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คำ�นำ�

ว่ากันว่าความรูส้กึในการพบหน้ากันครัง้แรกน้ันเป็นส่ิงสำาคัญ ถ้าเป็นความรูส้กึ

ในแง่บวกมันก็คงเป็นอะไรที่ดีมากๆ ใช่มั้ยล่ะคะ แต่ถ้าหากการพบหน้ากันครั้งแรก 

ก่อให้เกิดความรู้สึกในแง่ลบขึ้นมาก็คงทำาให้เรารู้สึกไม่ดีและอยากที่จะหลบเลี่ยง 

คนคนนั้นไปเลย

เหมือนกับตัวเอกของเร่ืองอย่าง 'นำ้าขิง' ที่เป็นเพียงนักศึกษาฝึกงานตำาแหน่ง 

อินทีเรียแท้ๆ แต่ดันได้รับมอบหมายให้ไปดูแลงานของ 'หม่อมราชวงศ์ทรงคุณ' 

คุณชายลำาดับหนึ่งแห่งวังภัสร์ฤทัยผู้มีใบหน้าเรียบนิ่ง นิสัยเย็นชา ทั้งยังปากร้ายจน 

นำ้าขิงเข็ดขยาด หนำาซำ้าโชคชะตาก็เหมือนเล่นตลก เพราะนอกจากคุณชายทรงคุณ 

จะเป็นลูกค้าท่ีต้องดูแลแล้ว ยังกลายมาเป็นรูมเมตท่ีคอยปั่นป่วนหัวใจของนำ้าขิง 

ทุกวี่ทุกวันอีกด้วย

ครั้งนี้ถึงตาของพี่ชายคนโตกับน้องชายคนเล็กแล้ว หากใครประทับใจเรื่องราว

ของหม่อมราชวงศ์ทรงโปรดจากเรื่อง 'ทำาแบบนี้... ขาดอากาศหายใจพอดี' และ 

หมอ่มราชวงศ์ทรงเพลิงใน 'One and Only หวนกลิน่รกั' รบัรองเลยว่า 'คณุทีท่ำาให้รกั' 

ในมือของนักอ่านทุกท่านเล่มนี้ไม่ทำาให้ผิดหวังแน่นอนค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

สำานักพิมพ์เอเวอร์วาย



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย everY ได้ที่

www.facebook.com/everyyyyy

นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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มีใครสักคนบอกว่าความรู้สึกดีๆ มักจะก่อตัวขึ้นเพราะการกระท�า

เล็กๆ น้อยๆ ของอีกฝ่าย

เขาก็หวังท่ีจะพบกับความรู้สึกดีๆ แบบนั้นตั้งแต่แรกเจอ เพียงแต่ 

มันไม่ใช่...

"งั้นผมแนะนำาเป็นสไตล์อิตาเลียน ภายในจะได้เข้ากับการตกแต่ง

โรงแรมของพี่โปรด"

อนิทีเรยีทีก้่มๆ เงยๆ อ่านความต้องการของลกูค้าจดรายละเอยีดไอเดยี

ของตัวเองลงไปด้วย

"แต่จะผสมกลิน่อายของความเป็นล้านนาไปด้วยครบั ให้เป็นจดุแสดงสนิค้า 

ที่ดึงดูดแขกได้มากที่สุด"

น�้ำขิงวาดวงกลมซำ้าหลายรอบลงในสมุดเป็นการบอกว่าไอเดียสุดเจ๋ง

ของตัวเองเป็นอันสิ้นสุดแล้ว คนในชุดนักศึกษาเจ้าของความสูงหน่ึงร้อย 

เจด็สบิห้าเซนตเิมตรเงยหน้าย้ิมแฉ่งให้คณุลกูค้าทีด่ไูม่ค่อยจะหือออืกับไอเดยี

ของเขาสักเท่าไหร่

มันกลายเป็นความรู้สึกแย่ๆ ตั้งแต่แรกเจอมากกว่า

เพราะนั่นคือลูกค้าที่จะนำาเงินก้อนใหญ่มาให้พร้อมกับประสบการณ์

แปลกใหม่ของการเป็นอินทีเรียฝึกหัด นำ้าขิงเลยนึกถึงคำาท่ีพ่ีชายบอกเอาไว ้

ก่อนที่จะมาเจอลูกค้าคนนี้

01
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'ไอ้คุณถ้าดูภายนอกมันก็ขรึม มาดนักธุรกิจอะ...มันเป็นคนที่เนี้ยบจัด

เรื่องงานมากนะ บางทีถ้าพูดอะไรไปแล้วมันยังไม่ตอบก็รอหน่อย คงก�าลัง 

ใช้ความคิดอยู่'

'แต่มันไม่โหดเว้ย เดี๋ยวสนิทแล้วก็คุยเล่นได้ ไอ้คุณมันสบายๆ อยู่แล้ว 

เหมือนไอ้โปรดน้องชายมันนั่นแหละ'

นำ้าขิงกำาลังพยายามคิดว่าคนนี้น่ะ...สบายๆ

ตั้งแต่มาถึงหน้างานที่เขาใหญ่ก็แทบจะนับคำาที่หลุดออกจากปาก 

ของเขาได้ หม่อมราชวงศ์ทรงคุณคนนี้ต่างจากหม่อมราชวงศ์ทรงโปรดมากๆ 

ทั้งหวงคำาพูด ใบหน้าที่นำ้าขิงยอมรับว่าหล่อเหลาไร้ท่ีติไม่มีรอยย้ิมเจือให้เห็น

เลยสักนิด...สบายๆ แบบไหนของพี่จุ๊บก็ไม่รู้ เพราะตอนนี้น่ะ เกร็งจะแย่

นำา้ขงิเป็นอนิทีเรยีฝึกหดัเพราะเขากำาลงัเรยีนอยู ่ตอนนีอ้ยู่ในช่วงฝึกงาน

กับบริษัทเล็กๆ ของพ่ีจุ๊บ พ่ีชายของนำ้าขิงเอง ถึงจะเป็นอินทีเรียฝึกหัดแต่ก็ 

การันตีฝีมือได้เลยว่าเกินคำาว่าฝึกหัดไปมากแล้ว นำ้าขิงมีประสบการณ์ 

การออกแบบภายในมาหนึ่งปีเต็ม แม้ว่าระยะเวลาเท่านั้นจะดูน้อยกว่า 

มืออาชีพ แต่งานที่ผ่านๆ มาที่ได้รับก็เป็นงานใหญ่และได้รับคำาชมมาแล้ว

ก็อย่างเช่นโรงแรมของหม่อมราชวงศ์ทรงโปรดที่เขาใหญ่นี่แหละ นำ้าขิง

เนรมติภายในท้ังหมดให้ออกมาหรหูรา แต่ยังคงความเรยีบไม่เละเทะ สะดดุตา 

แขกท่ีเข้ามาพักจนมบีลอ็กเกอร์ดงัๆ จากท่ัวโลกมารวิีวแทบทุกมมุของโรงแรม

อ้อ แล้วนำ้าขิงก็รู้จักกับหม่อมราชวงศ์ทรงโปรด รู้จักถึงขั้นสนิทสนม  

นำ้าขิงถึงได้รู้สึกว่าหม่อมราชวงศ์ทรงคุณมีนิสัยต่างจากพี่โปรดลิบลับเลย

คุยยากกว่าพี่โปรดสิบเท่า!

ปกติแล้วนิสัยของอินทีเรียอย่างนำ้าขิงต้องสร้างสัมพันธไมตรีกับลูกค้า

เพื่อเข้าถึงสไตล์ของตัวลูกค้าแล้วเอามาตีโจทย์งาน

แต่ผู้ชายคนนี้...ไม่ให้ความร่วมมือเลย

ตั้งแต่มาถึงโรงแรมเพ่ือตรวจดูหน้างาน นำ้าขิงก็ชวนคุณชายทรงคุณ 

คุยเยอะมาก มากจนจำาไม่ได้แล้วว่าคุยเรื่องอะไรไปบ้าง คือ...เขาก็คุยด้วยนะ 

แต่มันเป็นการคุยกันที่เต็มไปด้วยความอึดอัด
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แล้วคณุชายทรงคณุกฮ็อตมาก โทรศพัท์ของเขามเีสียงเรยีกเข้าแทบทุก

สิบนาที นำ้าขิงเลยไม่ค่อยรู้สไตล์ที่คุณชายทรงคุณชอบแบบเจาะลึก ท่ีนำ้าขิง

สรุปให้คุณชายทรงคุณฟังเมื่อกี้ก็มาจากความคิดของตัวเองล้วนๆ

ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะชอบมั้ย

"โอเคครับ น่าสนใจดี"

แค่คำาตกลงสัน้ๆ จากปากลกูค้าก็เหมอืนมใีครมาจดุพลบุนหวันำา้ขิงแล้ว 

คนในชดุนักศกึษาย่ิงเผยรอยย้ิมกว้างเข้าไปใหญ่ ตอนแรกนึกว่าคุณชายทรงคุณ 

จะเงียบจนเขากลับบ้านซะอีก

"ไว้ผมจะส่งแบบให้คุณชายดูอีกทีนะครับ"

นำ้าขิงเก็บสมุดกับดินสอกดใส่กระเป๋า หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปภายใน

ของห้องโถงห้องหนึ่งในโรงแรมที่หม่อมราชวงศ์ทรงคุณต้องการให้เป็นพ้ืนที่

สำาหรบัแสดงสนิค้าจวิเวลรี ่เมือ่ก้ีสรปุไอเดยีเสรจ็ก็ถือว่าเป็นอนัเสรจ็สิน้การคยุงาน 

ของวันนี้ นำ้าขิงท่ีเดินเก็บรูปไว้ทำาแบบเลยคิดว่าเจ้าของร่างสูงคนน้ันเดิน 

ออกไปแล้ว แต่เปล่าเลย

หม่อมราชวงศ์ทรงคุณยังเดินตามหลังเขาอยู่เงียบๆ

นำ้าขิงเห็นเงารางๆ กับเสียงฝีเท้าคู่หนึ่งจากด้านหลังเลยหันไปมอง 

คุณชายทรงคุณอยู่ในท่ายืนหลังตรงดูบุคลิกดี สองมือหนาของเขาซุกอยู่ใน

กระเป๋ากางเกงสแล็กส์สีดำา ใบหน้าหล่อเหลาแต่ไร้รอยย้ิมมองบรรยากาศ 

ในห้องนี้โดยที่สายตาของคุณชายผ่านหัวนำ้าขิงไปมา

"ขอเก็บรูปแป๊บหนึ่งนะครับ แบบเราสรุปกันเสร็จแล้ว ถ้าถ่ายรูปเสร็จ 

ผมจะปิดห้องให้ ไม่มอีะไรรบกวนคุณชายแล้วครบั" นำา้ขิงหันไปคยุกับเขาตรงๆ

จะว่ายังไงดี...การมีอยู่ของคุณชายพูดน้อยหน้าขรึมทำาให้มือของนำ้าขิง

สัน่จนถ่ายรปูออกมาได้แย่มาก แต่ดเูหมอืนว่าหม่อมราชวงศ์ทรงคุณจะไม่ไว้ใจกัน 

แหละมั้ง ถึงได้เดินตามเป็นเงาแบบนี้

"ไม่เป็นไร ผมรอได้"

"อ่อ ครับ"

"แต่คุณจะถึงบ้านดึก พรุ่งนี้มีเรียนหรือเปล่า"
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นำา้ขิงกะพรบิตา นกึไม่ถึงว่าคนตรงหน้าจะเป็นฝ่ายชวนคยุ ถึงจะแปลกใจ 

แต่ก็บอกเลยว่าบรรยากาศตอนนี้มันดีกว่าเดิมมากๆ 

"น่าจะไม่ดกึเท่าไหร่หรอกครบั พ่ีจุบ๊ขบัรถแป๊บเดยีวก็ถึงกรงุเทพฯ แล้ว"

"พี่ชายคุณบอกว่าจะมารับคุณเหรอ"

"เมื่อเช้าพี่จุ๊บมาส่ง...ก็ต้องมารับสิครับ"

ถึงจะเป็นนำ้าเสียงที่ตอบกลับอย่างไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ แต่ก็เชื่อว่าถ้า 

พ่ีจุ๊บจะให้กลับเองก็ต้องโทรมาบอกก่อนแล้ว และน่ันก็หมายถึงไซต์งานท่ี

กรุงเทพฯ ไม่ใช่ต่างจังหวัดอย่างที่นี่

หม่อมราชวงศ์ทรงคณุมองหน้านำา้ขงิ พยักหน้าเบาๆ ก่อนก้มมองนาฬิกา

ข้อมือของตัวเอง

"รีบถ่ายรูปให้เสร็จ จะได้รีบกลับ"

"คุณชายกลับก่อนได้เลยครับ เดี๋ยวผมปิดประตูให้"

"ผมกลับก่อนแล้วคุณจะกลับยังไง"

"..."

"พ่ีชายคณุบนิไปเกาหลตีัง้แต่บ่ายแล้ว จุบ๊บอกให้ผมไปส่งคณุท่ีบ้านแทน"

อินทีเรียในชุดนักศึกษาทำาหน้างง ก่อนจะเช็กว่าท่ีคุณชายทรงคุณพูด

เป็นเรือ่งจรงิหรอืเปล่าด้วยการโทรไปหาพ่ีชายของตวัเอง แต่สิง่ทีไ่ด้กลบัมาคอื

บริการฝากหมายเลขโทรกลับ

"น่าจะอยู่บนเครื่อง"

"ปกติพี่จุ๊บต้องบอกก่อน" นำ้าขิงพึมพำากับตัวเอง

"เห็นจุ๊บบอกว่ามีงานด่วน"

พอบอกว่าเป็นงานด่วนนำา้ขิงก็เดาได้ทนัทเีลย ด่วนทีว่่าคงไม่ใช่เรือ่งงาน... 

คงหนีน้องไปง้อแฟนอีกตามเคย

คนถูกพี่ชายทิ้งหมดอารมณ์จะเก็บรูปต่อ นำ้าขิงเก็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋า 

ไม่ใช่ว่าเขาทิ้งงานกลางคัน ก่อนหน้านั้นนำ้าขิงถ่ายรูปทุกมุมไปแล้ว ตอนนี้แค่

เก็บตกเฉยๆ

ในเมื่อมีคนรออยู่แบบนี้ นำ้าขิงก็ไม่กล้าโอ้เอ้ด้วยหรอก
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"กลับเลยมั้ย" หม่อมราชวงศ์ทรงคุณถามขึ้นเพื่อให้แน่ใจ เพราะเขาเห็น

ท่าทางของอนิทเีรยีคนนีแ้ล้วดเูหมอืนว่ายังไม่อยากกลบัสกัเท่าไหร่ "ผมให้เวลา

สิบนาที ตามสบาย"

คนที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของงานพยักหน้ารัวแล้วหยิบโทรศัพท์มา 

ถ่ายรปูอกีครัง้ นำา้ขิงเหลอืบมองคณุชายทรงคณุท่ีเดินไปน่ังอยู่ตรงขอบหน้าต่าง 

ได้แต่นึกสงสัยว่าคนเราจะดูดีได้ขนาดนี้จริงๆ เหรอ กับไอ้แค่น่ังกอดอก 

มองนู่นมองนี่เนี่ยนะ

แล้วจุดท่ีนำ้าขิงจะเก็บรูปก็ดันเป็นบริเวณท่ีอีกฝ่ายนั่งอยู่พอดี มือเรียว 

กดชัตเตอร์ไปโดยที่มีหม่อมราชวงศ์ทรงคุณเป็นส่วนหนึ่ง ผนังห้องสีขาว  

ขอบหน้าต่างสีขาว ถูกตัดด้วยผู้ชายเพอร์เฟ็กต์ที่สวมสูทสีดำา

เข้ากันอย่างลงตัว

ตอนแรกนำา้ขงิคดิว่าการทีต่วัเองไม่ได้ทำาความรูจ้กักบัคณุชายเลยทำาให้

ไม่รู้สไตล์ของอีกฝ่าย แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าไม่ใช่ ความเงียบ ขรึม สุขุมของเขา

ตลอดการเจอหน้ากันนั่นแหละคือคำาตอบที่คุณชายให้กับนำ้าขิง 

เดาได้เลยว่าหม่อมราชวงศ์ทรงคุณต้องไม่ชอบอะไรที่หวือหวา แต่ชอบ

ความเรียบง่ายที่ผสมผสานอารมณ์หรูหราและทันสมัยเข้าไปด้วย 

นำ้าขิงเดาจากการแต่งตัวของเขาน่ะนะ ถึงแม้ว่าจะสวมสูทสีดำาที่ 

ดูทางการอยู่ในร่างของนักธุรกิจ แต่กลับมีเคร่ืองประดับเล็กๆ น้อยๆ อย่าง 

แอปเปิ้ลวอตช์แทนนาฬิกาปกติท่ีบอกได้แค่เวลา คัฟลิงก์ Hermes สีเงิน 

เรียบง่ายนัน่อีก...ดูเอาเถอะว่าคุณชายทรงคุณได้แต่งเติมความทนัสมัยไว้บน

เรือนร่างนิดหนึ่งแล้ว

ดูไม่เยอะจนรำาคาญตา พอดีในสายตาอินทีเรียอย่างนำ้าขิง

"เสรจ็แล้วครบัคณุชาย" เพราะในห้องไม่มเีฟอร์นเิจอร์จงึทำาให้เกิดเสยีงก้อง 

ได้ง่าย นำ้าขิงแค่พูดเบาๆ ไม่เต็มเสียงคุณชายก็ได้ยินแล้ว

คนตวัสงูผงกศรีษะก่อนจะเป็นฝ่ายเดนินำานำา้ขิงออกจากห้องน้ีไป นำา้ขิง

เดนิตามคณุชายทรงคณุต้อยๆ ในช่วงทีไ่ม่ได้เหน็หน้าของอกีฝ่ายก็แอบวจิารณ์

แผ่นหลังของเขาในใจ
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ทัง้สงู ทัง้หล่อ มองจากข้างหลงัแทบแยกไม่ออกเลยว่าน่ีคอืหม่อมราชวงศ์ 

ทรงคุณ เพราะเขาเหมือนกับพี่โปรดมากๆ 

แต่ก็ช่างเถอะ นำ้าขิงลืมไปว่าถึงจะเป็นพ่ีน้องกัน แต่ไม่ต้องเหมือนกัน 

ทกุอย่างก็ได้ อย่างเขากบัพ่ีจุบ๊ก็คนละขัว้ พ่ีจุบ๊อารมณ์ร้อน ผดิกับนำา้ขงิทีใ่จเย็น 

พ่ีจุ๊บเป็นคนท่ีไม่ละเอียดและซกมกมาก ผิดกับนำ้าขิงที่ตรงกันข้ามทุกอย่าง  

พี่จุ๊บชอบบอกว่านำ้าขิงแทบจะถอดแบบนิสัยของแม่มาทั้งหมด

พอเดินมาถึงหน้าโรงแรมก็พบกับเบนซ์สีดำาเงา คุณชายทรงคุณ 

หยิบรโีมตมาปลดลอ็กรถเลยทำาให้รูว่้ารถคันน้ีคอืรถของเขา นำา้ขงิเลยเดาเล่นๆ 

ไปอีกว่าสีดำาคงจะเป็นสีที่คุณชายทรงคุณชอบแน่ๆ

"ขึ้นรถ" หม่อมราชวงศ์ทรงคุณหันมาบอกสั้นๆ ก่อนเดินอ้อมไปประจำา 

ที่คนขับ นำ้าขิงเปิดประตูรถหรู สอดตัวเข้าไปนั่งในนั้นช้าๆ แล้วปิดประตูอย่าง

เบามือที่สุด

เสียงเครื่องยนต์ทำางานดังขึ้น แต่รถกลับจอดน่ิงๆ ไม่เคล่ือนไปไหน  

นำ้าขิงก็น่ังเกร็งมองไปรอบๆ รถ เหลือบมองคนขับว่าเขากำาลังรออะไรอยู่ 

หรือเปล่า...แต่ก็ไม่น่าจะมีอะไร

"นำ้าขิง" เสียงทุ้มเรียบนิ่งดังขึ้น ทำาเอาเจ้าของชื่อแทบสะดุ้ง

"ครับ"

"คาดเขม็ขดัด้วย" หม่อมราชวงศ์ทรงคุณเอยีงตวัมาทางฝ่ังคนทีน่ั่งข้างๆ 

เอื้อมมือเหมือนจะคาดเบลท์ให้ แต่ก็ไม่ทันนำ้าขิงท่ีเร็วกว่า คว้าสายเข็มขัด 

ไว้ก่อนแล้วพยักหน้าหงึกหงักรับทราบ

"อ้อ ได้เลยครับ"

พอเสียงเข็มขัดนิรภัยล็อกดังขึ้น คุณชายทรงคุณก็เหยียบคันเร่งจนรถ

แล่นไปข้างหน้า นำ้าขิงนั่งอมย้ิม ขำาตัวเองที่กลายเป็นเด็กจนทำาให้คุณชาย 

ต้องมาคอยบอกทุกขั้นตอน

นีถ้่าเป็นพ่ีจุบ๊คงเอีย้วตัวมาคาดเข็มขัดให้เองแล้ว เหมอืนฉากฟินๆ ในละคร 

ที่พระเอกคาดเข็มขัดให้นางเอกอะไรประมาณนั้น

"..."
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หรอืว่า...ท่ีคณุชายเอือ้มมอืมาเมือ่ก้ีคือต้องการจะคาดเข็มขดันิรภยัให้?

เฮ้ย! ไม่ได้นะเนี่ย แค่คิดก็แย่แล้ว
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"เป็นไรวะ"

"ทำาหน้ามุ่ยอย่างกับหมา"

นำ้าขิงเงยหน้าจากโทรศัพท์ เบี่ยงเบนความสนใจจากหน้าจอแล้ว 

จ้องหน้าเพื่อนสองคนที่เพิ่งเดินมานั่งพร้อมกับชามก๋วยเตี๋ยว

"เซ็งเฉยๆ อากาศมันร้อน"

"อากาศมันก็ร้อนปกติของมันปะ" ไทม์เกาหัวงงๆ กับคำาตอบของนำ้าขิง 

อากาศร้อนก็จริง แต่นั่นมันคืออากาศข้างนอก ตอนน้ีพวกเขาน่ังอยู่ใน 

ศูนย์อาหารท่ีติดแอร์เย็นฉำ่าจนผู้ชายเล่นกล้ามเน้ือหนาอย่างไทม์กับยุนกิ 

ยังต้องใส่เสื้อกันหนาว แล้วมันจะร้อนตรงไหนอีก

นำ้าขิงท่ีอยู่ในชุดนักศึกษาส่ายหัว เหตุผลจริงๆ ท่ีหน้ามุ่ยแบบนี้ก็คือ 

พ่ีชายตัวดีของเขายังไม่กลับบ้านสักที ตามง้อแฟนถึงเกาหลี ทิ้งการทิ้งงาน 

ให้น้องตามเคลียร์ตั้งแต่เมื่อคืน

เมือ่วานนำา้ขงิถึงคอนโดฯ ตอนทุ่มกว่าๆ กลบัมาถึงก็เพลยีจนไม่อยากจะ 

ทำาอะไรต่อแล้ว รถเบนซ์คันหรูของคุณชายทรงคุณนั่งไม่สบายหลังเอาซะเลย 

นำ้าขิงนั่งเกร็งตัวปิดปากเงียบมาตลอดทาง

ความจริงมันก็ไม่ใช่ความผิดของรถหรอก แต่มันเป็นความผิดของ

คุณชายเขาเลย สาเหตท่ีุนำา้ขงิต้องน่ังเกรง็และเป็นใบ้ตลอดสามชัว่โมงก็เพราะว่า 

นำ้าขิงโดนคุณชายต่อว่ามา!

02
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ว่าจริงๆ ต่อว่าที่แบบ ว่าเลยอะ เกือบร้องไห้ ._.

ด้วยความท่ีกลัวว่าคุณชายจะง่วงเพราะเขาไม่ยอมเปิดเพลงฟังในรถ  

ได้แต่ขบัไปเงยีบๆ นิง่ๆ นำา้ขิงเลยชวนคณุชายทรงคณุคยุเรือ่ยเป่ือย ไม่ส ิไม่ได้

ชวนคุย แต่เป็นนำ้าขิงเองมากกว่าที่คุยอยู่คนเดียว เจื้อยแจ้วตามประสาคนมี

เรื่องพูด แต่พูดได้ไม่เท่าไหร่ก็โดนคุณเจ้าของเบนซ์คันหรูใช้นำ้าเสียงเรียบๆ  

ตอบกลับมา

'คุณพูดเก่งดี'

'ก็ไม่นะครับ...ผมแค่...'

'แต่ช่วยเงียบหน่อยได้มั้ย'

'...'

'เสียงคุณท�าลายสมาธิ ผมต้องใช้สมาธิขับรถ'

เกิดมาตั้งยี่สิบเอ็ดปีเพิ่งรู้ว่าเขาใช้สมาธิขับรถแทนเท้ากับมือ!

ความหวังดีของนำ้าขิงถูกทิ้งอยู่กลางทาง นำ้าขิงเพ่ิงเข้าใจว่าการถูกผู้ดี

ต่อว่าโดยไม่มคีำาด่าอยู่ในนัน้มนัเจบ็แปลบมากแค่ไหน มนัจีด๊ย่ิงกว่ามคีำาหยาบ

ผสมอยู่ด้วย ให้อารมณ์เหมือนโดนถีบลงเหวยังไงยังงั้นเลย

แล้วมันก็เจ็บยิ่งกว่าโดนตบหน้ากลางสี่แยก

ถึงแม้ว่าทั้งหมดนั้นนำ้าขิงจะไม่เคยถูกกระทำาก็ตาม

นี่กำาลังโดนด่าหาว่าพูดมากสินะ 

นำา้ขงิอยากโดดลงจากรถแต่ตดิตรงทีใ่จไม่กล้าพอ ตอนแรกเขาก็คดิอยู่นะ 

ว่าคนทีเ่พียบพร้อมทัง้หน้าตา ฐานะ กิรยิามารยาทอย่างหม่อมราชวงศ์ทรงคณุ

มาคบคนท่ีห่าม ขวางโลก แถมยังซกมกแบบพ่ีชายเขาได้ยังไง ตอนน้ีนำ้าขิง 

รู้แล้วว่าคนนิสัยเหมือนๆ กันจะถูกเหวี่ยงให้มาเจอกันและคบกันเหนียวแน่น

ก็ปากร้ายเหมือนพ่ีจุ๊บซะขนาดนั้น ต่างกันแค่ไม่ได้โผงผางแบบพ่ีชาย

ของเขาเท่านั้นเอง

เงียบก็เงียบ ไม่พูดก็ไม่พูด

นำ้าขิงเลยแกล้งหลับตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงกรุงเทพฯ โชคดีที่ไม่ต้องคอย

บอกทางว่าคอนโดฯ ตัวเองอยู่ตรงไหน หม่อมราชวงศ์ทรงคุณรู้จักดี เพราะ 
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คอนโดฯ ที่นำ้าขิงอยู่ก็คือคอนโดฯ ของพี่จุ๊บ

ก็น่ันแหละ บอกให้เงียบก็เงียบ ตอนยกมือไหว้ขอบคุณท่ีมาส่งนำ้าขิง 

ก็แค่ไหว้เฉยๆ ไม่ได้เอ่ยปากบอกขอบคุณคุณชาย ซึ่งหม่อมราชวงศ์ทรงคุณ 

ก็ดูจะไม่ใส่ใจซะด้วย นำ้าขิงเห็นว่าเขาแค่เหลือบมอง ไม่หือไม่อือ ไม่รับไหว ้

คนเด็กกว่าสักนิด

ผงกหัวนิดเดียวก็ไม่มี

คนแบบนี้เจอครั้งเดียวก็เกินพอ คุณชายคนนี้ดูหยิ่งเกินไป 

ต่อจากนี้นำ้าขิงจะไม่ไปเจอคนแบบนั้นอีกเลย

แต่ก็ลมืนกึไปว่า...ชีวิตของนำา้ขิงยังต้องวนเวียนอยู่กับหม่อมราชวงศ์ทรงคณุ 

ไปอีกหลายเดือน

"น่ีเอางานไปส่งอาจารย์มาแล้วใช่ปะ" เขาถามยุนกิกับไทม์ หาเรื่อง 

ชวนคุยให้สมองไม่เอาแต่นึกถึงใบหน้าของใครบางคน

"เออด ิโคตรเซง็ ถ้ารอบนีโ้ดนแก้อกีกูจะไปบนสกัวัดละนะ เหนือ่ยฉบิหาย"  

ยุนกิบ่นทั้งๆ ที่เส้นก๋วยเตี๋ยวยังเต็มปาก

ทัง้ทีพ่วกเขาอยู่ในช่วงฝึกงาน แต่อาจารย์กยั็งอตุส่าห์สัง่งานเพ่ิมมาอกีชิน้  

ถึงงานชิน้นัน้จะไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากเกนิความสามารถของพวกเขา ถึงอย่างนัน้

ก็ยังมีอุปสรรคในเรื่องของระยะเวลาอยู่ดี

"กูเซ็ง" 

"กูรู้แล้ว เลิกพูดคำานี้สักทีก่อนที่กูจะเซ็งตาม" 

ไทม์กุมขมบั คำาว่าเซง็จากยุนกมิอีทิธิพลกับคนฟัง และตอนน้ีนำา้ขิงก็รูส้กึ

เซ็งขึ้นมาบ้างแล้ว

เซ็งที่เมื่อวานโดนพี่ทิ้ง

เซ็งที่โดนเบรกให้หยุดพูดเพราะไปทำาลายสมาธิคนอื่น

เซ็งที่ต่อจากนี้นำ้าขิงยังต้องไปเจอผู้ชายคนนั้น

และจะจำาเอาไว้เลย หม่อมราชวงศ์ทรงคุณไม่ชอบเสียงของเขา

ถ้าเจอกันอีกเมื่อไหร่ นำ้าขิงจะคีพลุคคนหวงคำาพูดบ้าง คอยดู

"เย็นน้ีไปเป็นเพ่ือนกูหน่อยเหอะ เพ่ือนเซง็ขนาดน้ีต้องเอาเหล้าเข้าปาก" 
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ยุนกิสายเมาอยู่แล้ว ถึงวนัไหนไม่เซง็ก็หาเรือ่งเข้าร้านเหล้าเข้าผบัได้ตลอด  

แม้กระท่ังเวลาไปกินปิ้งย่างหรืออาหารปกติกับเพ่ือนในห้าง ยุนกิก็มักจะสั่ง

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาล้างปากเสมอ

"จะไปแดกเหล้าปรกึษากับทีบ้่านยัง มงึโดนยึดบตัรเครดติอยู่ไม่ใช่เหรอ"

"กูมีเงินสด" ยุนกิยกย้ิมแบบเหนือๆ บ้านรวยก็แบบน้ีแหละ ต่อให้โดน

ยึดรถหรือยึดบัตรเครดิต แค่มีเงินติดบัญชีจำานวนเยอะๆ ก็เนรมิตทุกอย่าง 

ได้แล้ว

ตั้งแต่รู้จักกันมาก็สามปีกว่า...นำ้าขิงจำาไม่ได้ว่าก่ีครั้งที่ไทม์มักจะบ่น 

เรื่องที่ยุนกิโดนพ่อยึดบัตรเครดิตแต่ก็ยังเที่ยวเตร่ได้สบายใจเฉิบ เท่าท่ีนึกได ้

ก็โดนยึดบ่อยอยู่เหมือนกัน

"กูไม่..." ไทม์กำาลังปฏิเสธ แต่นำ้าขิงก็พูดตัดหน้าขึ้นซะก่อน

"ไปดิ เบื่อเหมือนกัน"

"เฮ้ย มันต้องอย่างนี้" ยุนกิตีมือตัวเอง ชูนิ้วโป้งให้

"เอาจริงดินำ้าขิง พรุ่งนี้มึงยังต้องไปทำางานนะ หรือว่าจะลา?"

"เอาจริง ไม่ลาหรอก ดื่มนิดหน่อยคลายเครียดอะ"

ถึงแม้ว่าจะโดนมองด้วยสายตาแปลกๆ จากเพื่อนทั้งสองคน แต่นำ้าขิง

ก็ทำาเป็นไม่สนใจ เขานั่งกุมขมับขณะที่ปลายนิ้วชี้ก็เลื่อนดูภาพห้องสีขาวล้วน

ที่เมื่อวานไปถ่ายเองกับมือ

มันจะมากเกินไปแล้วนะคุณชาย...แค่มองรูปงานก็ยังท�าให้นึกถึง

ประโยคแทงใจในรถได้เนี่ย

ไม่ใช่ว่าตอนออกแบบในหัวก็ยังมีแต่เสียงคุณหรอกนะ 

เฮ้อ...

"มงึรูตั้วมัย้ว่าถอนหายใจไปก่ีรอบแล้ว" ยุนกิท่ีกำาลงัก้มหน้ากินก๋วยเตีย๋ว

เหลือบมองนำ้าขิง

ส่วนคนท่ีไม่รูตั้วว่าถอนหายใจไปก่ีรอบก็ได้แต่ส่ายหน้า เขาก็หายใจปกติ  

ไม่ได้ถอนหายใจแรงสักหน่อย 

"เออดี กูก็ไม่ได้นับ...แต่ถ้าเดาก็น่าจะประมาณสิบกว่ารอบ"
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"กูว่ามากกว่าสิบ"

"ยี่สิบ? ก็เว่อร์ไปมั้ง กูว่าสิบกว่าๆ"

"กูว่า..."

"ถ้ามีคนด่าว่าพูดมาก พวกมึงจะทำายังไง"

แล้วนำา้เสยีงนิง่ๆ ทีเ่ปล่งคำาถามออกมากท็ำาเอายุนกิกับไทม์มองหน้ากัน

เลิก่ลัก่ นำา้ขงิไม่รูต้วัว่าตวัเองแสดงสหีน้าแบบไหนตอนถาม แต่ยุนกิกับไทม์น่ะ

เห็นเต็มๆ

หน้านิ่ว คิ้วขมวด ดุนลิ้นข้างแก้ม คำาถามกับนำ้าเสียงเหมือนพร้อมจะ 

หาเรื่อง...

"มีอะไรก็คุยกันดีๆ ก็ได้มั้ง กูรู้ว่าช่วงนี้มึงเครียด"

"เออ ใจเย็นๆ กูจะไม่พูดมากแล้ว ไอ้เหี้ยกิ เพราะมึงคนเดียวเลย  

พูดอะไรไม่เข้าหูนำ้าขิงสักอย่าง"

"มึงอะแหละเพ้อเจ้อ..."

นำ้าขิงมองเพ่ือนสองคนสลับกันไปมาจนเวียนหัว ต้องรีบยกมือปิดหู 

ตัวเองเพราะสองคนนั้นทะเลาะกันเสียงดังเกินไปจนนักศึกษาคนอื่นท่ีน่ัง 

กินข้าวหันมามอง นำ้าขิงรีบใช้เท้าเข่ียหน้าแข้งยุนกิกับไทม์เพ่ือบอกให ้

หยุดทะเลาะกันสักที

ก็ไม่น่าถามเล้ย 

ถามทีไรได้เรื่องทุกที

ถึงแม้ว่านำา้ขิงจะฝึกงานในบรษิทัของพ่ีชายตวัเอง แต่ภาระหน้าท่ีของเขา 

ก็ไม่ได้ต่างจากพนกังานประจำาคนอืน่ๆ ในบรษิทัสกัเท่าไหร่ นำา้ขงิต้องเข้างาน

เก้าโมงเช้าเหมือนพนักงานทั่วไปและเลิกงานตอนหกโมงเย็น แต่ถ้าวันไหน 

ติดงานหรือมีธุระต้องไปมหาวิทยาลัยเขาก็สามารถเข้างานสายได้ แต่ต้องมี

ใบรบัรองจากอาจารย์ อย่างเช่นวันนีท้ีค่รึง่วันเช้านำา้ขงิเข้าไปส่งงานให้อาจารย์ 

แล้วก็กลบัมานัง่ทำางานต่อในช่วงบ่าย ซึง่เป็นงานท่ีทำาให้นำา้ขิงสมองว่าง ไม่มสีติ 

ในการทำางานไปหลายชั่วโมง
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เขานั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์มาหลายช่ัวโมงแล้ว ขยับเม้าส์ไปมา  

แต่ก็ไม่ได้งานสักที

"น่ี นำา้ขงิ" พ่ีทีน่ั่งข้างๆ เคาะพาร์ทิชัน่สองสามทีก่อนจะชะโงกหน้า ย่ืนคอ 

มามองหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนำ้าขิง "ทำางาน อย่าเอาแต่นั่งจ้องรูปแฟน"

"ไม่ใช่นะพี่เอ็ม นี่ลูกค้า" 

ถึงจะส่ายหน้ารีบปฏิเสธ ยืนยันว่าผู้ชายบนหน้าจอคอมฯ ไม่ใช่แฟน 

ของตัวเองด้วยการเลือ่นเปิดรปูภาพอ่ืนๆ ท่ีไปถ่ายมาเมือ่วานให้ด ูแต่ก็เหมอืนว่า 

คนที่เป็นพี่เลี้ยงตลอดการฝึกงานของนำ้าขิงจะไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่

"ถ้าไม่ใช่แล้วจ้องทำาไมตั้งนาน อ๋อ แอบชอบลูกค้าว่างั้น"

นำา้ขงิอยากจะเขย่าตัวพ่ีเอม็หลายๆ ทีเหลอืเกิน พ่ีคนน้ีชอบคดิไปเองเก่ง 

บางทีก็คิดอะไรไกลจนหยุดไม่อยู่

"ขิงไม่ได้คิดอะไรกับเขาเลย ลูกค้าครับ แค่ลูกค้า" 

"จะทำาเป็นเชื่อก็ได้"

"ลูกค้าท่ีขิงไปหน้างานมาเมื่อวานไงพ่ีเอ็ม นี่เพ่ือนพ่ีจุ๊บ ไม่ได้คิดอะไร

จริงๆ"

พี่เอ็มเบ้ปากก่อนจะขยับตัวกลับไปนั่งเหมือนเดิม 

บอกตามตรงเลยนะ นิสัยอย่างหม่อมราชวงศ์ทรงคุณ ใครได้เป็นแฟน

ต้องเหมือนอมทุกข์ของคนท้ังโลกไว้แน่ๆ เพราะเขาไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับ 

คนอื่น ถึงแม้ว่านำ้าเสียงจะฟังดูไพเราะ ดูผู้ดี แต่วาจาร้ายกาจมาก พูดออกมา

แต่ละคำาทำาเอาเขาหน้าหงายแทบทุกครั้ง

นำ้าขิงมองคนท่ีกำาลังนึกถึงอยู่ในใจบนหน้าจอ ภาพของหม่อมราชวงศ์

ทรงคุณถูกเปิดค้างไว้อยู่นานแล้ว...เขาดูดีนะ ความหล่อทะลุภาพออกมา 

จนนำ้าขิงรู้สึกอิจฉา ไม่ว่าจะตัวจริงหรือภาพถ่ายก็ไม่ต่างกันเลย

คนตัวบางซูมภาพให้เห็นใครบางคนท่ีพิงสะโพกบนขอบกระจก ขนาด

คุณชายทรงคุณไม่ได้เก๊กท่าเตรียมถ่ายรูปยังดูดีขนาดน้ี แล้วถ้าเขาตั้งใจ 

หันมามองกล้องจริงๆ จะดูดีแค่ไหน

สาวกรี๊ดเลยมั้ย
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แต่เขาไม่กรี๊ดด้วยหรอกนะ

หล่อก็เท่านั้นอะ 

แล้วจู่ๆ มุมปากก็ยกยิ้ม นำ้าขิงรู้แล้วว่าวันนี้งานของเขาไม่เดินแน่ๆ ไม่มี

ไอเดียในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ แต่กลับมีไอเดียชั่วร้ายผุดมาแทน

คนตวัเลก็คลกิเม้าส์เปิดโปรแกรมแต่งภาพขึน้มา เอารปูของหม่อมราชวงศ์ 

ทรงคณุมาเป็นแบบในการกระทำาทีเ่รยีกว่าระบายอารมณ์เข้าไปในน้ัน มอืเรยีว

กดเลอืกเครือ่งมอืในการยืดภาพ แล้วก็จดัการยืดใบหน้าและลำาตวัของคุณชาย

คนนั้นให้บิดเบี้ยวจนดูไม่ออกว่าเป็นใคร

"หล่อเชียวคุณชาย" 

พอเล่นจนหนำาใจแล้วก็กดเซฟรูปเอาไว้ในไฟล์งานของหม่อมราชวงศ์

ทรงคุณ เขาไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายนะ แค่จะเอาไว้ดูส่วนตัวเวลาเครียดๆ หรือ

หงุดหงิดเท่านั้น 

รูปนี้ของคุณเขาน่ะ คลายเครียดให้นำ้าขิงได้ดีทีเดียว

เบนซ์สดีำาเงาวบัเคลือ่นเข้าสูวั่งภสัร์ฤทัย จอดสนิทในพ้ืนท่ีจอดรถของวงั 

เย็นวันน้ีหม่อมราชวงศ์ทรงคณุกลบับ้านเรว็กว่าปกต ิแต่ถงึจะเรว็ยังไงก็ยังกลบั

ในช่วงเวลาที่ฟ้ามืดอยู่ดี

แสงไฟสีนวลในบริเวณรั้ววังสาดกระทบใบหน้า หากใครมาเจอ 

หม่อมราชวงศ์ทรงคุณตอนนี้คงได้เห็นออร่าเบาๆ ส่องประกายออกมา ผิวของ

คุณชายขาวผ่องกว่าบรรดาพ่ีน้อง จมูกโด่ง ริมฝีปากหยักได้รูปน่ามอง  

แถมด้วยดวงตาคมกริบที่ทำาให้ใบหน้าของเขาดูสมบูรณ์แบบจนแทบไม่มี 

จุดบกพร่อง

มคีนเคยบอกไว้หลายคน หากคดิว่าแววตาของหม่อมราชวงศ์ทรงโปรด

กับหม่อมราชวงศ์ทรงเพลิงที่เป็นน้องชายดูดุและน่าเกรงขาม ให้มาดูแววตา

ของหม่อมราชวงศ์ทรงคุณซะก่อน

เพราะสายตาของเขาเปรียบดังหมาป่า และเป็นหมาป่าที่เป็นจ่าฝูง

หม่อมราชวงศ์ทรงคณุก้าวเท้าลงไปบนพ้ืนท่ีมนีำา้ขังเป็นแอ่ง พ้ืนหน้าบ้าน 
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เปียกชื้นเพราะฝนเพ่ิงหยุดตก เขาไม่ลืมท่ีจะถอดรองเท้าหนังราคาแพง 

แล้วเปลี่ยนเป็นสลิปเปอร์สีขาวเม่ือถึงตัวบ้าน ร่างสูงสมส่วนเดินเข้าไปอย่าง

เงียบๆ

ถึงจะกลับบ้านเร็ว แต่เขาก็มาไม่ทันอาหารมื้อคำ่าอยู่ดี

แต่มาทันละครหลังข่าวที่คุณแม่กับพี่สาวชอบนั่งดู

โดยปกติแล้วทรงคุณไม่ได้งานยุ่งเหมือนทรงโปรด จะเรียกว่าเขา

สามารถจัดการงานให้อยู่ในการควบคุมได้ดีกว่าน้องชายก็ได้ แต่ท่ีทรงคุณ 

กลบับ้านดกึบ่อยๆ เป็นเพราะว่าเขาออกไปใช้ชีวิตตามประสาคนโสด นัดกินข้าว 

กับน้องชายบ้าง เพื่อนบ้าง เป็นเรื่องปกติของคนที่ไม่มีพันธะอย่างเขา

แต่ช่วงน้ี ไม่สิ มันเป็นแบบน้ีมาสักพักแล้วท่ีคนรอบข้างมักจะใช้เวลา

ส่วนตวัไปกบัคนรกั อย่างน้องชายท้ังสองคนท่ีเคยออกไปกินข้าวด้วยกันบ่อยๆ 

ก็ตดิแฟนจนแทบลมืพ่ี หรอืแม้กระทัง่เพ่ือนสนทิของเขาอย่างจุบ๊ทีล่งทุนบนิไป

ง้อแฟนถึงเกาหลี เลยทำาให้หม่อมราชวงศ์ทรงคุณมีเวลาว่างให้กับตัวเองอยู่

พอสมควร

"อ้าว น้องชายคุณ กลับมาพอดีเลย กินอะไรมาหรือยังจ๊ะ"

"เรียบร้อยแล้วครับพี่ฐา"

ก่อนจะเดินข้ึนห้องก็ต้องผ่านห้องนั่งเล่นก่อน หม่อมราชวงศ์ทรงคุณ 

แวะทกัทายสองสาวทีน่ัง่ดลูะคร บทสนทนาสัน้  ๆจบลงแค่น้ันเมือ่หม่อมราชวงศ์รฐา 

พยักหน้ารับทราบ ทรงคุณหมุนตัวเตรียมเดินขึ้นบันได แต่ก็ต้องชะงักเมื่อ 

ถูกเรียก

"น้องชายคุณ หลานมีของมาอวด"

หม่อมราชวงศ์รฐาย่ืนกระดาษเอสี่ให้เขา สองพ่ีน้องคุยกันด้วยเสียงท่ี

เบาลงกว่าเดิมเพราะกลัวว่าจะรบกวนคุณแม่ที่กำาลังดูละครอย่างใจจดใจจ่อ 

ทรงคณุรบักระดาษเอสีม่าดแูล้วก็เกือบหลดุขำา เพราะภาพถ่ายครอบครวั 

ที่พริ้นต์ออกมาถูกปากกาขีดเขียนตกแต่งบนใบหน้าจนแทบจำาไม่ได้ว่าน่ัน 

คือรูปของเขากับน้องชายอีกสองคน แต่ดูเหมือนว่าหลานชายจะรักทรงคุณ

มากกว่าใคร ถึงได้ขีดเขียนลงบนใบหน้าเขามากกว่าคนอื่น
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"หลานฝากให้พ่ีมาบอกกับเราว่าให้คุณน้าเก็บไว้ด้วยนะครับ...อย่า 

เอาไปทิ้งล่ะน้องชายคุณ ไม่งั้นโดนหลานโกรธแน่"

"ไม่ทิ้งแน่นอนครับพี่ฐา ขอบคุณนะครับ"

หม่อมราชวงศ์ทรงคุณถือผลงานของหลานชายขึ้นห้องไปด้วย เขา 

ใช้เวลาไม่ถึงนาทีก็พาตัวเองเข้ามาอยู่ในห้องนอน ทรงคุณวางกระดาษเอส่ี 

ไว้บนโต๊ะทำางานพลางปลดเนกไทและกระดุมเสื้อออกโชว์แผงอกแกร่ง ทว่า 

ในจังหวะที่กำาลังจะถอดเสื้อเชิ้ตออกจากตัว เสียงเรียกเข้าจากแอปเปิ้ลวอตช์

และโทรศัพท์ก็ดังขึ้นพร้อมๆ กัน

ตาคมมองจอนาฬิกาก่อนจะหัวเราะเบาๆ เมื่อเห็นว่าเป็นเพ่ือนสนิท 

ที่เฟซไทม์มาดึกๆ ดื่นๆ 

"มีอะไร" 

[นี่มึงอยู่ไหนวะ ไลน์ไปไม่เคยจะตอบ มึงมีไลน์ไว้ทำาเหี้ยอะไรครับ]

เสยีงของจุบ๊ดังทัว่ห้องเพราะทรงคณุคยุกับปลายสายผ่านนาฬิกาเรอืนนัน้ 

"ไม่ว่าง"

[ทั้งปี ใช่สิ กูมันไม่สำาคัญนี่]

"อย่าเพ้อเจ้อ มีอะไรก็พูดมา จะไปอาบนำ้า"

[เฮ้ยๆ เดีย๋วก่อน เมือ่วานมงึไปส่งน้องกูถึงทีม่ัย้วะ อาการมนัเป็นไงบ้างอะ  

นี่กูต้องโดนมันงอนแน่ๆ เลย มันไม่ตอบแชต ไม่อ่าน ไม่ห่าอะไรทั้งนั้น]

"สมควรแล้ว"

[อย่าเพิ่งตอกยำ้า เมื่อวานมันเป็นไง หน้าบึ้งเป็นตูดปะ]

"ก็ดูปกติ"

[มึงได้พาน้องกูไปกินข้าวเปล่าวะ ก่อนพากลับห้องอะ]

"ไม่"

[ไอ้คุณ! กูก็บอกอยู่ว่าน้องกูมันต้องบังคับให้แดก มึงน่ีไว้ใจไม่ได้เลย 

ดูแลน้องกูไม่ดี...ถ้าโรคกระเพาะมันกำาเริบจะทำาไงฮะ?!]

"น้องมึงโตแล้ว ไม่ใช่เด็กๆ"

[น้องกูอะยิ่งกว่าเด็ก]
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"งั้นก็กลับมาดูแลเองสิ"

[โหยยยยย ฝากหน่อยไม่ได้ไง น้องกูก็เหมอืนน้องมงึ จำาคำานีไ้ม่ได้แล้วเหรอ 

เพื่อนนน]

เขาเบือ่เสยีงแหลมๆ ของปลายสายทีอ่าจจะทำาให้ลำาโพงนาฬิกาแตกได้ 

หม่อมราชวงศ์ทรงคณุผ่อนลมหายใจ เปล่งเสยีงทุ้มๆ ถามอกีฝ่ายด้วยอารมณ์ 

ที่เจือความรำาคาญ

"ถ้าไม่มีอะไรก็แค่นี้..."

[อย่าเพ่ิงวาง! กูจะขอร้องมึง อีกนิดเดียวเท่านั้น คือตอนน้ีไอ้ขิงแม่ง 

หายจ้อย อย่างน้อยๆ มนัควรไลน์มาถามใช่มัย้ว่าพีช่ายยังอยู่ดหีรอืเปล่า แต่นี่

ไม่เลยเว้ย แม่งหายแบบหายจริงๆ]

"อืม"

[กูเลยอยากฝากมงึหน่อย มงึช่วยไปดมูนัหน่อยได้ปะว่ามนัเป็นตายร้ายดี 

ยังไงบ้าง เนี่ย มันชอบแดกโจ๊กหน้าเซเว่นตรงคอนโดฯ กูฝากมึงซื้อไปให้มัน

ด้วยดิ แล้วบอกไอ้ขิงให้หน่อยว่าให้โทรหากูด้วย กูมีเรื่องสำาคัญต้องคุยกับมัน 

กูทิง้คอนแทกต์ไอ้ขิงให้มงึไว้แล้ว อย่าไปกดกริง่หน้าห้องนะเว้ย มนัไม่เปิดให้หรอก  

ต้องไลน์ไป มึงไปแอดเอาเองนะ]

"ทำาไมไม่มาทำาเอง"

[กูอยู่เกาหลีไง]

"นั่นแหละ กลับมาจัดการเอง"

[มึงอะ ใจร้าย]

"มันดึกแล้ว ป่านนี้น้องมึงนอนไปแล้ว"

[มันนอนดึก]

"..."

[นะครับพ่ีคุณณณณ น้องจุ๊บจะไม่ลืมบุญคุณเลยนะครับบบ น้องจุ๊บ

รบกวนนิดเดียวเองง่า]

"เออ พอได้แล้ว ขนลุก"

[เยส! ตอนนี้เลยนะมึง อย่าเพิ่งอาบนำ้าๆ ออกไปทำาธุระให้กูก่อนเด้อ]
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"อืม"

[งื้อออ ขอบคุณครับ]

เชิ้ตสีขาวท่ีกำาลังจะหลุดออกจากไหล่ถูกสวมกลับเข้าไปเหมือนเดิม  

เช่นเดียวกับกระดุมที่ติดกลับอย่างลวกๆ และเหลือเพียงสองเม็ดบนท่ีไม่ได้

กลดัให้เรยีบร้อยเหมอืนตอนใส่ไปทำางาน หม่อมราชวงศ์ทรงคุณคว้ากุญแจรถ

กับโทรศัพท์มาไว้ในมือก่อนจะเปิดไลน์เพื่อดูข้อความที่เพื่อนส่งมา

Jubie : send contact 

Jubie : ไลน์ไอ้ขิงๆๆๆ 

Jubie : แอดมันเล้ย

Jubie : ส่วนน่ีเบอร์ 080-000-xxxx เผือ่มนัไม่รบัแอดมงึ แต่ไอ้น่ีมนัรบัแอด 

คนง่ายอยู่ แอดๆ ไปเหอะ

หม่อมราชวงศ์ทรงคุณทำาตามที่เพ่ือนบอก เขาเริ่มจากการแอดไลน ์

น้องชายจุ๊บก่อนเป็นอันดับแรก

ระหว่างที่เจ้าของร่างสูงกำาลังเดินออกจากห้อง เขาก็ได้แต่คิดวนไป 

วนมาว่าเคยไปพูดไว้ตอนไหนไอ้ประโยคน้องเพื่อนก็เหมือนน้องเรา

ไอ้จุ๊บมันชักจะโมเมใหญ่แล้ว

ทรงคุณถอนหายใจอย่างเบื่อๆ เมื่อผมเผ้ากับเส้ือผ้าเปียกชื้น เจ้าของ

ร่างสงูเดนิยีผมตวัเองมาด้วยอาการหวัเสยีเลก็น้อย ถ้าเขาไม่วิง่ออกไปซือ้โจ๊ก

หน้าคอนโดฯ ตามที่ไอ้จุ๊บบอกก็คงไม่เปียกแบบนี้

เขากำาถุงโจ๊กแน่น...เดก็ไม่รูจ้กัโตคนน้ันทำาให้เขาหงดุหงดิ หม่อมราชวงศ์

ทรงคณุขมวดคิว้ยุ่ง ส่องดสูภาพตวัเองทีไ่ม่เหลอืคราบของนกัธุรกิจสกัเพียงนิด

ผ่านกระจกในลิฟต์

ทรงคณุใส่รองเท้าแตะหูหนบี ชายเสือ้หลดุออกจากกางเกง พับแขนเสือ้ขึน้ 

แบบไม่ได้ประณีตนัก หนำาซำ้ายังพับขากางเกงขึ้นเพราะกลัวว่ามันจะเปียก 
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ตอนวิ่งลุยฝน

ภาพของเขาในกระจกสร้างความไม่พอใจให้กับตวัเอง แต่หม่อมราชวงศ์

ทรงคุณไม่รู้หรอกว่าตัวเองในตอนนี้ทำาให้สาวๆ อีกสองสามคนที่โดยสารลิฟต์

มาด้วยกันมองตาค้าง

หม่อมราชวงศ์ทรงคุณก้าวออกจากลิฟต์ ร่างสูงเดินก้มหน้าวุ่นวายกับ

การพิมพ์ข้อความส่งให้ใครบางคน ก่อนที่เขาจะหยุดตรงหมายเลขห้อง 1606 

Khun : ผมอยู่หน้าห้อง

Khun : เปิดประตูด้วย

ทรงคณุไม่แนะนำาตวัทัง้ท่ีเพ่ิงกดเพ่ิมเพ่ือน เขาคดิว่านำา้ขงิคงจะรูอ้ยู่แล้ว

ว่าเขาคือใคร 

โพรไฟล์ที่เป็นรูปเขา ชื่อของเขา แค่นั้นก็ชัดเจนเกินพอแล้ว

"..."

ทว่าผ่านไปหลายนาทีกไ็ร้ว่ีแวว ข้อความไม่ข้ึนว่าอกีฝ่ายอ่านแล้ว หน้าห้อง 

เงียบงันราวกับในนั้นไม่มีใครอยู่

Khun : น้องมึงไม่อ่านแชต

Jubie : โทรเลย!

Khun : เดี๋ยวลองกดกริ่งดู

Jubie : กดไปก็เท่านั้น กูว่ามันไม่อยู่ห้องแน่ๆ

Jubie : เมื่อกี้กูเห็นเพื่อนไอ้ขิงลงสตอรี่ เหมือนพวกมันไปแดกเหล้ากัน

Khun : อืม

Khun : งั้นกลับ

Jubie : เดีย๋วววว ใจเย็น! ภารกิจของมงึยังไม่เสรจ็ มงึต้องไปลากตวัน้องกู 

กลับคอนโดฯ

Khun : มากไป
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Jubie : เดี๋ยวนี้!

Khun : น้องมึงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้

Jubie : โทรถามดิคร้าบบบ

Khun : วุ่นวายทั้งพี่ทั้งน้อง

Jubie : นะมงึนะ กูไม่มใีครทีจ่ะพ่ึงได้แล้วจรงิๆ มงึคือเบสต์เฟรนด์ของกู 

Jubie : ที่หนึ่งตลอดไป

Jubie : ถ้าคืนน้ีมึงยังไม่เจอไอ้ขิงกูต้องนอนไม่หลับ ต้องไลน์หามึง 

ทุกห้านาทีแน่ๆ

Jubie : มึง ไม่น่ารำาคาญแย่เหรอ

Khun : น่ารำาคาญ

Jubie : ฮืออออออออ

เขาพลาดตั้งแต่สวมเสื้อแล้วเดินออกจากบ้าน บ้าจี้มาหานำ้าขิงตามที่ 

ไอ้จุบ๊บอก และเขาก็รำาคาญมนัอย่างทีบ่อกจรงิๆ แต่ถงึอย่างนัน้กอ็อกมาแล้ว 

แค่ทำาตามที่เพื่อนต้องการครั้งเดียวให้จบๆ ไปก็เท่านั้น

หม่อมราชวงศ์ทรงคณุกดโทรหานำา้ขิง ไม่ก่ีวินาทอีีกฝ่ายก็รบัสาย เสยีงแรก 

ที่เขาได้ยินคือเสียงดนตรีที่ดังจนแสบหู ตามมาด้วยเสียงตะโกนโหวกเหวก

[เอาอีกกกก ยังไม่เมาเลย]

"นำ้าขิง?"

[เฮ้ย...เดี๋ยวนะไอ้กิ ขอตัวไปคุยโทรศัพท์แป๊บ เหมือนจะได้ยินเสียง 

ยมทูตเลยว่ะ]

[ยมทูตโทรมาหามึงเรอะ! เจ๋ง]

[ยมทูตคนนั้นไงงงง คุณชายทรงคุณอะ]

"..."

[นั่นเทวดา มึงเปรียบเทียบได้แย่มากไอ้ขิง]

[แหะ เดี๋ยวมาๆ ไปเข้าห้องนำ้าแป๊บ]

คนท่ีได้รบัฉายาใหม่แค่นหวัเราะ ยมทตูเหรอ...เจอกันแค่ครัง้เดยีวก็กล้า
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เรยีกคนอืน่แบบน้ีแล้ว เขาเดาได้เลยว่าน้องชายของไอ้จุบ๊ต้องแสบไม่เบาแน่ๆ

เสียงรบกวนรอบข้างเบาลงกว่าเดิม เช่นเดียวกับหม่อมราชวงศ์ทรงคุณ

ที่หมุนตัวเดินเข้าลิฟต์ ตอนนี้มั่นใจได้แล้วว่านำ้าขิงไม่ได้อยู่ในห้อง และคงจะ

ไปปาร์ตี้ตามประสาวัยรุ่นกับเพื่อน

[ฮัลโหลๆ ใครเนี่ย] 

เสยีงยานๆ ท่ีฟังแทบไม่รูเ้รือ่งดงัข้ึน เขากุมขมบั รูห้น้าทีต่่อไปของตวัเอง

แล้วว่าต้องทำาอะไร

"อยู่ไหน"

[หมืมมม เสยีงโคตรเหมอืน ฮ่าๆ น่ียมทูตหรอืเปล่า เอ้ยๆ คุณชายทรงคณุ 

หรือเปล่าน้า...]

"ผมเอง"

[ใช่จริงๆ ดิ?! เฮ้ยเจ๋งงงง]

"ตอนนี้อยู่ที่ไหน"

[ตอนนีเ้หรอ...ผบัมัง้ ทีไ่หนไม่รูอ้ะ ทำาไม คณุยมทูตจะมารบัตัวผมเหรอ] 

แล้วก็ตามมาด้วยเสยีงหวัเราะกับเสยีงพึมพำาอะไรสกัอย่างท่ีจบัใจความ

ไม่ได้ 

ฟังจากเสียงก็รู้ว่าเมาได้ที่แล้ว 

"ตอบไลน์ แล้วแชร์โลเกชั่นมา"

[ไม่]

"..."

[เป็นใครมาสั่ง]

"เป็นคนที่จะลำกคุณไปลงนรกไง"

[ทะ...ท่านยม กลัวแล้วๆ เดี๋ยวแชร์โลเกชั่นให้เดี๋ยวนี้แหละครับ แค่นี้...]

"ห้ามวางสายจนกว่าผมจะสั่ง"

[แต่แบตฯ มันจะหมดแล้วเนี่ยท่านยมมม]

"หาที่ชาร์จ"

[แหงะ]
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"แล้วรีบแชร์โลเกชั่นมาให้ผมด้วย"

[คร้าบบบ!]

อยู่บนโลกนี้มาสามสิบสองปี หม่อมราชวงศ์ทรงคุณไม่เคยเหน่ือย 

กับการคุยมากเท่านี้มาก่อน

นับว่ำน�้ำขิงยังมีสติอยู่บ้ำงถึงได้ส่งโลเกชั่นให้เขำถูก 

ระยะทางจากคอนโดฯ มาถึงผับใกล้มหาวิทยาลัยท่ีอีกฝ่ายเรียนไม่ได้

ไกลกันมาก แต่ด้วยความที่ฝนตก รถติด แน่นอนว่ามันทำาให้เขาเสียเวลา 

กับการอยู่บนท้องถนนที่เต็มไปด้วยรถพอสมควร

หม่อมราชวงศ์ทรงคุณก้าวลงจากรถเบนซ์สีดำา เขาย่ืนกุญแจให้เด็ก 

รับรถแล้วเดินหายเข้าไปในผับ กลิ่นบุหรี่ผสมกับกลิ่นเหล้าคุ้นจมูกอบอวล 

ทั่วทั้งอาคาร คนท่ีผ่านโลกมาเยอะอย่างเขาเคยชินกับมัน แต่นึกไม่ถึงว่า 

คนอย่างนำ้าขิงจะมาสถานที่แบบนี้และทนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วย

สำาหรับเขาแล้ว ก็ถือว่าอีกฝ่ายใช้ชีวิตวัยรุ่นได้คุ้ม

ตาคมกวาดมองรอบๆ เขายังมองไม่เห็นนำ้าขิงท้ังๆ ที่ก่อนหน้าน้ัน 

บอกให้อีกฝ่ายออกมารอตรงบาร์แล้วก็ตาม ทรงคุณยกโทรศัพท์ขึ้น กำาลังจะ

แนบห ูแต่พอเห็นว่าหน้าจอไม่ได้มสีายของนำา้ขงิค้างเอาไว้เลยโทรหาตวัปัญหา

อีกรอบ แต่ก็มีเสียงพูดดังขึ้นว่าบริการฝากหมายเลขโทรกลับ

ให้มันได้อย่างนี้

หม่อมราชวงศ์ทรงคุณกำามือแน่น เขาเดินเข้าไปเรื่อยๆ สายตาสอดส่อง

หาคนที่คุ ้นตา ในหัวของเขาคิดอยู่อย่างเดียวตอนน้ีก็คือถ้าเจอตัวเด็กด้ือ 

คนนั้นแล้วจะลงโทษแทนพี่ชายแท้ๆ ยังไงดี

ทำาคนอื่นวุ่นวายไปหมด

กระทั่งเมื่อทรงคุณเห็นวัยรุ่นสองคนที่ดูดีและสะดุดตากว่าใครกำาลัง 

นั่งกระดกแอลกอฮอล์ราวกับนำ้าเปล่า กับใครอีกคนที่ฟุบนั่งบนพื้น แขนเกาะ

โซฟาสีแดงกำามะหยี่ แกว่งแก้วไวน์ไปมาแล้วหัวเราะเอิ๊กอ๊ากอยู่คนเดียว

เขาเจอตัวเด็กวุ่นวายคนนั้นแล้ว
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Jubie : มึงเจอไอ้ขิงยังวะ หายไปนานฉิบ

ทรงคุณไม่สนใจโทรศัพท์มือถือท่ีกำาลังสั่น ไม่สนใจแสงหน้าจอจาก 

มอืถือ เขาเก็บมนัลงกระเป๋ากางเกง ก่อนจะเดนิไปหิว้ปีกของคนทีน่ัง่อยู่บนพ้ืน

ให้ลุกขึ้น

คนตัวสูงแย่งแก้วไวน์ออกจากมือของนำ้าขิง กระแทกแก้วกับโต๊ะจน 

อีกสองคนที่คาดว่าน่าจะเป็นเพื่อนของนำ้าขิงหันมามอง

"อะไรเนีย่ท่านยม เจบ็นะ" คนเมาขมวดคิว้แน่น พยายามสะบดัแขนออก

แต่ก็สูแ้รงของทรงคณุไม่ได้ "ไอ้ไทม์ไอ้กิช่วยกูด้วย ยมทูตจะมาเอาตวักูไปแล้วววว"

นำ้าขิงตะโกนบอกเพื่อน ถึงจะได้ยินเต็มสองหู แต่สองคนนั้นก็ทำาได้แค่

มองหน้ากันเลิ่กลั่ก เขาจับไหล่เล็กให้หันมามองหน้า ทรงคุณอยากรู้เหลือเกิน

ว่าตัวเล็กแค่นี้ทำาไมถึงได้ดิ้นเก่งนัก

กระท่ังเมื่อนำ้าขิงหันมาและเงยหน้ามอง ทำาให้สายตาของพวกเขา

ประสานกันอย่างไม่ตัง้ใจ ในเวลาน้ันเหมอืนกับมคีนมากดปุม่สตอ็ปให้ทกุอย่าง

หยุดเคลื่อนไหว ตากลมโตท่ีเต็มไปด้วยความสุข แต่ก็ผสมความดื้อรั้นน้ัน 

สะกดเขา หม่อมราชวงศ์ทรงคุณเห็นแววตาหวานระเรื่อเมื่อคนตัวเล็กส่งย้ิม

แก่นๆ ให้

"ท่านยม ขิงยังไม่อยากกลับบ้าน" 

ใครจะรู้ว่าเสียงพึมพำากับใบหน้างอแงของอีกฝ่ายจะทำาให้เขาหลุดย้ิม 

หม่อมราชวงศ์ทรงคุณมองนำ้าขิงที่กำาลังเบะปาก ก้มหน้ามองพ้ืนเหมือนเด็ก

เวลาถูกขัดใจ 

"ขออยู่กับเพื่อนได้เปล่า ยังไม่อยากกลับเลย"

"ต้องกลับ"

"ง่ะ"

"มันดึกแล้ว"

"ก็กลับไปคนเดียวสิคร้าบบบ เราสองคนไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกัน 

สักหน่อย"
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"..."

"หรอืว่าท่านยมจะพาขิงไปลงนรกจรงิๆ เฮ้ย! ไม่ได้นะ ขงิทำาบญุออกบ่อย 

ต้องได้ขึ้นสวรรค์สิ"

มอืหนาทัง้สองข้างคว้าแขนเลก็จบัไว้แน่น นำา้ขงิเมาไม่รูเ้รือ่งแล้ว ท้ังด้ิน

ทั้งขืนตัว ไหนจะพยายามสะบัดแขนออกจากมือเขาตั้งหลายครั้ง

"นำ้าขิง"

"ไม่เอา ไม่ไป"

"กลับบ้าน" ไม่รู้ว่าก่ีครั้งแล้วท่ีคนตรงหน้าทำาให้หม่อมราชวงศ์ทรงคุณ

ถอนหายใจ "คุณเมาแล้ว"

"เมา! ยอมรับว่าเมา แต่ไม่กลับ ไม่อยากไปนรก ไม่เอา เฮ้ย ปล่อยขิงนะ

ท่านยม ปล่อยเดี๋ยวนี้!"

ร่างของนำ้าขิงลอยหวือ ก่อนจะถูกพาดอยู่บนไหล่กว้าง หม่อมราชวงศ์

ทรงคุณเหลือบตามองเพ่ือนของคนเมาเล็กน้อย แวบหน่ึงท่ีสองคนน้ันทำาท่า

เหมือนจะเข้ามาขวาง แต่ก็ดูเหมือนไม่กล้า

เขาไม่สนใจคนอื่นนอกจากเด็กที่ดิ้นอยู่บนไหล่

ร่างสูงก้าวออกจากผับด้วยความรวดเร็ว เขาตกเป็นเป้าสายตาของ 

นักท่องเท่ียวยามคำ่าคืน ก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงเมื่อสามารถโยนร่างเล็กๆ 

เข้าไปในรถได้

ทรงคณุโน้มตวัคาดเขม็ขัดนริภยัให้อกีฝ่าย น้ิวแกร่งเคาะปลายจมกูนำา้ขิง 

เบาๆ เมื่อถูกมองค้อน

"กลิ่นเหล้าเหม็นหึ่ง"

"เหม็นก็ปล่อยได้แล้วท่านยม มาจับทำาไมเนี่ย ไม่รู้จักกันสักหน่อย"

"พาเด็กหนีออกจากบ้านกลับบ้าน"

"ไม่ได้หนี แต่ออกมาเที่ยวกับเพื่อน"

"ไม่ต้องเถียง"

"ไม่ได้เถียงสักหน่อย...ท่านยม ยังอยากดื่มต่ออยู่เลยอ่า ปล่อยขิง 

กลับไปหาเพื่อนได้มั้ย"
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ทรงคุณไม่สนใจคำาพูดของคนเมา ท่านยมทูตของนำ้าขิงเดินอ้อมมา 

นั่งประจำาที่ ก่อนจะขับรถออกจากผับไปบนถนนเรื่อยๆ

"ท่านยม"

"..."

"ไม่พาขิงไปนรกได้มั้ย ขิงอยากไปสวรรค์อะ มันเย็นกว่านะ"

"เคยไปแล้วหรือไงถึงรู้"

"ไม่เคย แต่สวรรค์ต้องเย็นกว่านรกแน่ๆ"

"..."

"นะๆ...น้าาา"

"อืม"

เรื่องวุ่นวายในวันนี้ทำาให้ทรงคุณรู้

"เดี๋ยวพาไปสวรรค์"

ว่าคนเมาอย่างนำ้าขิงงอแงยิ่งกว่าเด็กสามขวบหลายเท่า
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