มาชี้ตัวคนท�าผิด

ไตรภพ จิรสิน และเกศแก้ว เดินลงจากรถตรงมาหาเพื่อนๆ ท่ีนั่ง 

จับกลุ่มกันอยู่หน้าบ้านพักอย่างแปลกใจ

"มีอะไรกันน่ะ เรียกประชุมด่วนหรือไง"

เกศแก้วกระซิบถามเพือ่นเบาๆ ด้วยตอนนีเ้หตกุารณ์ดอึูมครมึชอบกล 

เหมือนระเบิดเวลาลกูใหญ่ก�าลงัจะระเบิดอยู่ตลอดเวลา ทิวา...หนึง่ในไม่ชาย

ไม่หญิงของภาคหันมากระซิบบอกเพือ่น

"มนัมีเรือ่งน่ะสเิธอ อาจารย์เขามาหาตวัคนร้ายท่ีไปปีนต้นมะพร้าวน�า้หอม

ของชาวบ้านเขา"

ไตรภพสะดุ้งเฮือก

"เฮ้ย นั่นมันข้านี่หว่า"

"อ้าว เอง็เองเหรอตวัต้นเหต"ุ วรทัคนหูไวได้ยินชดัหันมาอย่างหาเรือ่ง

"เออ ข้าเอง ข้าขอแล้วนะเว้ย ก่อนจะปีนน่ะ"

ไตรภพโวยวายบอก

"ขอยังไงวะ"

"ก็ยกมือไหว้ขอไง"

"ไอ้เวร ยังงั้นเขาเรียกขโมยเว้ย"

วรทัว่าอย่างอ่อนอกอ่อนใจ จริสนิส่ายหัวอย่างระอาไม่แพ้กนั เมือ่วานนี้

เขาก็ปรามเพื่อนแล้ว หากไตรภพก็ห้าวและห่ามเกินกว่าจะกลัวความผิด  

อีกท้ังยงัคดิว่าแค่ลกูสองลกูเท่านัน้ เจ้าของน่าจะใจดยีกให้ ไม่นกึว่าจะหวงจน 

มาฟ้องอาจารย์แบบนี ้ จริสนิมองไปทางเพ่ือนจอมห้าวประจ�ารุน่ท่ีนัง่หน้าเครยีด

อยู่ข้างๆ ปาลติา แล้วอดถามอย่างห่วงใยไม่ได้

"ลินเป็นไรวะ หน้าอย่างกับอยากจะฆ่าใคร"

"กอ็ยากจะฆ่าอาจารย์ธนัน่ะส ินัน่อาจารย์มาแล้ว ไตร เดีย๋วนายไปบอก
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อาจารย์เลยนะว่านายเป็นคนปีนมะพร้าวต้นนัน้"

ปาลติาว่า พยักหน้าไปทางอาจารย์สาวท่ีเดนิน�าชายชรามาด้วย ไตรภพ

ยังจบัต้นชนปลายไม่ถกูว่าท�าไมนลนิถงึเข้ามาเกีย่วด้วย

"แล้วไอ้ลินเป็นไร"

"ก็มันถูกหาว่าเป็นผู้ร้ายขโมยมะพร้าวน่ะสิ"

"อ้าว ไหงงั้น"

"ก็เจ้าของบ้านเขาบอกว่าเป็นนิสิตหญิงที่ไปปีนมะพร้าวบ้านเขา"

ปาลิตาเล่า ก่อนจะเงียบเสียงลงเมื่ออาจารย์ธันยมนเดินหน้าเครียด 

เข้ามา ไตรภพเดินเข้าไปหาจะพดูด้วย หากเธอไม่ยอมฟัง

"เด๋ียวก่อน เดีย๋วค่อยพดู ลงุบอกไปเลยซิว่านสิติหญิงคนไหนไปปีน 

ต้นมะพร้าวบ้านลุง"

ลงุผูเ้สยีหายยนืมองนสิติหญิงสบิคนด้วยอาการลายตา ไม่อาจแยกออก 

ได้ว่าใครเป็นใคร จนอาจารย์ธนัยมนทนไม่ไหวต้องช้ีน�า

"คนนั้นใช่มั้ยลุง"

เธอช้ีมอืไปยังนสิติสาวท่ีนัง่ตาขวางอยู่ข้างๆ เพือ่น ลงุเขม้นมองอยู่นาน

ตามสายตาคนแก่ ก่อนจะส่ายหน้า

"ไม่ใช่หรอก คนที่ไปปีนมะพร้าวที่บ้านมันผมยาว"

วรัทผลักไตรภพมายืนตรงหน้าลุง

"คนนี้ใช่มั้ยลุง นี่ไงผมยาว"

เขาจบัเพือ่นยืนหันหลงัให้ลงุดู ไตรภพเป็นชายหนุม่ท่ีชอบไว้ผมยาว 

เวลามองข้างหลงัจะเห็นเพยีงผมยาวสลวยสวยเป็นเงางาม ลงุพยักหน้ารบั

ตดิๆ กนัเป็นการยืนยัน

"ใช่ๆ คนนีล่้ะ แหม เอ็งนีผ่มยาวดจีงั นกึว่าผูห้ญิง ไม่มตีงัค์ตดัผม 

หรือไงวะ"

ลุงพูด ท�าเอาอาจารย์ธันยมนหน้าเสีย ด้วยเพราะปักใจเช่ือไป 
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ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วว่าคนร้ายคือนลิน

"ลุง ผมขอโทษ เห็นมะพร้าวบ้านลุงมันเยอะ เลยขอปันมาแค่ลูก 

สองลูกเอง"

ไตรภพยกมือไหว้ขอโทษท่วมหัว ผูเ้สยีหายหัวเราะจนเห็นเหงอืกแดง

"เออ ถ้าส�านึกผิดก็ไม่ว่าอะไรหรอกเว้ย แต่ทีหลังถ้าอยากกินก็ขอ  

อย่าขโมย แหม ตอนแรกนกึว่าผูห้ญิงท่ีไหนมาปีนมะพร้าวบ้านลงุ ใจหายหมด"

ลงุยงัไม่วายบ่น แล้วเดนิกลบับ้านไปง่ายๆ ไม่สนใจจะตดิใจเอาความอกี 

ไตรภพย้ิมอย่างยินดท่ีีเรือ่งราวซ่ึงคดิว่าจะเลวร้ายจบลงอย่างง่ายดายเกนิคาด

"อย่าเพิ่งยิ้มนายไตรภพ เธอยังมีความผิดนะ"

เสยีงเรยีบเย็นของอาจารย์ธนัยมนดงัมา ไตรภพหัวหดหันมาย้ิมแหย 

ให้อาจารย์ก่อนจะรบัค�าอ่อยๆ นลนิเดนิมาหยุดตรงหน้าอาจารย์สาว

"อาจารย์ต้องขอโทษหนู"

ค�าพูดนั้นท�าเอาหลายคนหยุดชะงักอย่างตกใจ โดยเฉพาะอาจารย ์

ต้นเหตุ

"ท�าไมฉันต้องขอโทษเธอ"

"หนูไม่ได้เป็นคนขโมย แต่อาจารย์ก็มากล่าวหาว่าหนูท�า อย่างนี้

อาจารย์ไม่ผิดหรือคะ"

นลนิถามเรยีบๆ หากดวงตาเอาเรือ่งจรงิ ปาลติาพยายามจะห้ามเพือ่น 

แต่นลนิไม่ได้ยนิอะไรแล้ว

"เธอก็ท�าตัวเองด้วยล่ะนลิน ถ้าเธอไม่เคยมีประวัติมาก่อน ฉันก็จะ 

ไม่คิดว่าเป็นเธอหรอก"

หญิงสาวบอกหน้าตาเฉย นลินหูอื้อตาลายเพราะความโกรธจนขาด

ความเกรงใจไปแล้ว

"ท�าไมอาจารย์พดูหมาๆ อย่างงีล่้ะ รูอ้ยู่ว่าไม่ใช่คนเรยีบร้อย แต่คนเรา

ก็ใช่ว่าจะเฮีย้วจะแผลงได้ตลอดเวลานี'่จารย์ แล้วคนอย่างนลนิคนนีน้ะ'จารย์  
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ถ้าท�าผดิกจ็ะยอมรบัว่าท�าผดิ แต่ถ้าไม่ผดิยังไงกอ็ย่าคดิจะมาโยนความผดิ 

ใส่กนั"

อาจารย์สาวหน้าแดงก�่าด้วยความโกรธจัดกับค�าพูดของลูกศิษย์ตัวดี 

ในขณะที่เพื่อนๆ ต่างยืนนิ่งอย่างตกตะลึงไปแล้ว

"นลนิ เธอก้าวร้าวฉันมากไปแล้วนะ ฉันจะหักคะแนนความประพฤตเิธอ  

ถ้าเธอไม่ขอโทษฉัน ฉันจะไม่ให้เธอผ่านฝึกงาน"

"อาจารย์!"

เสยีงเพ่ือนๆ อุทานอย่างตกใจ ส่วนนลนิยังยืนนิง่เหมือนไม่รูส้กึอะไร

"ถ้าอาจารย์คดิว่าท่ีท�าถกู อยากจะท�ากท็�า แต่บอกแล้วว่า ถ้านลนิคนนี ้

ไม่ผิดให้ตายก็ไม่ขอโทษเดด็ขาด"

เธอหันหลงัเดนิออกไปจากตรงนัน้อย่างมัน่ใจในตวัเอง ปาลติารบีวิง่ตาม 

ท้ิงให้อาจารย์ธันยมนมองตามอย่างโมโหสดุขีด

"ลิน แกท�าอย่างนี้ไม่ได้นะ"

ปาลิตาพยายามเกลี้ยกล่อมเพื่อน หากนลินยังลงมือเก็บของลงเป้

อย่างไม่สนใจอะไร

"ลิน ถ้าแกไม่ผ่านฝึกงานคราวนี้ แกเรียนไม่จบนะเว้ย"

มอืท่ีเกบ็ของอยูห่ยดุชะงกัไปเพยีงนดิ ก่อนจะท�าต่ออย่างไม่รบัรูอ้ะไร 

ปาลิตาคว้ามือเพื่อนไว้

"ลิน แค่ขอโทษเองนะ"

"เราไม่ผิดนะตา"

นลนิเงยมองหน้าเพือ่น ปาลติาเห็นชัด ดวงตาคูส่วยคลอด้วยหยาดน�า้ตา

อย่างอัดอัน้

"เราเข้าใจ ลิน เราเข้าใจ แต่เราเป็นเด็ก แล้วที่ลินพูดมันก็ก้าวร้าว 

ไปนิด"
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"แล้วที่อาจารย์พูดกับเราล่ะ ไม่ก้าวร้าวหรือไง"

เธอเถียง ปาลิตาพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้ไม้อ่อนให้เพื่อนยอม

"อาจารย์เขาเป็นผูใ้หญ่นะลนิ แกกต้็องเข้าใจหน่อย แล้วเราเป็นเดก็ 

เราก็ต้องยอมนิดหนึ่ง ไม่ได้หรือไงลิน"

นลนิอึง้ไปนาน จนเพือ่นคดิว่าตัวเองเกลีย้กล่อมส�าเรจ็ หากค�าตอบ 

จากปากเพือ่นกท็�าเอาปาลติาแทบจะหมดแรง

"เราไม่ผิด เราจะไม่ขอโทษอย่างแน่นอน"

"ลิน ฉันอยากรับปริญญาพร้อมแกนะ"

นลินยิ้มออกมากับค�าพูดเพื่อน

"ออื ฉันกอ็ยากรบัปรญิญาพร้อมแก แต่ยังไงถ้าช้าไปหน่อยกอ็ย่าว่ากนั

แล้วกนันะ"

"นลิน"

ปาลติาอทุาน นลนิยกเป้ท่ีเกบ็ของลงเรยีบร้อยขึน้สะพาย เตรยีมจะ 

กลบับ้านโดยไม่ได้สนใจเพือ่น หากยังไม่ทันก้าวพ้นห้องด ีวรทักว็ิง่เข้ามาหา

อย่างร้อนรน

"พี่กานต์ให้หาว่ะลิน วางของไว้ก่อน"

เขาบอก ปลดเป้เพื่อนส่งให้ปาลิตา แล้วลากมือนลินให้วิ่งตามไป

"พี่รู้เรื่องหมดแล้วนะนลิน"

กานต์บอกเสยีงเรยีบๆ อดมองหน้าเดก็สาวอย่างหนกัใจไม่ได้ ไม่เคย 

มเีหตุการณ์อย่างนีเ้กดิขึน้กบักลุม่นสิตินกัศกึษาท่ีมาฝึกงานเลยสกัครัง้

"ใครเล่าให้ฟังล่ะคะ อาจารย์ธัน หรือว่าใคร"

กานต์ลอบถอนหายใจกบัค�าถามนัน้ กเ็พราะแข็งอย่างนีน้ีเ่ล่า ถงึได้ 

ไม่ลงรอยกับอาจารย์คนนั้นถึงขนาดนี้

"จะใครกช่็างเถอะ เอาเป็นว่าพี่ไม่ฟังความข้างเดยีวกแ็ล้วกนั นลนิ..."
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"คะ"

"ขอโทษอาจารย์เขาไม่ได้หรือ เราเป็นลูกศิษย์นะ"

กานต์เกลี้ยกล่อมด้วยเสียงอ่อนโยน นลินเงยมองอย่างเจ็บช�้า

"แล้วอาจารย์เขาเคยมองว่าหนูเป็นลูกศิษย์หรือเปล่าคะ"

ชายหนุ่มนิ่งอึ้งไปกับค�าถามนั้น

"เอาเถอะๆ พี่พอจะมีทางออกให้ ก็รู้อยู่ว่าตอนนี้นลินคงโกรธมาก  

เหมือนๆ กับที่อาจารย์เขาโกรธ"

เขาก้มมองหนังสือท่ีเพิ่งยื่นมาถึงเมื่อเช้าอย่างช่ังใจ ยังไม่เคย 

มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น เพราะงั้นจะลองเป็นคนแรกก็คงไม่เป็นไร

"พีจ่ะให้นลนิไปฝึกงานท่ีอ่ืนก่อน ให้ครบก�าหนดหนึง่เดอืน นลนิจะได้ 

ช่ัวโมงฝึกงานครบ แล้วพอฝึกงานเสรจ็ พีอ่ยากให้นลนิไปขอโทษอาจารย์ 

ธันยมน พอถึงตอนนั้น อารมณ์ของท้ังนลินท้ังอาจารย์ก็คงจะเย็นลงแล้ว 

ใช่มั้ย พี่ช่วยนลินขนาดนี้ นลินคงไม่ปฏิเสธที่จะขอโทษอาจารย์"

นลินนิ่งไปอย่างใช้ความคิด เรื่องท่ีกานต์เสนอมาก็น่าสนใจไม่น้อย  

หากไม่จ�าเป็นเธอก็ไม่อยากจบช้าไปอีกครึง่ปีหรอก หากท่ีให้ขอโทษทีหลงันีส่ิ

น่าคิด

"มันไม่ยากเลยนะนลิน...เพราะงั้นพี่คิดว่าเธอคงท�าได้"

"ฝึกงานที่ไหนหรือคะ"

เสยีงท่ีถามออกมาท�าเอากานต์ย้ิมออก เพราะรูว่้าข้อเสนอนีถ้กูยอมรบัไป

เกนิกว่าครึง่แล้ว

"ฟาร์มหอยมุก..."

เขาเอ่ยช่ือฟาร์มหอยมุกท่ีเมฆท�างานอยู่ออกมา นลินมองตาโต 

อย่างสนใจ

"พอดีทางนั้นเขาย่ืนเรื่องมา ให้เราส่งนิสิตไปฝึกงานกับเขาได้  

ก็ตรงกับเราพอดีเลย เอางี้แล้วกันนะนลิน พี่ว่ามันดีกับเธอมากเลย"



เด็กทะเล45

"ค่ะ ขอบคุณมากค่ะพี่กานต์"

นลินยกมือไหว้อย่างขอบคุณจริงๆ กานต์ยิ้มอย่างให้ก�าลังใจ

...ดยัูงไงนลนิก็ไม่ใช่เดก็ก้าวร้าวมากมายอะไรอย่างท่ีอาจารย์ธนัยมน

เล่าให้ฟังสกันดิ ถ้าหากอ่อนลงให้เดก็สาวคนนีส้กัหน่อย เข้าใจเธอให้มาก 

อีกนดิ ท�าไมจะเอานลนิไว้ไม่อยู่เล่า

"พรุง่นีอ้อกไปพร้อมกบัพวกท่ีไปท�างานท่ีกระชังนะ แล้วเดีย๋วเรอืเขา 

จะส่งต่อไปที่กระชังของฟาร์มหอยมุกเอง"

"ค่ะ"

"เป็นไงบ้างวะลิน"

ปาลิตาถามเพื่อนอย่างห่วงใย หากก็พอจะโล่งอกได้เมื่อเห็นหน้า 

ที่แต้มไปด้วยรอยยิ้มของเพื่อน

"พรุ่งนี้เราได้ไปฝึกงานที่ฟาร์มมุกล่ะ"

แล้วเธอก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนสนิททั้งสองฟัง

"แล้วแกไปฝึกคนเดียวหรือ"

วรัทถามขึ้น ท�านลินนึกได้

...จรงิสนิะ ถ้าเป็นอย่างนัน้กเ็ท่ากบัว่าเธอต้องไปคนเดยีว ต้องอยู่คนเดยีว

ท่ามกลางคนแปลกหน้า...ถ้าไม่รวมเมฆ

"ก็คงงั้นมั้ง"

"เดี๋ยวเราไปขอพี่กานต์ไปเป็นเพื่อนลิน"

"ข้าด้วย"

ท้ังปาลิตาท้ังวรัทต่างเสนอตัว หากก็ต้องรอค�าอนุญาตจากกานต ์

และธันยมนอยู่ดี ซึ่งวันนี้ทั้งคู่ต่างก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนหมดแล้ว

"พรุ่งนี้ข้าจะไปขอพี่กานต์แต่เช้าเลย เราจะได้ไปด้วยกันไง"

วรัทให้ก�าลังใจเพื่อน นลินพยักหน้ารับ
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...อย่างน้อยเธอก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวล่ะนะ เธอยังมีเพื่อนท่ีห่วงใย 

แล้วก็รู้ใจอยู่เคียงข้างอีกตั้งสองคน
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เรือล�าเล็กว่ิงตัดคลื่นท่ีค่อนข้างแรงกว่าทุกวัน เลยกระชังเล็กของ 

ศนูย์ฯ ไปยังกระชังใหญ่ของฟาร์มเอกชนโดยเรว็ เรอืจอดนิง่สนทิ ร่างบาง 

ของเดก็สาวสองคนกบัร่างท้วมของอีกหนึง่หนุม่กระโดดข้ึนจากเรอื ก่อนท่ี 

เรอืล�านัน้จะแล่นวกกลบัไปทางเดมิ

"มาแล้วหรือวะไอ้ลิน"

เสยีงเมฆร้องทักพร้อมรอยย้ิม หลงัจากทุกคนยกมอืไหว้ท�าความเคารพ 

ผูอ้าวโุสกว่าเรยีบร้อยแล้ว

"ไอ้ลนิท�าไมใจร้อนจงัวะ อยากท�างานท่ีฟาร์มมุกมากหรอืไง ถงึกบัต้อง

ก่อเรือ่งขนาดนัน้"

เมฆแซวรุ่นน้อง นลินหันมาแยกเขี้ยวใส่ ไม่อยากจะเถียงอะไรให้ 

มากความอีก เพราะเภตรายืนมองยิ้มๆ อยู่ไม่ไกล

"จะให้พวกตาท�าอะไรคะพี่ บอกได้เลยนะ"

ปาลิตาถาม นลินพยักหน้ารับหนักแน่น

"สั่งได้เลยพี่ แรงงานมารออยู่แล้ว"

"อืม ให้ท�าอะไรดีน้า..." เภตราแกล้งท�าหน้าคิด

บทที่

3
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"แต่พ่ีว่างานบนกระชังมนัเตม็หมดแล้วนะ สงสยัต้องส่งกลบัไปท่ีศนูย์ฯ 

ซะล่ะมัง้"

"โห พี่ใจดี อย่าส่งลินกลับเลยนะพี่ จะให้ลินท�าอะไรบอกเลยค่ะ  

ขอให้บอก ให้ด�าน�้าขัดกระชังก็ได้ นลินคนนี้ท�าได้"

นลินรีบเสนอตัว ถ้าให้กลับไปท่ีศูนย์ฯ ตอนนี้ มีหวังได้ถูกเพื่อนๆ 

หัวเราะเยาะแน่ เภตรามองสีหน้ากระตือรือร้นของสาวน้อยแล้วหัวเราะ 

อย่างขบขัน

"แต่พีพ่ดูจรงิๆ นะ งานบนกระชังนีก่เ็ตม็แล้วล่ะ อีกอย่างท่ีพกัก็ไม่มี"

เขาพูดไปก็กลั้นหัวเราะไปด้วย เมื่อหนุ่มสาวสามคนชักหน้าเสีย

"เอาเป็นว่าวันนี้จะมีเรือกลับขึ้นเกาะ แล้วเรือมันก็มีที่ว่างพอส�าหรับ

แรงงานสามคนซะด้วย ว่าไงพวกเรา อยากจะไปมั้ย"

"ไปครับ"

"ไปค่ะ"

ท้ังสามคนประสานเสียงตอบอย่างพร้อมเพรียง เภตราย้ิมกว้าง 

อย่างพอใจ

เรอืเรว็วิง่กระแทกคลืน่ตดัตรงไปยงัเกาะเลก็ๆ เบ้ืองหน้า คนขับเรอื

เหลอืบมองนสิติหนุ่มสาวสามคนท่ีนัง่หาท่ียึดเกาะม่ันอย่างอดข�าไม่ได้ เพราะ

ทุกครัง้ท่ีเรอืเรว็วิง่ตดัคลืน่ คนนัน้กก็ระดอนไปชนคนนี ้คนนีก้ก็ระเดน็ไปชน

คนนัน้อย่างน่าข�า ผดิกบัเภตราท่ีนัง่ขดัสมาธนิิง่อยู่ท่ีหัวเรอื ตามองตรงไป

เบ้ืองหน้า ไม่สนใจแรงกระแทกของเรอืเลย เภตราหันมองคนงานใหม่ท้ังสาม

ด้วยรอยย้ิม

"เกาะดีๆ เน้อ ถ้าตกไปไม่วนเรือกลับมารับหรอกนะ"

เขาตะโกนแข่งเสียงเรือเสียงคลื่นบอก วรัทพยายามอย่างย่ิงท่ีจะ 

ท�าตัวโตๆ ของตัวเองให้อยู่นิ่งโดยการเกาะเหล็กขอบเรือไว้มั่น นลินเองก็
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เหมือนกัน หากยังไม่วายจะเอ่ยปากต่อค�า

"ไส้จะไหลออกจากปากอยูแ่ล้วพี ่ขับเรอือย่างนีแ้กล้งกนัหรอืเปล่านี"่

เภตราระเบิดเสียงหัวเราะลั่น

"หาความลุงบินนะนั่น สปีดโบ๊ตมันก็งี้ล่ะน้อง จะให้วิ่งเรียบเหมือน 

เรือส�าราญหรือไง"

วรัทพยักหน้ารับอย่างเห็นด้วย แต่ไม่ยอมอ้าปากสนับสนุนเพราะ 

กลัวจะเสียสมดุล

เพียงย่ีสิบนาทีจากกระชังริมฝั่ง เรือก็มาจอดเทียบท่าบนเกาะเล็ก 

ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของฟาร์มหอยมุก เภตรากระโดดลงมาผูกเรือ ก่อนจะหันไป 

ยื่นมือรอรับร่างบางที่เหมือนจะหมดแรงของรุ่นน้องด้วยรอยยิ้ม

"ไงเรา หมดฤทธิ์เลยหรือไง"

เขาอดแซวไม่ได้ นลินส่ายหัว ยังปากแข็ง ทั้งๆ ที่พื้นเริ่มจะหมุน

"ไม่มีทางพี่ ไม่มีทาง คนอย่างนลินคนนี้ไม่ได้อ่อนแอถึงขนาดนั้น

หรอก"

เธอบอก ปฏเิสธมือท่ียืน่มาพยุงของเภตรา แล้วฝืนยนืตรงอย่างเข้มแข็ง 

ส่วนปาลิตาลงมายืนมองรอบๆ อย่างสบายๆ ไม่รู้สึกอะไร ในขณะท่ีวรัท 

ลงจากเรือมาได้ก็ต้องทรุดลงนั่งบนท่าเรืออย่างเรียกก�าลังกายและก�าลังใจ 

ให้กลับมา

"ไป เดินเข้าที่พักกัน โทรมาให้คนที่นี่เขาจัดที่พักไว้ให้แล้ว"

เภตราบอก วรทัพยุงตวัลกุยืนแล้วหยิบเป้มาสะพาย นลนิท่ีอาการดขีึน้

กส็ดูอากาศเข้าเตม็ปอดอย่างอารมณ์ด ีผดิกบัตอนท่ีอยู่บนฝ่ังลบิลบั

นลินเขม้นมองร่างสูงของเด็กหนุ่มคนหนึ่งท่ีก�าลังเดินเข้ามาหา 

อย่างสนใจ เภตราที่หันไปเห็นพอดีจึงเอ่ยบอก

"นัน่ นายเตมาพอด ี เดีย๋วให้เตมนัน�าทางไปดกีว่า จรงิส ิ เตมันกเ็รยีนท่ี
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คณะเดียวกบัพวกเรานีน่ะ รูจ้กักนัหรอืเปล่า"

ร่างสงูของคนมาใหม่เดินเข้ามาใกล้มากข้ึน เดก็หนุม่ผวิคล�า้หน้าคม  

มีรอยย้ิมกว้างแต่งแต้ม ยามเม่ือเข้ามาใกล้ เขากย็กมือไหว้กราดทุกคน

"หวัดดีครับน้าเภ หวัดดีครับพี่วรัท พี่ลิน พี่ตา"

"ไอ้เตเหรอนี่"

วรัทร้องทักอย่างแปลกใจ ไม่นึกว่าจะได้เห็นเด็กรุ่นน้องคนนี้ที่นี่

"มาฝึกงานเหมือนพี่ๆ ล่ะครับ"

เตชัสบอกพร้อมรอยยิ้มสดใส

"หลานพี่เอง เป็นลูกของพี่สาวพี่ ตกลงรู้จักกันใช่มั้ย"

"เฟรชชี่ลินเองค่ะพี่ นายเตนี่สนิทกันเนอะ ตา"

นลินหันมาพยักพเยิดกับเพื่อน แล้วอดไม่ได้ท่ีจะหลิ่วตาให้อย่าง 

รูค้วามนยัของหัวใจเพือ่นด ีปาลติามองค้อน ไม่กล้ามองหน้ารุน่น้องตรงๆ

"เดี๋ยวผมพาพี่ๆ เขาไปบ้านพักเองครับ น้าเภ"

เตชัสอาสา เภตราพยักหน้ารับ

"เอาของไปเกบ็แล้วเดีย๋วมากนิข้าวเย็นกนันะ วนันีน้ายหัวกอ็ยู่ด้วยนะ

นลนิ"

เขาสั่ง ยังอดไม่ได้ท่ีจะย่ัวนลิน เขาหัวเราะลั่นเมื่อเห็นหน้าปั้นยาก 

ของเด็กสาว เภตราส่ายหน้าอย่างระอา ก่อนจะเดนิตรงไปยังบ้านหลงัใหญ่ 

ซ่ึงตัง้ตระหง่านหันหน้าสูท่ะเลท่ีอยู่ไม่ไกลนกั

เตชัสเดนิน�ากลุม่คนท้ังหมดไปทางด้านขวาของเกาะท่ีมบ้ีานพกัหลงัเลก็

ตัง้เรยีงรายอยู่หลายหลงัรมิชายหาด

"เอ็งรู้ว่าพวกข้าจะมาหรือวะ"

วรัทถามรุ่นน้องเมื่อได้อยู่กันล�าพัง

"ครบั รูเ้มือ่คนื น้าภนต์บอก แต่ตอนแรกไม่รูห้รอกว่าพ่ีวรทักบัพ่ีตา
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จะมาด้วย นกึว่าพีล่นิจะมาคนเดยีว"

"จะปล่อยให้ฉันมาคนเดียวได้ไงนายเต ฉันออกจะสวยขนาดนี้  

มาคนเดียวก็อันตรายแย่สิ"

นลนิว่า วรทัแกล้งท�าเสยีงอ้วกอย่างอดไม่ได้ ในขณะท่ีเตชัสลอบยิม้

"ท�าไมไม่คุยกับเพื่อนพี่เลย เต"

นลนิอดปากพดูไม่ได้ เตชสัเหลอืบมองหน้าสาวน้อยท่ีเดนิตามมาเงยีบๆ 

ก่อนจะเอ่ยทักข้ึน

"นั่งเรือเป็นไงครับพี่ตา เมาเรือหรือเปล่า"

ปาลติาส่ายหน้าเป็นค�าตอบ นลนิกบัวรทัหันมองตากนั ก่อนจะเบะปาก

ไม่พอใจ

...ปาลติา สาวสวยประจ�ารุน่ ท้ังๆ ท่ีมีหนุม่ในรุน่ตามจบีมากมาย หาก

สาวเจ้าก็ไม่เคยสนใจใคร ไม่เคยมีใครอยู่ในสายตา หากแล้วกเ็หมือนกบัถกู

หนุม่ๆ ท่ีเธอไม่ตอบรบัรกัสาป เม่ือเธอกลบัมาหลงรกัเดก็รุน่น้องท่ีอ่อนกว่าถงึ 

สีปี่ เป็นเฟรชช่ีหน้าใสท่ีไม่เคยมองว่าซีเนยีร์เป็นอะไรไปได้นอกจากรุน่พี่

"น้าภนต์สั่งให้เปิดบ้านให้พี่ๆ หลังหนึ่งนะครับ หลังนั้นล่ะ"

เขาชีม้ือไปยงับ้านหลังเล็กทาสีเขียวอ่อนสดใสทีแ่ยกห่างออกมาจาก

บ้านหลงัอ่ืนๆ และดเูป็นส่วนตวั ท้ังยังตัง้อยูต่ดิกบัทะเล เรยีกได้ว่าเปิดประตู

ออกมากเ็จอกบัท้องทะเลสคีรามเลย

"สวยจังเนอะลิน"

ปาลติาพดูออกมาเป็นค�าแรก นลนิพยักหน้ารบั มองภาพบ้านพกัตรงหน้า

ด้วยความตืน่ตาตืน่ใจ

"นายหัวนี่ก็ใจดีเหมือนกันนะ"

นลินพูดอย่างพอใจ เตชัสหัวเราะเบาๆ

"น้าภนต์ใจดีครับ แต่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ นี่กุญแจครับ"

เขาส่งกุญแจให้วรัท
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"เอาของเข้าไปเกบ็แล้วเดินไปทานข้าวท่ีบ้านใหญ่นะครบั ต้องให้ผม 

รอม้ัย"

"ไม่ต้องหรอกเว้ย ไม่หลงทางหรอก เอ็งจะไปไหนก็ไป"

วรทับอกอย่างอารมณ์ดด้ีวยท่าทีสบายๆ เหมอืนยามอยู่มหาวิทยาลยั 

นลินหันมองหน้าเพื่อน

"ก๊ัตจัง แกพูดอย่างนี้กับหลานผู้จัดการฟาร์มได้ไงฮะ เดี๋ยวก็ถูกจับ

โยนทะเลหรอก"

วรัทแกล้งท�าหน้าตกใจ

"โอ๊ย... ขอโทษครบัคณุเตชัส ผมผดิไปแล้วครบั คราวหน้าจะไม่ท�า 

อีกแล้วครับ"

"ไม่ต้องเลยพี่ ไม่ต้องเลย"

เตชัสร้องขัดด้วยเสียงหัวเราะ ดวงหน้าคมยามย้ิมยามหัวเราะ 

ย่ิงน่าดู ทว่าพอสายตาเลือ่นสบกบัดวงตาคูส่วยของคนท่ีชอบแอบมองเขา 

เสยีงหัวเราะพลนัจางหายไป ท�าให้เจ้าของดวงตาคู่สวยรูต้วัรบีหลบสายตา  

ปาลิตาเสดึงกุญแจจากมือเพื่อนแล้วเดินไปยังตัวบ้านทันที เตชัสมองตาม

แล้วลอบถอนหายใจเบาๆ ก่อนจะเอ่ยลา

"ผมไปก่อนนะพี่ เดี๋ยวเจอกันที่บ้านใหญ่นะครับ"

วรทักบันลนิหันมองหน้ากนัอีกรอบ อยากจะช่วยสนบัสนนุความรกัของ

เพือ่น หากกร็ูดี้ว่าเตชัสไม่เคยมองเพือ่นเธอมากไปกว่ารุน่พีเ่ลยสกันดิเดยีว

แสงอาทิตย์เริม่จางหายไปจากขอบฟ้า เม่ือตะวันดวงโตจมหายไปใต้น�า้ 

บ้านหลังใหญ่สีขาวกระจ่างตั้งตระหง่านรับคลื่นลมอยู่ไม่ไกลจากบ้านพัก 

ของพนกังานเท่าไหร่นกั คนมาใหม่ท้ังสามเดนิมาตามทางท่ีโรยด้วยกรวดใส

ก้อนเลก็ๆ ข้างทางเต็มไปด้วยไม้ดอกหอมท่ีปลกูอยูเ่รยีงราย

"ดอกอะไรตา หอมจัง"
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"ดอกแก้ว"

"อ้อ ดอกแก้วที่เขาเอาใบมันไปติดบนลูกชุบใช่มั้ย"

นลินพยักหน้ารับเข้าใจ วรัทอดแขวะอย่างหมั่นไส้แกมเอ็นดูไม่ได้

"รู้จักแต่เรื่องกินอย่างเดียวนี่ล่ะนะ"

"ก็งั้นสิ"

นลนิตอบรับอย่างไม่ใส่ใจ ตาจบัจ้องบ้านหลงัใหญ่แสนสวยในความรูส้กึ 

บ้านหลงัใหญ่หากเงยีบสงดัดจุไร้ผูค้นอยู่อาศยั

"บ้านนายหัวใหญ่จงัเนอะ เลีย้งหอยมกุนีมั่นให้เงนิดขีนาดนีเ้ลยหรอืไงนะ 

หรอืว่านายหัวจะขายของเถือ่นฮะ ตา ว่าไง"

"ลิน!"

เสยีงปาลติากบัวรทัอุทานออกมาอย่างตกใจ หากนลนิยังคงวจิารณ์เพลนิ

อย่างสนกุปาก

"แบบพวกขายน�า้มันเถือ่นไง หรอืไม่กข็นของเถือ่น อยู่เกาะอย่างนี้

สบายออกเนอะ"

"ขอโทษนะ บังเอิญรวยมาต้ังแต่เกดิน่ะครบั กเ็ลยไม่เคยขายของเถือ่น

หรอืขนของเถือ่น"

เสยีงทุ้มบอกเรยีบๆ ร่างสงูปรากฏตวัออกมาจากซุ้มหิรญัญิการ์ท่ีหนาทึบ

พอจะบังคนตวัใหญ่ได้เกอืบมดิ นลนิสะดุง้เฮอืก หากยงัฝืนตีสหีน้าไม่รูไ้ม่ช้ี 

ในขณะที่ปาลิตากับวรัทเริ่มจะปลงตกกับชีวิตตัวเองแล้ว ถ้านภนต์จะโกรธ 

หรือเกลียดขี้หน้าพวกเธอมันก็ไม่แปลกเลยจริงๆ

"นอกจากบ้านหลังนี้แล้ว ผมยังมีบ้านท่ีกรุงเทพฯ อีกนะ บ้านพัก 

ตากอากาศท่ีเชียงใหม่กมี็ พัทยา ระยอง ภเูกต็ ตรงั ขอนแก่น อืม มท่ีีไหน

อีกนะ"

"มีเครื่องบินเจ็ต เครื่องบินส่วนตัวหรือเปล่าคะ แล้วเรือรบมีมั้ยคะ  

เรือด�าน�้าล่ะ"
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นลนิถามรวัเป็นชดุ กลบความเขนิของตวัเองท่ีถกูจบัได้ว่าก�าลงันนิทาเขา

อยู ่นภนต์เหมือนจะอ้ึงไปนดิ ก่อนจะปล่อยเสยีงหัวเราะออกมาดงัลัน่ เรยีกให้

เภตรากบัเตชัสโผล่หน้าออกมาดจูากตวับ้าน

"เจ็ตส่วนตัวไม่มี ท�าได้แต่เช่ารายปีเพราะข้ีเกียจซ่อมบ�ารุง เรือรบ 

เรือด�าน�้าไม่มี ไม่ได้จะไปสู้กับใคร มีแต่เรือยอชต์สองล�า กับว่าจะซื้อเพิ่ม

อีกสักล�า ไม่นับรวมพวกสปีดโบ๊ต เจ็ตสกี รถสปอร์ต แล้วก็อะไรพวกนั้น 

ท่ีข้ีเกยีจนบัด้วย เป็นไง รวยแบบนีถ้้าไม่รวยมาตัง้แต่เกดิ ต่อให้ขายของเถือ่น 

ขนของหนภีาษีกห็าได้ไม่ทันหรอกนะ"

นภนต์ร่ายยาวด้วยน�า้เสยีงกลัว้หัวเราะอย่างอารมณ์ด ี นลนิมองหน้าคม

ท่ีสดใสไปด้วยรอยย้ิม แล้วกอ็ดย้ิมตามไม่ได้ เธอยกมือข้ึนไหว้ขอโทษชายหนุม่

"ลินปากไม่ดีอีกแล้ว นายหัวอย่าโกรธลินนะ"

"ใช่ครบั ปากมันไม่ดมีาตัง้แต่เกดิครบั ตอนเกดิมาแม่มนักแ็ทบจะเอา

ข้ีเถ้ายัดปากให้ตายไปตัง้แต่ยังเดก็แล้วล่ะครบั"

วรัทพูดสนับสนุนค�าเพื่อน หากแทนท่ีนลินจะดีใจ กลับกระทืบเท้า 

คนปากมากสุดแรงจนวรัทต้องร้องลั่นด้วยความเจ็บ

"เจ็บเว้ย ไอ้ลิน ท�าข้าท�าไมวะ"

"พูดมาก"

"อย่าเพิ่งทะเลาะกัน อย่าเพิ่งทะเลาะกัน"

เภตราเดินเข้ามาเป็นกรรมการห้ามมวย เหลือบมองหน้าเพื่อน 

อย่างจับสังเกต เพราะหน้าคมยังคงแต้มด้วยรอยยิ้มไม่จาง

"หิวข้าวแล้ว ไปกนิข้าวกนัก่อนดกีว่า แล้วจะไปทะเลาะต่อท่ีโต๊ะอาหาร

ก็ได้นะนลิน"

ทุกคนรับค�าอย่างเห็นด้วย เพราะน�้าย่อยเริ่มจะย่อยสลายเนื้อเยื่อ 

ในกระเพาะอาหารกันแล้ว

"นายหัว"
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นลนิผ่อนฝีเท้าให้ช้าลงจนมาเคยีงคูก่บัคนท่ีเดนิหลงัสดุแล้วกระซิบเรยีก 

ตาเข้มมองเป็นเชิงถาม เดก็สาวส่งย้ิมหวานประจบ

"ไม่โกรธลินนะคะ คราวหน้าลินจะไม่พูดมากอีก"

"ไม่โกรธหรอก อยากพูดอะไรก็พูดไปเถอะ เราไม่ว่า"

เขาบอก ไม่มีรอยย้ิมท่ีปาก หากดวงตาเหมือนจะหัวเราะได้ นลิน 

ยิ้มกว้างอย่างดีใจ

"นายหัวใจดี"

"ก็บอกแล้วไง ว่าเราถือสุภาษิต ไม่ถือคนบ้า ไม่ว่าคนเมา"

เขาบอกท้ิงท้ายพร้อมเสยีงหัวเราะลัน่เม่ือเห็นสหีน้าเหวอๆ ของคนฟัง 

ร่างสงูเร่งฝีเท้าเดนิจากไป ท้ิงคนท่ียืนเข่นเขีย้วท�าอะไรไม่ได้ให้เดนิตามหลงั

มาเองเพียงล�าพัง

โต๊ะกลางห้องอาหารใหญ่จดัไว้เรยีบร้อยสวยงาม จนท�าให้เดก็หนุม่สาว

ท้ังสามถงึกบัยืนเกรง็ตวัแข็งไม่กล้านัง่ เจ้าของบ้านมองหน้าแขกอย่างแปลกใจ

"ท�าไมไม่นั่ง หรือว่าลมมันเย็น"

เภตราถามแทนเพื่อน ปาลิตาก้มหน้ากลั้นย้ิม ส่วนนลินกับวรัท 

หัวเราะลั่นแล้วทรุดลงนั่งง่ายๆ อย่างเลิกเกร็ง พอทุกคนประจ�าท่ีครบ 

อาหารก็เริ่มทยอยยกมาเสิร์ฟ

"เมื่อกี้นี้คุยอะไรกัน นายถึงหัวเราะดังขนาดนั้นนายหัว"

เภตราเอ่ยถามเพือ่น นภนต์ท�าหน้าประหลาดกบัสรรพนามท่ีเพือ่นเรยีก

"ท�าไมนายต้องเรียกเราว่านายหัว"

"อ้าว ก็เรียกตามนลินไงเนอะ"

เขาหันมาหาเพือ่น นภนต์เหลอืบมองหน้านลนินดิหนึง่ ก่อนจะป้ันหน้า 

ให้ขรมึตามเดิม

"ไม่ต้องเลย นายเคยเรียกยังไงก็เรียกยังงั้น"
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"แล้วน้องๆ ล่ะ"

เภตราถามเพือ่นแทนเดก็ๆ นภนต์มองหน้าแต่ละคนท่ีดเูหมอืนจะเป็น 

การทานข้าวเย็นมือ้ท่ีเครยีดเกรง็ท่ีสดุในชีวติกว่็าได้

"เรียกพี่ภนต์ก็ได้"

"จ�าไว้นะ น้องๆ เรยีกพ่ีภนต์ อย่าเรยีกน้าภนต์ตามอย่างนายเตเดด็ขาด

นะ เพราะน้าภนต์ เอ๊ย! พีภ่นต์กลวัแก่"

เภตราบอกแล้วหันมายักคิ้วให้เพ่ือนอย่างทะเล้น นภนต์ส่ายหน้า 

อย่างระอานิดๆ

"แล้วตกลงว่าไงล่ะ ท่ีนายหัวเราะบ้านแตกขนาดนัน้" เภตรายังไม่เลกิซัก

"นลิน เขาว่าเราขายของเถื่อน"

นภนต์เล่าด้วยน�้าเสียงเรียบนิ่งเดาอารมณ์ไม่ถูก นลินเงยหน้าจาก 

จานข้าวข้ึนส่งยิ้มแหยให้เภตรา ส่วนเตชัสก้มหน้าย้ิมกับจานข้าว เพราะ

เหมือนได้มาเห็นอะไรที่ตอนอยู่มหาวิทยาลัยไม่เคยเห็น

...รอยย้ิมแหยของพี่ลินท่ีปกติไม่ค่อยจะมี นอกจากรอยย้ิมกวนๆ  

แสนมั่นใจ...

"ฮ้า นลินรู้ความจริงได้ไงนี่"

เภตราแกล้งท�าตาโตเสยีงดงั นภนต์ชักจะปลงกบัเพือ่น เพราะดเูหมือน

เภตราจะเข้ากนัได้ดีกบัเจ้าเดก็แสบนัน่นกั

"เลิกพูดไร้สาระได้แล้วน่า แล้วเราก็บอกเขาไปแล้วว่า เราน่ะรวย 

มาตั้งแต่เกิด ไม่ได้ไปขนของเถื่อน ขายของเถื่อนที่ไหน"

"นายหัว ลินขอโทษแล้วนี่คะ"

นลนิท้วงเสยีงอ่อยๆ นภนต์เหลอืบตามองหน้าใส ก่อนจะคลียิ่ม้บาง

"อือ เราก็บอกแล้วไงว่าเรา..."

"ไม่ถือคนบ้า ไม่ว่าคนเมา ใช่ค่ะ...ลินมันบ้าเอง"

นลนิพดูอย่างปลงตก นภนต์หัวเราะลัน่อย่างถกูใจ ท้ังเภตราท้ังเตชัส
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ต่างมองหน้าชายหนุม่อย่างแปลกใจ แล้วกเ็ป็นเภตราอกีนัน่แหละท่ีอดใจไม่ได้

"หมู่นีเ้ป็นอะไรวะ ภนต์ แอบไปกนิกญัชามาหรอืเปล่า หัวเราะร่วนเลย"

ค�าถามนั้นหยุดเสียงหัวเราะของเพื่อนได้ชะงัด นภนต์เลิกหัวเราะ  

เลิกต่อปากต่อค�า แล้วทานข้าวต่อโดยไม่สนใจใครอีก

"ว่านิดเดียวก็งอนแล้ว ขี้ใจน้อยจัง"

เสียงเภตราบ่นดังมาแว่วๆ นลินขยับปากจะตอบรับ หากปาลิตา 

สะกิดเพื่อนไว้ได้ทัน

"อย่าพดูอะไรอกีเด็ดขาดเลยนะลนิ ถ้าแกยังไม่อยากกลบัไปอยู่บนฝ่ังอีก"

"ครับผม"

นลินตอบรับเสียงเบา ดวงตามีรอยขบขันไม่จาง

"เริ่มงานพรุ่งนี้นะ"

เสยีงดงัมาจากคนท่ีนัง่อยูบ่นเก้าอ้ีตวัใหญ่ในห้องรบัแขก เจ้าของบ้าน

นัง่เก๊กท�าหน้าดุ ไม่มีเค้ารอยอารมณ์ดีเหมือนเม่ือตอนหัวค�า่อีก แรงงานใหม่

ท้ังสามรบัค�าแต่โดยด ีมีเตชัสนัง่อยู่ใกล้ๆ ด้วย

"เต นายก็ไปท�ากับพวกรุ่นพี่เราด้วยนะ"

นภนต์หันมาสั่งหลานชายเพื่อน เตชัสรับค�า

"เริ่มงานเจ็ดโมงเช้า"

เสยีงนภนต์ยังคงดงัมา นลนิท�าตาโตเม่ือได้ยินเวลาท่ีต้องเริม่งาน นภนต์

ท่ีมองอย่างจะคอยหาเรือ่งอยู่แล้วเอ่ยถามเรยีบๆ

"สายไปหรือ จะเอาเช้ากว่านั้นมั้ย สักตีห้าครึ่งเป็นไง"

"ไม่ค่ะ เกรงใจค่ะ ค�าสั่งแรกของนายหัวถือเป็นที่สิ้นสุดค่ะ"

นลนิก้มหน้าก้มตาตอบเรยีบร้อย นภนต์เมนิหน้าหนซ่ีอนรอยหัวเราะ

ในดวงตา

"ดี พวกคุณไปพักผ่อนเถอะ พรุ่งนี้ค่อยเริ่มงาน"
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"ครับ"

"ค่ะ"

ทุกคนรับค�าพร้อมเพรียง ก่อนจะทยอยออกจากห้องรับแขกไป

"นายนอนที่นี่หรือเต"

นลินถามรุ่นน้องยามเม่ือออกมาอยู่หน้าบ้านหลังใหญ่เรียบร้อยแล้ว 

เตชัสยิ้มรับ

"ครับผม"

"ไปนั่งคุยกันที่ที่พักของพี่มั้ย"

วรัทชวน เตชัสเดินตามอย่างว่าง่าย

"บ้านเอ็งอยู่ที่ไหนเต"

"อยู่สงขลาครับ"

"อ้อ เป็นคนสงขลา"

นลินพยักหน้ารับรู้ เพราะเป็นคนอยู่ไม่สุข มือซนๆ จึงเอ้ือมเด็ด 

ดอกแก้วข้างทางมาเชยชมเล่น หากมือหนักๆ ของเธอก็ท�าเอากลีบดอก 

ร่วงกระจาย ไม่เหลอืสมบูรณ์สกัดอกเดยีว สาวน้อยเลยหยุดเดิน พยายาม 

เดด็ดอกไม้อย่างเบามือด้วยความตัง้ใจ แล้วเธอกท็�าส�าเรจ็ เมือ่ช่อดอกแก้ว

สวยหอมมาอยู่ในมือเรียบร้อย

"มือบอน"

เสยีงปาลติาว่ามาเบาๆ หลงัจากท่ีเตชสัปรากฏตัว เพือ่นสาวของนลนิ 

กเ็งยีบเสยีงลงไปอย่างไม่เคยเป็น คนถกูต่อว่ายักไหล่ ยกดอกไม้ข้ึนแตะจมูก 

ในมาดเก๋

"ดอกไม้สวย หอม ชอบน่ะ ท�าไม มีอะไร"

"ใครจะว่าอะไร แต่ระวังพี่ภนต์เห็นล่ะ"

"ก็ลองดู โธ่ นลินคนนี้ไม่กลัวหรอก กะแค่นายหัวตัวโตๆ คนหนึ่ง"
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นลนิท�าปากดี เตชัสหันมองหน้ารุ่นพีย้ิ่มๆ มองเลยหลงัเดก็สาวท้ังสอง 

ไป แล้วอุทานออกมาอย่างตกใจ

"พี่ลิน น้าภนต์อยู่ข้างหลัง"

นลินสะดุ้งเฮือกยืนตัวแข็ง แล้วก่อนท่ีจะเป็นลมไป วรัทก็ปล่อย 

เสียงหัวเราะพรืดออกมา นลินเลยรู้ตัวว่าโดนเด็กหลอกเข้าให้แล้ว

"ไอ้เต" เสียงดุจัดร้องเรียกอย่างเอาเรื่อง

"ถึงเอ็งจะเป็น..."

"นลิน!"

ปาลิตาเรียกเสียงหนักเตือนสตินลิน เพราะรู้ดีว่าเพ่ือนจะพูดอะไร  

ความรูส้กึของเธอท่ีมีต่อรุน่น้องไม่เคยเป็นความลบักบัเพือ่นๆ แต่จะหยิบยก

ออกมาพูดเล่นๆ เธอก็ไม่คดิว่ามันด ี นยัน์ตาคูส่วยมองสบตาคูค่มช่ัววินาที

ก่อนจะเบนหลบ ร่างบางของคนท่ีมีความลบัซ่อนอยูใ่นใจเร่งฝีเท้าเดนิน�าหน้าไป 

นลนินิง่งนัไปอย่างรูส้กึผิดท่ีเผลอเล่นมากไปหน่อย แต่กยั็งไม่วายมองหน้า 

รุน่น้องอย่างอาฆาต แล้วรบีว่ิงไปอยู่เคยีงข้างเพือ่น โดยมสีายตาของเตชัส 

กบัวรทัมองตาม

"มาที่นี่บ่อยหรือเต"

วรัทถามชวนคุยระหว่างเดินเอื่อยๆ ตามหลังเพื่อนๆ ไป

"ครับ ตามน้าเภมาน่ะครับ ผมค่อนข้างจะสนิทกับน้าเภมากกว่า 

หลานคนอื่นๆ ของน้าเขา"

"อายุไม่ห่างกันเท่าไหร่เนอะ"

"ก็สิบปีได้ครับ แม่ผมอายุห่างจากน้าเภมากน่ะครับ"

วรัทท�าเสียงรับรู้ เตชัสทอดสายตามองร่างบางสองร่างท่ีเดินเลียบ 

ริมทะเลด้วยแววตาชื่นชม

"พี่ลินนี่เก่งนะครับ"

"อะไรเก่ง ปากเสียเก่งน่ะหรือ"
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วรัทถาม เตชัสหัวเราะอย่างขบขัน

"ไม่ใช่ครับ ท�าให้คนหัวเราะเก่งต่างหาก"

"นั่นล่ะนลิน"

วรัทพูดอย่างภูมิใจในตัวเพื่อน แล้วก็ไม่วายหยอดเหมือนอย่างที่ท�า 

เป็นประจ�า

"ไม่เหมือนปาลิตาใช่มั้ย"

ค�าพูดประโยคนั้นท�าให้เตชัสนิ่งไปนานช่ัวครู่ ก่อนจะเอ่ยตอบอย่าง

ระมัดระวัง

"พี่ตาไม่ใช่คนช่างพูด"

"ก็ใช่ แล้วนายชอบแบบไหนล่ะ"

วรทัถามด้วยหน้าตาไม่รู้ไม่ช้ี เตชัสหัวเราะกลบเกลือ่นก่อนจะตอบตดับท

"ผมยังไม่คิดครับพี่ ผมยังไม่อยากมีใคร"

"จะให้เด็กพวกนั้นท�าอะไร"

เภตราเอ่ยถามเพื่อน นภนต์เผลอยิ้มเม่ือนึกถึงหน้าใสท่ีท�าทะเล้น 

ได้แทบทุกเวลาของเด็กสาวคนนั้น คนที่เหมือนจะไม่โตสักเท่าไหร่เลย

"ยิ้มอะไร" เภตราอดถามเพื่อนอย่างรวนๆ ไม่ได้

"ยิ้มไม่ได้หรือไง"

"ก็ไม่ได้ว่าอะไร แล้วว่าไงเรื่องงานของเด็กพวกนั้น"

"ก็แล้วแต่นาย"

"ได้ไง"

เพื่อนเริ่มโวยวาย หากนภนต์ไม่สนใจ

"เราท�าเรื่องการตลาด นายท�าเรื่องฟาร์ม"

"งั้นเป็นว่าเราต้องรับผิดชอบเหรอ"

"ก็ใช่"
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"ก็ได้"

เภตรายอมรบัง่ายๆ ความจรงิมันก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอก แต่กอ็ดป่วน

อดแกล้งเพือ่นไม่ได้ กดู็เถอะนะ ขนาดว่าอยูก่บัเขาแค่สองคน นภนต์กยั็งคง

ไม่วายเก๊กมาดขรมึ

"เด็กนั่น..."

เภตราเอ่ยข้ึนลอยๆ เงยหน้ามองภาพวาดท้องทะเลลึกบนเพดาน 

อย่างอารมณ์ดี

"นลิน"

นภนต์ต่อให้อย่างรูด้ว่ีาท่ีเพือ่นเอ่ยหมายถงึใคร เภตราละสายตามอง 

คนพดูนดิหนึง่อย่างจบัสงัเกต

"ถูกใจหรือไง"

"อือ ปากเสียดี"

นภนต์พดูกลัว้หัวเราะ นยัน์ตามีรอยพึงพอใจอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน

"ไม่เคยเจอล่ะสิ"

เภตรารูว่้าเพือ่นเกดิและเตบิโตมาอย่างไร กบัเขาท่ีจบมาจากคณะน้ัน 

ผูห้ญิงแทบจะเหมือนผูช้ายเลยไม่แปลกอะไรมากนกั แต่กบันภนต์คนท่ีเรยีนอยู่

อีกคณะ อีกสิง่แวดล้อมท่ีมีแต่สาวๆ สวยๆ พูดเพราะๆ พอมาเจอผูห้ญิง 

อย่างนลนิกต้็องรูส้กึแปลกเป็นธรรมดา

"ไม่เคยเจอ คนอะไรปากเสียได้ทุกที่ทุกเวลา"

นภนต์พูดอย่างข�าๆ เภตราพลอยหัวเราะไปด้วยเมือ่คดิถงึการกระท�า

ของรุน่น้องท่ีห่างกนัหลายปีคนนัน้

"งานแสดงไข่มกุอีกสองเดอืนนีว่่าไงล่ะ ภนต์" เภตราเปลีย่นเรือ่งคยุ

"ก็เตรียมงานไปเยอะแล้ว"

"ตกลงใครเป็นนางแบบเครื่องประดับชุดใหญ่"

เขาถามถงึข้อท่ีถกเถยีงกนัมานาน ว่าหญงิสาวผูโ้ชคดคีนไหนท่ีจะได้
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เดนิแบบโชว์เครือ่งประดบัชุดไข่มกุท่ีมีมลูค่าหลายล้านบาท

"ซาร่า"

"คุณซาร่าหรือ"

เภตราหันมองหน้าเพื่อนอย่างแปลกใจ นภนต์พยักหน้ารับ

"จะไม่ถูกว่าหรือ นั่นเพื่อนนาย"

"เขาเป็นนางแบบดัง กรรมการทุกคนก็เห็นด้วย"

ซาร่าหรอืสรารนิเป็นเพือ่นรุน่น้องท่ีโตมาพร้อมกบันภนต์ ด้วยเพราะ

บิดาของสรารนิเป็นเพือ่นสนทิกบับิดาของนภนต์นัน่เอง รวมท้ังเธอยังเป็น

เพือ่นหญงิท่ีค่อนข้างจะสนทิมากเป็นพเิศษของนภนต์อกีด้วย

"ก็ดี"

เภตราตอบเพียงแค่น้ันแล้วลอบระบายลมหายใจยาว นภนต์มอง 

จับสังเกตเพื่อน

"ไม่ชอบเขาหรือ"

"ไม่ได้ไม่ชอบ แต่..."

เภตรานิ่งไป พยายามคิดถึงโครงหน้าสวยท่ีเห็นตามนิตยสารชั้นน�า

หลายเล่ม ท่าทางยามเดินเป็นสง่า รอยย้ิมหวานหยดท่ีมีให้กับทุกคน 

ตามประสาคนของประชาชน

...ให้ตายเถอะ ถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่ชินจริงๆ

"ไม่รู้สิ อาจจะไม่ชินมั้ง ไม่ค่อยเคยเจอคนหวานอย่างนั้น"

"ซาร่าเขาไม่ใช่คนหวานอย่างที่คิดหรอก"

นภนต์แก้แทนเพื่อน หากเภตราก็คร้านท่ีจะตอบรับหรือปฏิเสธ  

ร่างสูงหนาดีดตัวลุกยืนแล้วตัดบทง่ายๆ

"ไปเดินดูบ่อพ่อแม่พันธุ์เดี๋ยวนะ"

"ไปด้วย"

นภนต์บอกก่อนจะวางแก้วบรั่นดีในมือลง เภตราโบกมือปฏิเสธ
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"ไม่ต้อง นายไปท�างานของนายเหอะ ฉันข่ีมอเตอร์ไซค์ไปแป๊บเดยีว  

ดูนิดเดียวล่ะ แล้วเดี๋ยวก็กลับมานอนแล้ว"

"ตามใจ"
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เช้าวนัใหม่ของนลนิเริม่ต้นขึน้อย่างทุลกัทุเล เม่ือเธอสะดุง้ตืน่เอาตอน

หกโมงสีส่บิห้านาที โดยมปีาลติานอนหลบัสบายอยู่ข้างๆ

"ตาตื่นเร็ว"

เสียงเรียกของนลินท�าลายฝันดีๆ ของปาลิตาเสียสิ้น

"อะไร ลิน ร้องอย่างกับแผ่นดินจะถล่ม"

"ถล่มแน่ ถ้าแกยังไม่ลุกตอนนี้ อีกสิบห้านาทีจะถึงเวลานัดนะตา"

ยังไม่ทันจบค�า ปาลติากล็กุพรวดอย่างนกึได้ นลนิว่ิงเข้าห้องน�า้ก่อน

เป็นคนแรก ปล่อยให้ปาลติาไปปลกุวรทัต่อ อกีห้านาทีจะเจด็โมงเช้า คนท้ังหมด

กม็าพร้อมกนัหน้าบ้านพกั โดยมีวรัทท่ีเสยีสละไม่อาบน�า้ ท�าเพยีงแค่แปรงฟัน

อย่างเดียวเท่านัน้

"วิ่งนะ"

นลินหันมาบอกกับเพื่อน ทุกคนพยักหน้ารับ แล้วหนุ่มสาวสามคน 

กอ็อกวิง่จนสดุฝีเท้าเลยีบรมิหาด ท่ามกลางพระอาทิตย์ท่ีก�าลงัโผล่พ้นจาก

ท้องทะเลกว้างที่เงียบสงบเห็นเพียงคลื่นเคลื่อนกระทบอย่างแผ่วเบา

บทที่

4
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"วิ่งออกก�าลังกายกันแต่เช้าเลยเน้อ"

เสยีงเภตราท่ีนัง่รออยู่ใต้ซุ้มหิรญัญิการ์ตะโกนทักอย่างอารมณ์ด ี เม่ือ

หนุม่สาวท้ังสามว่ิงกระหืดกระหอบมาถงึหน้าบ้านในเวลาเจ็ดโมงเช้าตรงเผง

ไม่ขาดไม่เกนิ วรทัทรดุลงไปนัง่อย่างหมดแรง โดยมีปาลติาช่วยพดัให้เพือ่น

อย่างห่วงใย เตชัสมองรุ่นพี่แล้วก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้

"เหนื่อยมากหรือครับ พี่วรัท"

"เหนื่อยสิวะ" วรัทกัดฟันพูด

"ไม่ค่อยได้ออกก�าลังกายก็อย่างนี้ล่ะเนอะ ว่าแต่ตื่นสายกันเหรอ"

เภตราถามดกัคอ ตามองหน้าเดก็สาวตวัแสบ นลนิท�าหน้าเหลอหลา

ไม่เข้าใจ

"ใครตื่นสายหรือคะ"

"อ้าว ก็เห็นวิ่งกันมา"

"ออกก�าลงักายพี ่ออกก�าลงักาย ไม่ได้วิง่เพราะกลวัมาสายหรอกค่ะ"

นลินตอบรักษาฟอร์ม เภตราหัวเราะก่อนจะลุกเดินน�าไปยังรถจี๊ป 

ที่จอดไว้ในโรงรถข้างๆ ตัวบ้าน

"เถอะ ไม่ว่าๆ พี่เภใจดีกับน้องๆ อยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นนายหัว มีหวัง 

ถูกตะเพิดตายแน่ๆ"

เขาแกล้งใส่ไฟ ซ่ึงนลนิกเ็ช่ือสนทิใจ เพราะหน้านภนต์ให้ออกขนาดนัน้

นีน่ะ

"วันนี้ไปไหนครับพี่" วรัทที่แรงกลับมาแล้วร้องถามขึ้น

"ไปดูโรงเพาะหอยมุกกันก่อน"

เภตราตอบพลางกระโดดขึ้นรถแล้วท�ามือให้รุ่นน้องขึ้นตาม

"ที่นี่เพาะหอยมุกเองหรือคะ"

ปาลิตาถามอย่างสนใจ เมื่อชายหนุ่มเจ้าถิ่นพาน�าดูงานรอบๆ
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"ทดลองน่ะครบั เพราะว่าตอนนีป้ระเทศไทยเรายังมคีนเลีย้งหอยมกุ 

ไม่เยอะนัก แต่มีความต้องการมาก เลยต้องสั่งมุกน�าเข้าจากต่างประเทศ  

ทางฟาร์มเรากเ็ลยทดลองเพาะดู แต่กอ็ยู่ระหว่างการทดลองล่ะนะ ถ้าส�าเรจ็ 

การเลีย้งหอยมุกระดับอุตสาหกรรมกท็�าได้สบายเลย"

เภตราอธิบายอย่างอารมณ์ดี มีเด็กๆ เดินตามเป็นพรวน

"เรือ่งฝึกงานกไ็ม่ซีเรยีสนะ พีอ่ยากให้น้องๆ ได้เห็นการท�างานโดยรวม

ชัดๆ มากกว่า ไม่ได้คดิจะให้ลงมอืท�าแบบรูล้กึรูจ้รงิขนาดผูเ้ช่ียวชาญอะไร 

แบบนัน้ เพราะงัน้ก็ไม่ต้องเครยีดไป"

"ครับผม ดีครับ ผมชอบ" วรัทตอบรับยิ้มแย้ม

"คนขี้เกียจ"

เสยีงนลนิแขวะมาไม่เบานกั วรทัท�าหน้าไม่รูไ้ม่ช้ี ไม่ใส่ใจค�าว่ากล่าวนัน้

"นี่หอยมุกอะไรคะ พี่เภ"

นลินเลิกสนใจเพื่อนแล้วหันกลับมาสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแทน เภตรา 

เอือ้มหยิบหอยมุกขนาดตัวกว้างหกถงึเจด็เซนตเิมตรขึน้มาให้รุน่น้องได้ชม

ใกล้ๆ

"หอยมุกกระแจะ บางที่อาจเรียกหอยมุกกระจิ หรือหอยมุกแกลบ"

"ตัวเล็กนะคะ"

ปาลติาตัง้ข้อสงัเกต เขาย้ิมรบั อดเหลอืบมองไปทางหลานชายท่ียืนอยู่

ด้านหลงัไม่ได้ จากท่ีได้สงัเกตดทู่าทีของสองคนนี ้ เภตรากพ็อจะเดาออกว่า 

รุน่พ่ีสาวคดิยังไงกบัหลานชายของเขา หากแต่เตชัสนีส่ ิ เขายังมองไม่ออกว่า

คดิอะไรอยู่

"ตัวเล็กครับ เพราะงั้นไข่มุกท่ีได้จากหอยชนิดนี้ก็จะเล็กตามไปด้วย 

ไข่มุกที่ได้จะมีขนาดประมาณห้าถึงหกมิลลิเมตรเท่านั้นเอง"

"มุกนี่เขาวัดน�้าหนักเป็นยังไงคะ พี่เภ"

คนช่างซักท�าหน้าที่ซักอีกแล้ว เภตรายิ้มแล้วเล่าอย่างใจดี
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"เป็นกะรัตครับ"

"ก็เหมือนเพชรสิครับ"

"ใช่แล้ว เหมือนเพชรน่ะ คอืไข่มุกท่ีหนกัสีเ่กรน จะเท่ากบัหนึง่กะรตั"

นลินขมวดคิ้วอย่างสงสัยไม่คลาย

"พี่ๆ แล้วไอ้เกรนแกรนอะไรนี่ มันเป็นยังไงล่ะคะ"

"อมื เป็นค�าถามท่ีดมีาก เพราะตอนแรกพ่ีก็ไม่รูเ้หมือนกนั เตรูม้ั้ย"

เขาหันมาถามหลานชาย เตชัสส่ายหน้าเป็นค�าตอบ

"เขาวดัขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของไข่มุก ไข่มกุท่ีมเีส้นผ่านศนูย์กลาง  

หนึ่งส่วนแปดนิ้ว จะหนักประมาณหนึ่งเกรน"

"งั้นสี่เกรนก็มีเส้นผ่านศูนย์กลางสี่นิ้วครึ่งน่ะสิคะ"

"เก่งจังนลิน แต่ไม่ใช่ครับ ไข่มุกท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางครึ่งนิ้ว  

หนักประมาณห้าสิบห้าเกรนครับ แล้วถ้าขนาดหนึ่งนิ้ว จะหนักถึง 

สี่ร้อยห้าสิบเกรนเลย แต่หาได้ยากมาก"

"อ้าว ท�าไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะ เขาใช้อะไรมาวัดให้เป็นอย่างนี้คะ"

นลินถามค�าถามที่ท�าเอาเภตราตอบไม่ได้

"ไม่รู้สิ สงสัยต้องไปถามคนบัญญัติข้ึนมาซะล่ะม้ัง ไปดูการกระตุ้น 

หอยพ่อแม่พันธุ์ดีกว่านะ"

เภตราเดินน�าไปอีกด้านของโรงเพาะ นลินกับวรัทเดินตามไปติดๆ  

โดยมีปาลติาเดนิตาม เธอพยายามเร่งฝีเท้าไปให้ทันเพ่ือน แต่กลบัสะดดุเข้ากบั

ขอบปูนท่ีพืน้ ท�าให้เกอืบหกล้มลงไปกองกบัพืน้ หากไม่ได้มอืใหญ่แขง็แรง

ของคนท่ีเดินตามหลงัมาช่วยฉุดไว้

"ไม่เป็นไรนะครับ พี่ตา"

เตชัสถามอย่างห่วงใย ปาลิตาเงยมองสบตาเขาได้เพียงนิดก็ต้อง 

ก้มหลบ เอ่ยพึมพ�าขอบคณุเสยีงเบา แล้วกร็บีเดนิตามเพือ่นไปอย่างรวดเรว็ 

เตชัสมองตามด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกดุจเดิม
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"พ่อแม่พันธุ์หอยนี่ได้มาจากไหนหรือครับ พี่เภ"

วรัทซักอย่างสนใจ เม่ือเดินดูพ่อแม่พันธุ์ท่ีถูกเลี้ยงอยู่ในถังไฟเบอร์

ขนาดใหญ่หลายถัง

"จับมา"

"จากในทะเลหรือคะ"

"ครบั ตามเกาะน่ะ พอจบัมากจ็ะท�าความสะอาด เอาสิง่สกปรกท่ีเกาะอยู่

ตามเปลอืกออกให้หมด แล้วกเ็ลอืกเอาขนาดท่ีต้องการ คอืประมาณเจด็เซ็นต์ 

ข้ึนไป มาใส่ไว้ในกระบะเพื่อกระตุ้นให้หอยปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ตามวิธีการ

เปลีย่นแปลงอุณหภมู ิซ่ึงหอยหลายชนดิก็ใช้วธิกีารนีเ้หมอืนกนั"

"ท�ายังไงคะพี่เภ"

"กจ็ะใช้น�า้อุ่นประมาณสามสบิสีอ่งศาเซลเซียส ไหลผ่านกระบะท่ีใส่หอย

ประมาณสบินาที สลบักบัน�า้อุณหภมูปิกต ิ ท�าต่อเนือ่งไปจนกว่าหอยจะปล่อยไข่

ปล่อยน�า้เช้ือ พอมันปล่อยเรากจ็บัแยกหอยตวัผูก้บัตวัเมียออกจากกนั แล้วก็ 

รอจนกว่าหอยจะปล่อยไข่กบัน�า้เช้ือออกหมด แล้วกเ็อาไข่กบัน�า้เช้ือมาผสมกนั 

จากนัน้กเ็อาไปฟักในถงัใหญ่อีกใบขนาดประมาณหนึง่ตนั"

"แล้วอย่างนี้เราต้องรอเท่าไหร่คะ กว่าหอยจะปล่อยไข่กับน�้าเชื้อ"

ปาลิตาถาม นลินก้มมองหอยในกระบะท่ีคงจะรู้สึกร�าคาญกับน�้าท่ี 

ไหลผ่านตัวไม่มากก็น้อย ด้วยอุณหภูมิน�้านั้นช่างไม่คงที่เอาซะเลย

"อย่างนี้ไม่ต้องรอกันทั้งคืนหรือคะ กว่าหอยจะปล่อยไข่น่ะค่ะ"

นลินถาม เภตราหัวเราะก่อนจะตอบโดยดี

"โดยมากหลงัจากปล่อยน�า้อย่างท่ีบอกนะครับ กป็ระมาณสามสบินาทีล่ะ 

หอยจะปล่อยเซลล์สบืพนัธุอ์อกมา"

"แล้วลูกหอยกินอะไรเป็นอาหารหรือคะ"

"กนิสาหร่ายเซลล์เดยีวครบั ท่ีฟาร์มเราจะเอาให้หอยกนิประมาณสีช่นดิ  

ซ่ึงความหนาแน่นกบัชนดิของสาหร่ายจะเปลีย่นไปตามขนาดของลกูหอย"
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"แล้วหลังจากนี้ก็เอาไปเลี้ยงให้โตหรือครับ"

"ใช่แล้ว แต่กว่าจะโตลูกหอยก็ตายไปเป็นเบือเหมือนกันนะ"

"บาปกรรมเนอะพี่"

นลินหันมาพยักพเยิดกับเภตรา เขายิ้มตอบอย่างข�าๆ

"อือ บาปกรรม ข้ึนฝั่งทีไรพี่ก็ต้องไปท�าบุญให้พวกลูกหอยท่ีตายไป 

ทุกทีล่ะ กะว่าชาตหิน้าจะได้ไม่ต้องเกดิมาเป็นหอยมกุไง เพราะพ่ีว่าถ้าพ่ีเกดิมา

เป็นหอยมุก มหีวงัพีต้่องตายก่อนโตแหงๆ"

"แต่ลนิว่าถ้าลนิเกดิเป็นหอย ลนิต้องเป็นตวัท่ีโตจนผลติหอยมกุได้แน่ๆ 

ค่ะ"

นลินพูดเกทับ

"เหรอ ถ้าเป็นอย่างนัน้นลนิคงเจบ็แย่เลย เพราะกว่าจะผลติมุกออกมา

ได้หนึ่งเม็ดนี่ก็ต้องโดนกรีดเนื้อ ยัดแกนเข้าไปข้างในให้ระคายผิว แล้ว 

กต้็องอมไว้นานเป็นปีกว่าเขาจะมาผ่าเอามุกออกไปแล้วกต็าย อืม ถ้าเป็นพ่ี 

ขอตายซะตัง้แต่เดก็ๆ จะดกีว่า จะได้ไม่ต้องทนทรมานนานๆ แบบนัน้"

เภตราเล่าเสยีเห็นภาพตามไปด้วย นลนิมองค้อนอย่างลมืตวั เภตรา

หัวเราะลั่นโรงเพาะเลี้ยง

"เอาน่า เดีย๋วจะพาไปดูตอนเขาใส่แกน ถงึตอนนัน้ค่อยตดัสนิใจเอานะ 

ว่าจะรอผลติมุกก่อนแล้วค่อยตาย หรอืตายก่อนได้ผลติมุกด"ี

รถมอเตอร์ไซค์คนัเลก็วิง่ตรงมาจอดตรงหน้าคนท้ังกลุม่ ท่ีบ้างกน็ัง่อยู่

บนม้าหินหน้าโรงเพาะ บ้างกยื็นเก๊กอยู่ใต้ต้นมะพร้าว คนขบัย่ืนตะกร้าอาหาร

ส่งให้นลนิท่ียืนอยู่ใกล้ท่ีสดุอย่างง่ายๆ

"อาหารกลางวัน เอามาส่ง"

นลนิยกมือไหว้ ย่อตวัอย่างสวยงามเหมอืนการประกวดนางสาวไทย 

ท่ีเคยดูมา นภนต์มองแล้วท�าหน้าป้ันยาก
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"ฝึกนานมั้ย ท่านี้ น่ากลัวเอวจะหัก"

"นายหัว ขอบคุณค่ะ"

นลนิกดัฟันพูด ไม่ยอมต่อปากต่อค�ากบัเขา เตชัสเดนิมารบัตะกร้าอาหาร

จากนลนิอีกที

"วันนี้นายหัวเอาข้าวปลาอาหารมาส่งเองแฮะ ท�าไมไม่ให้เด็กมา"

เภตราถามเย้าด้วยรอยย้ิม นภนต์ยักไหล่ เดนิตามนลนิมานัง่บนม้าหิน

ด้วย

"อยากมาดูหน้าแรงงานใหม่ ว่าท�างานได้ดีแค่ไหน"

"ไม่อยากอยู่บ้านกินข้าวเหงาๆ คนเดียวมากกว่าล่ะมั้ง"

เภตราดักคออย่างรู้ทัน นภนต์ยิ้มรับ

"ก็งั้นสิ"

"งั้นก็ลงมือทานกันเลยนะครับน้องๆ วันนี้กับข้าวน่ากินซะด้วย"

เภตราลงมอืแกะอาหารออกจากกล่องท่ีแพก็มาอย่างด ี โดยมมีอืขยนั

หลายมือช่วยจัดการ

"วันนี้ก็ลองฝึกงานในโรงเพาะนี่ไปก่อนนะ ลุงขันฝากเด็กด้วยเน้อ"

เภตราตะโกนบอกหัวหน้าโรงเพาะท่ีเป็นชายวยัเกอืบห้าสบิท่าทางใจดี 

เขาพยักหน้ารับ เด็กๆ เปลี่ยนหัวหน้าขบวนไปเป็นลุงขันแทน เภตรา 

เดินกลับมาหาเพื่อนที่ยืนพิงมอเตอร์ไซค์อยู่

"กลับด้วยกันหรือเปล่า" นภนต์ถาม

"ยังล่ะ เด๋ียวนายเอาจีป๊กลบัไปแล้วกนั เราเอามอเตอร์ไซค์ไป จะไป 

หลงัเกาะหน่อย"

นภนต์พยักหน้ารบั โยนกญุแจส่งให้เพ่ือน เภตรารบัมาแล้วข่ีมอเตอร์ไซค์

ออกไป นภนต์ก้าวข้ึนรถจีป๊สตาร์ตเครือ่ง ก�าลงัจะขับออกไปแล้ว หากยัง 

ทันเห็นร่างบางๆ ของสาวน้อยผมซอยสัน้ท่ีกวนอารมณ์เขาได้ทุกทีท่ีพบหน้า 
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วิ่งตรงมา

"พี่เภ เดี๋ยวก่อนค่ะ เดี๋ยวก่อน"

คนพดูหลบัหูหลบัตาวิง่โดยไม่ทันมองว่าใครกนัแน่ท่ีนัง่อยู่บนรถ นภนต์ 

กน็ัง่เงยีบไม่ว่าอะไร จนเม่ือเธอเข้ามาเกาะรถไว้นัน่ล่ะ จงึเห็นว่าความจรงิแล้ว

ใครกนัแน่ท่ีเป็นคนขบั

"ว่าไงเรา"

เขาถามเสยีงเรยีบๆ ห้วนๆ เก๊กมาดขรมึไว้ นลนิส่งรอยย้ิมประจบไปให้

"นายหัวเองหรือคะ ลินนึกว่าพี่เภ"

"เกือบจะนินทาเราออกมาอีกแล้วล่ะสิ"

เขาดักคอ นลินท�าตาโตมอง

"หาเรื่องลินนะนั่น นายหัว"

"ช่างเถอะ จับไม่ได้ก็แล้วไป ว่าแต่วิ่งมามีอะไร"

"หาปากกาค่ะ นายหัว สงสัยจะหล่นอยู่ในรถ"

"เดี๋ยวจะช่วยหา"

เขาบอก ดบัเครือ่งรถ แล้วช่วยคนท่ีปีนข้ึนรถหาปากกา หากหาท่ัวท้ังคนั 

ท้ังเบาะหน้าเบาะหลงัก็ไม่เจอ ก้มลงไปหาบนพืน้รถกยั็งไม่เห็นอยู่ด ี นภนต์

เหลอืบมองหน้าใสท่ีก้มหน้าก้มตาหาอย่างขะมักเขม้นด้วยสายตาเอ็นด ู หาก

แล้วกต้็องนิง่ไปเม่ือเห็นอะไรบางอย่าง

"นลิน"

เขาเรยีกเสยีงเรยีบเย็น นลนิเงยหน้ามอง มือใหญ่เอือ้มมาใกล้ๆ หน้า 

นลนิเอียงตวัหลบอย่างตกใจ

"นายหัวจะท�าอะไรลิน"

เธอว่าเสยีงเขียว ชายหนุม่ย่ืนมือมาตรงหน้าเธอ ปากกาลกูลืน่สเีขียวสด

อยู่ในมือนัน้ นลนิจ�าได้ด.ี..ปากกาของเธอเอง

"นายหัวเอามาจากไหน"
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"จากหัวเธอไง"

เขามองหน้าตาเหลอหลาของเด็กสาว แล้วก็อดถอนหายใจออกมา 

ไม่ได้

"เหน็บไว้กับหู แต่ดันมาหาจนทั่วรถ แล้วอย่างนี้จะเจอได้ไง"

เขาพูดอย่างปลงๆ นลินร้องฮ้าเสียงดังลั่น

"ที่แท้เหน็บไว้ที่หูนี่เอง มิน่าล่ะ หาไม่เจอ ขอบคุณนายหัวมากค่ะ"

นลนิยิม้แหยยกมือไหว้ก่อนหยบิปากกาจากมอืเขา แล้วพรบิตาเดยีว

ร่างบางกก็ระโดดลงจากรถ ว่ิงหายเข้าไปในโรงเพาะอย่างรวดเรว็ด้วยความเขิน

ในความเป่ินของตัวเอง นภนต์มองตามไปแล้วหัวเราะออกมาอย่างขบขัน

...จริงๆ นะ กับผู้หญิงคนนี้ ท�าไมถึงมีแต่เรื่องท่ีท�าให้เขาหัวเราะ 

ได้อยู่ตลอดเวลาขนาดนีห้นอ...
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3bZMs4j

https://bit.ly/3bZMs4j

