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...มันไม่เคยจางหายไป เพียงแค่แฝงซ่อนไว้ที่มุมหนึ่งของหัวใจ  
เพ่ือคอยท�าร้ายคนโง่อย่างเขาที่กว่าจะรู้ตัวว่า 'รัก' ก็ไม่มีสิทธิ์อีกต่อไป... 

ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะบอกให้เธอรู้



แม้วันเวลาท่ีเราร่วมเดินทางมาจากจุดเริ่มต้นของแจ่มใสด้วยหนังสือแนว  

'ความรู้สึกดีท่ีเรียกว่ารัก' จะผ่านไปนานเท่าไหร่ หากสิ่งท่ียังชัดเจนอยู่ในใจคือ 

ความทรงจ�าและความสขุจากเรือ่งราวท่ีเราได้ร่วมแบ่งปันกบันกัอ่านเสมอมา ช่ือของ 

'ความรู้สึกดีท่ีเรียกว่ารัก' ยังคงถูกหยิบยกข้ึนมาพูดคุยในหมู่นักอ่านอยู่เรื่อยๆ ซ่ึง

ส�าหรับนักเขียนและคนท�าหนังสืออย่างพวกเราแล้ว นับเป็นเรื่องน่ายินดีและภูมิใจ 

อย่างย่ิง เม่ือหนังสือท่ีพวกเราท�าด้วยความตั้งใจกลายเป็นความรู้สึกดีท่ีประทับแน่น

อยู่ในหัวใจของนักอ่านเช่นนี้

การกลับมาอีกครั้งของ 'ความรู้สึกดีท่ีเรียกว่ารัก' ก็เพื่อขอบคุณนักอ่านท่ีอยู ่

ร่วมกบัเรามาในการเดนิทางอันแสนยาวนาน และเพือ่มอบความสขุ สดใส ละมุนละไม

ของความรักให้กบันกัอ่านรุน่ใหม่ๆ ได้รูจ้กั หวังเป็นอย่างย่ิงว่าหนงัสอืของเราจะท�าให้ 

นกัอ่านทุกท่านมีช่วงเวลาอบอุน่และสามารถยิม้ได้ด้วยหัวใจท่ีเตมิเตม็ด้วยความหวานล�า้

ไปด้วยกันค่ะ

ส�าหรับ 'ณอันดา' แล้วลูกชายของเพื่อนสนิทแม่อย่าง 'พาณาสน์' แทบจะเป็น

โลกท้ังใบของเธอก็ว่าได้ การท่ีคนคนหนึ่งก้าวเข้ามาคอยให้ก�าลังใจ ผลักดัน และ 

สร้างความมั่นใจให้กับเรา จนเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นั้น เราจะตกหลุมรัก

คนคนนีอ้ย่างสดุหัวใจข้ึนมากค็งไม่แปลกใช่ไหมคะ ทว่าความรกัเป็นเรือ่งของความรูส้กึ

ท่ีไม่สามารถบังคบักนัได้ หากอีกฝ่ายไม่ได้รูส้กึแบบเดยีวกนัหรอืไม่แน่ใจในความรูส้กึ 

ของตวัเอง กอ็าจท�าให้เราเจบ็ปวดจนต้องยอมถอยห่างจากอีกฝ่าย ณอันดาเองกเ็ช่นกนั 

เมื่อเธอต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์นี้ท�าให้เธอตัดสินใจก้าวออกมาเพื่อรักษาหัวใจ

ของตนเอง…แต่แล้วถ้าอีกฝ่ายดันพยายามหาทางกลับเข้ามาในชีวิตของเราล่ะ? คุณ

จะยอมให้เขากลับเข้ามาหลังจากเขาท�าร้ายจิตใจหรือไม่…แล้วณอันดาจะตัดสินใจ

อย่างไร ไปร่วมลุ้นและเอาใจช่วยสาวน้อยคนนี้ได้ในหน้าถัดไปเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

ค�าน�า





tintin เป็นนามปากกาท่ีตัดทอนจากช่ือเล่นอันแสนภาคภูมิใจ เกิดและ 
มชีีวติอยู่มาหลายปีจนล่วงเข้าวยัท่ีตวัเลขบอกอายุเป็นความจรงิท่ีไม่ควรเอ่ยถงึ 
เรียนจบถึงระดับท่ีสติปัญญายังเอ้ืออ�านวยและพอเพียงกับการท�ามาหากิน 
ปัจจุบันประกอบอาชีพหลักอยู่ในแวดวงธุรกิจซ่ึงเป็นหนึ่งในปัจจัยการตลาด 
ที่จัดว่าสิ้นเปลือง แต่ก็ขาดไม่ได้ค่ะ

เวลาว่าง (ที่หายากมากกกกก) หมดไปกับการนอน กิน และท่องเที่ยว 
รวมไปถึงการอ่าน ซึ่งเป็นงานอดิเรกอันติดตัวมาตั้งแต่จ�าความได้

อยู่ร่วมครอบครัวแจ่มใสมาหลายปี เป็นนัก (อยาก) เขียนท่ีมีผลงาน 
น้อยถึงน้อยมาก แต่ก็ยังคงมีคนอ่านที่น่ารักคอยถามถึงให้ปลื้มใจอยู่บ้าง จึง
อยากขอบคุณทุกๆ คนที่ท�าให้มี tintin ในวันนี้ และ tintin ยังมีทุกคนในวันนี้ 
ถงึจะไม่สามารถบรรยายช่ือได้หมด แต่เช่ือว่าคณุกร็ูว่้าคณุคอืหนึง่ในนัน้ใช่ไหมคะ

ขอบคุณและยินดีที่ได้รู้จัก…และรักกันอีกครั้งค่ะ

ประวัตินักเขียน
tintin



แนะน�าตัวละคร

ณอันดา  ลกูสาวคนเลก็ของครอบครัวธรุกจิโรงแรม รปูร่างหน้าตาสดใสน่ารกั  
(ณาณ่า หรือหนูณา) และม่ันใจในตวัเองเกนิร้อย นสิยัเอาแต่ใจ ปากไว และปากจดั จนท�าให้ 
  คนรอบข้างหมั่นไส้ หลงรักพาณาสน์มาตั้งแต่เด็ก

พาณาสน์ (พัท)  ชายหนุม่ผูเ้พอร์เฟ็กต์ ท้ังหน้าตา การศกึษา ฐานะครอบครวั รวมถงึ
นิสัยท่ีเข้าข้ันดีมาก เป็นท่ีช่ืนชอบของเพื่อนๆ ครอบครัวสนิทกับ 
ณอันดา จึงได้รับการฝากฝังให้คอยดูแล คิดกับณอันดาแค่น้องสาว
มาตลอด

เชนย์   หนุ่มลูกครึ่งจีน-อเมริกัน เกิดและโตท่ีสหรัฐอเมริกา หน้าตาดี 
เป็นหนุ่มตี๋อินเตอร์ เป็นเพื่อนสนิทของณอันดาเพราะเรียนด้วยกัน 
และนิสัยหลงตัวเองคล้ายกันมาก จึงเข้ากันได้ดีเป็นพิเศษ

วิภาวี (วิป)  หญิงสาวสวยหวาน สุภาพเรียบร้อย แต่มีความมั่นใจและเก่งไป 
ทุกอย่าง มปีมด้อยเรือ่งฐานะครอบครวั เพ่ิงย้ายมาเรยีนมหาวิทยาลยั
เดยีวกบัณอันดาและพาณาสน์ เป็นท่ีช่ืนชอบของเพ่ือนๆ จนคดิจบัคู่ให้
พาณาสน์
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แม้ลมหนาวก�าลงัจะพดัผ่านไป โดยมีกลิน่อายความสดช่ืนจากหน่ออ่อน 

ของต้นไม้และแสงแดดเจดิจ้าใต้ฟ้าใสกระจ่างมาแทนท่ี หากอุณหภมิูซ่ึงยัง

เกยีจคร้านค่อยๆ ไต่ระดบัข้ึนอย่างเช่ืองช้าก็ท�าให้ความเยอืกเย็นท่ีแทรกซ่อน

อยู่ในอากาศยังไม่จางไป

ท่ีลานกว้างระหว่างอาคารใหญ่น้อยซ่ึงกระจายตวัอยู่อย่างเป็นระเบียบ

คลาคล�า่ไปด้วยมนษุย์โลกผูเ้ตบิโตอยู่ในเขตหนาวส่วนใหญ่ซ่ึงพร้อมใจพากนั

ออกมานัง่รบัแดดอย่างสบายอารมณ์ ในขณะท่ีบรรดาคนท่ีคุน้เคยกบัอากาศ

อบอุ่นจนร้อนของกลุม่ประเทศแถบเส้นศนูย์สตูรกยั็งสมัครใจจะนัง่จบักลุม่กนัอยู่

ภายในอาคารมากกว่า

ร่างสูงก้าวเท้ายาวๆ หลีกเลี่ยงฝูงชนท่ีทยอยกันออกมาจากอาคาร 

หลงัเสยีงสญัญาณหมดคาบช่วงกลางวันเข้าไปภายในอาคารอันเป็นศนูย์อาหาร

ของมหาวทิยาลยัเบ้ืองหน้า หน้าต่างกระจกรอบด้านท่ีปูจากพ้ืนจรดเพดาน

สลับกับผนังสีขาวสะอาดตาและเพดานสูงโปร่งช่วยให้ภายในดูสว่างไม่แพ ้

ด้านนอก กลิน่อาหารจางๆ ลอยมาจากบรเิวณร้านค้าท่ีเรยีงรายกนัอยู่อกีด้าน

กระตุ้นให้น�า้ย่อยตืน่ตวัได้อย่างดี

บทที่

1
ไม่รู้ว่าไม่รัก
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"เฮ้ย พัท ทางนี้"

เสยีงท่ีดงัข้ึนเรยีกให้เขาหันไปมองก่อนเปลีย่นทิศทางการเดนิเข้าไปหา 

กลุม่คนท่ีนัง่ล้อมโต๊ะกนัอยู่ หลงัจากทักทายกันครบถ้วน ใครคนหนึง่กถ็ามข้ึน

"แล้วเถาวัลย์นายหายไปไหน"

พาณาสน์เลกิค้ิวมองคนพดูแทนการถาม ก่อนท่ีค�าตอบจะส่งเสยีงมา

แต่ไกลโดยไม่ต้องรอค�าเฉลยจากใคร

"พีพ่ทัค้า" เสยีงแจ๋วแปดหลอดน�าหน้ามา ตามด้วยร่างบางท่ีถลาเข้ามาถงึ

ในช่ัวอึดใจเหมือนถกูดงึดดูด้วยแม่เหลก็ต่างข้ัว แม้จะไม่ใช่คนสวยจัดอย่างท่ี 

เจ้าตวัม่ันใจนกัหนา แต่พอรวมองค์ประกอบตากลมโต จมกูสวยก�าลงัพอดกีบั

รมิฝีปากได้รปูเข้าด้วยกนักท็�าให้เธอดนู่ามองไม่น้อย

บรรดาชายหนุ่มท่ีนั่งล้อมวงอยู่ยักคิ้วใส่กันพลางกลั้นเสียงหัวเราะ

ขลุกขลักในล�าคอ ยกเว้นผู้ท่ีถูกคนมาใหม่สอดแขนคล้องกับแขนตนแล้ว

ลอ็กไว้แน่น รอยย่นท่ีหว่างคิว้เข้มปรากฏข้ึนทันทีท่ีเขาเห็นแม่เถาวัลย์ถนดัตา

"ท�าไมไม่ใส่แจ็กเก็ตมาด้วย"

หญิงสาวท่ีแต่งตวัด้วยกางเกงยนีกบัเสือ้ยดืแขนสัน้สชีมพแูปร๋นพอดตีวั

ฉีกย้ิมให้อย่างไม่หวัน่เกรงในน�า้เสยีงดุๆ  นัน้แม้แต่น้อย "กม็นัไม่หนาวแล้วนีค่ะ"

"ตอนนียั้งมีแดดกไ็ม่ค่อยหนาว แต่กว่าเราจะกลบับ้านกแ็ดดหมดแล้วนะ"

"ถึงตอนนั้นณาณ่าค่อยขอยืมพี่พัทใส่ก็ได้ค่ะ"

"ดลูะครมากไปหรอืเปล่า พีไ่ม่ใช่พระเอกสภุาพบุรุษท่ีจะมาสละเสือ้ให้เรา

ได้ทุกทีนะ"

ขณะท่ีอีกฝ่ายก�าลังจะอ้าปากพูด เสียงท่ีสามก็เอ่ยแซวข้ึนหลังจาก 

นัง่กลอกตาฟังท้ังสองโต้ตอบกนัอย่างไม่สนใจคนรอบข้างมาช่ัวครู ่"ณาณ่า 

ยืมของพีก่็ได้นะ ถ้าเจ้าพทัมันหวงเสือ้นกัล่ะก"็

ณอันดาหันหน้าไปยกมือไหว้คนอ่ืนๆ จนครบวงก่อนตอบ "ไม่เป็นไรค่ะ 

พี่พัทไม่หวงกับณาณ่าหรอก แค่แกล้งพูดไปแบบนั้นเอง ในรถพี่พัทมีเสื้อ
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เตรยีมไว้ส�าหรบัณาณ่าเสมอแหละ"

"นกึว่าจะไม่เห็นหัวพวกพีซ่ะแล้ว มาถงึกค็ยุกบันายพทัคนเดยีว ไม่ทัก

พวกพีเ่ลย" หนุม่รุน่พีอี่กคนแสร้งเอ่ยตดัพ้อ

"โธ่ พูดเหมือนพวกพี่ไม่มีหัว ณาณ่าถึงจะไม่เห็น"

หญิงสาวตอบกลบัเสยีงอ่อนเสยีงหวานจนคนฟังชักไม่แน่ใจว่าเจ้าหล่อน

ต้องการพดูรอมชอมแก้ความเข้าใจผดิหรอืจงใจกระทบกระเทียบกนัแน่

"ณาณ่า!" พาณาสน์ลงเสียงหนักอย่างต�าหนิ "พูดแบบนี้ได้ยังไง"

"ไม่เป็นไรน่า แค่ล้อกนัเล่นเท่านัน้เอง ใช่มัย้จ๊ะน้องณาณ่า" หนุม่หน้าทะเล้น

คนเดมิขัดโดยไม่ลมืหยอดท้ิงท้ายตามนสิยัเจ้าชู้ของตน

"ใช่เลยค่ะ สงสยัว่าคงมีคนล้อเล่นกบัพีแ่บบนีบ่้อยนะคะ ถงึได้เช่ือง่าย 

เข้าใจง่ายดจีงั" อีกฝ่ายขานรบัโดยเรว็ด้วยน�า้เสยีงและรอยย้ิมหวานจดัท่ีขัดกบั 

ค�าพดูแปร่งหูซ่ึงฟังแล้วแสบๆ คนัๆ พกิล ร้อนถงึคนกลางต้องปรามเสยีงเข้ม

ข้ึนอีก

"หนูณา!"

"ขอโทษค่ะ" เธอรบีเอ่ยขึน้โดยไม่ต้องรอให้ใครทวงถาม แต่จากใบหน้า

ระรืน่ปราศจากความสลดแม้เพียงนดิ กบัตาโตท่ีฉายแววขบขันอย่างไม่ปิดบัง 

กท็�าให้คนอืน่เข้าใจได้ไม่ยากว่าเจ้าตวัคงไม่รูส้กึอย่างท่ีพดูออกมาสกัเท่าไหร่ 

พาณาสน์จึงได้แต่ส่ายหน้าเบาๆ อย่างอ่อนใจกับความแสบของคนข้างตัว 

ท่ีนบัวนัดูจะเพ่ิมและพนูข้ึนอย่างท่ียากจะรบัมือ

...ไม่ว่าเมื่อไหร่ ก็ไม่มีใครไล่ยายตัวจุ้นนี่ได้จนทางเสียที

เขารู้จักกับณอันดามาตั้งแต่เด็กเพราะบิดามารดาเป็นเพื่อนสนิทกัน 

หญิงสาวเป็นลูกสาวคนเล็กของนักธุรกิจใหญ่เจ้าของกิจการโรงแรมและ 

บรษัิทท่องเท่ียวท่ีมีเครอืข่ายกว้างขวาง ในขณะท่ีครอบครวัเขาประกอบธรุกจิ

ด้านการก่อสร้าง ออกแบบและตกแต่ง เท่าท่ีพอจะนกึได้จากความทรงจ�าวยัเยาว์

อันรางเลอืน เดก็หญิงในวันแรกเจอดูนุม่นิม่ บอบบางไม่ต่างอะไรกบัขนมสายไหม
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สหีวานฟนูุม่ในมือ ดวงตากลมสกุใสสนี�า้ตาลอ่อนเจอืไปด้วยแววขัดเขิน และ

ขาดความมัน่ใจอย่างเด่นชัด ร่างเลก็พยายามซุกซ่อนตวัอยู่หลงัผูป้กครอง

หรือไม่กพ็ีช่ายพีส่าวอยู่ตลอดเวลาท่ีมีคนแปลกหน้าร่วมอยู่ด้วย

แต่แล้ววันหนึ่งภาพเด็กหญิงน่าทะนุถนอมนั้นกลับจางหายไปโดยท่ี 

คนรอบข้างกไ็ม่รูว่้าความเปลีย่นแปลงนัน้เริม่ต้นข้ึนตัง้แต่เมือ่ไหร่ หากกว่าจะ

รู้ตัวกันอีกทีก็มีสาวน้อยสดใสแต่แสนแสบเข้ามาแทนท่ีแล้ว ย่ิงฐานะของ

ครอบครวัท่ีเข้าข่ายร�า่รวย ประกอบกบัความเป็นน้องน้อยของบ้านท�าให้เจ้าหล่อน

ได้รบัการประคบประหงมตามใจมากกว่าปกต ิ เธอจงึเตบิโตข้ึนเป็นหญิงสาว

ท่ีร่าเรงิแจ่มใส…มากไปนดิ เปิดเผยจรงิใจ…จนขวางหูขวางตาบางคนในบางครัง้ 

ดือ้ดงึ…อย่างหน้าช่ืนตาบานและไม่มีใครคดัค้านได้ และสัง่สมความเป็นตวัของ

ตวัเองแบบไม่ค่อยแคร์สายตาคนอ่ืน มีความม่ันใจในตวัเองระดบัเกนิพิกดั 

รวมท้ังความเอาแต่ใจตามประสาลกูคณุหนผููแ้สนสบายมาตลอดชีวติ

อย่างไรก็ตามด้วยพื้นฐานนิสัยและการอบรมเลี้ยงดูอย่างดีก็ท�าให้ 

ณอันดามคีวามน่ารกัอยู่ในตวัไม่น้อย ไม่ต้องถามหาคนอ่ืนไกล กพ่็อแม่เขา

นี่แหละท่ีรักและให้ความเอ็นดูเจ้าหล่อนเสียเหลือเกิน อันท่ีจริงพวกท่าน 

กส็นทิสนมและรกัใคร่ท้ังสามพีน้่อง อนัได้แก่ณฐักฤต ณชิวรรณ และณอันดา 

ในฐานะลกูของเพ่ือน หากกบัน้องนชุสดุท้องนีแ้ทบจะเรยีกได้ว่าโปรดปราน

ไม่ต่างอะไรกบัลกูของตวัเองอย่างเขาเลยทีเดยีว

แต่ท้ังนีท้ั้งนัน้แม้จะมีครอบครวั ญาตพิีน้่อง และผองเพ่ือนรายล้อม 

อย่างอุ่นหนาฝาคัง่ บุคคลท่ีมอิีทธพิลและเป็นคนท่ีสาวน้อย 'ตดิ' และยอมลง

ให้มากท่ีสดุกลบักลายเป็นพีช่ายร่วมโลกอย่างเขา จะด้วยจติวิทยาทฤษฎีใด

หรอืเวทมนตร์คาถาบทไหนกแ็ล้วแต่ เดก็สาวท่ีได้รบัค�านยิามว่าแสบเซ้ียว

เปรีย้วซ่าส์และบ้าสดุๆ กลบัเช่ือฟังเขาเป็นอย่างด ี บ่อยครัง้ท่ีเวลาใครอยากให้เธอ

ท�าอะไรสกัอย่าง จะต้องมาขอให้เขาช่วยเจรจาให้ จนมารดาเธอถงึกบัออกปาก

อยากยกลกูสาวคนนี้ให้อยู่ในความดแูลของเขาไปเสยีเลย
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แม้กระท่ังช่ือเล่นท่ีเขาแกล้งเปลีย่นจาก 'ณาณ่า' เป็น 'หนณูา' เพ่ือ 

เย้าแหย่แม่หนท่ีูวิง่พล่านตามตดิเขาตลอดเวลากยั็งกลายเป็นช่ือส�าคญัท่ีเจ้าตวั

ภาคภมิูและปลาบปลืม้ใจมากจนสงวนไว้ส�าหรบัครอบครวัและคนท่ีสนทิสนม

เป็นพิเศษอย่างเขาเท่านัน้ เรยีกว่าถ้าใครท่ีอยู่นอกเหนอืกลุม่ยกเว้นดงักล่าว

เกดิอยากลองของเรยีกขานเธอด้วยช่ือนีบ้้าง กจ็ะได้รบัการตอบกลบัอย่าง

แสนประทับใจจนไม่คดิหาญกล้าอีกเลย

และเม่ือเวลาผ่านไปความสนทิสนมเหล่านีจ้งึก่อให้เกดิความคดิพลิกึพลิัน่

ระหว่างสองมารดา…ความคิดท่ีพบเจอได้บ่อยๆ ตามหนังสือนิยายและ 

ละครน�า้เน่าหลงัข่าว ซ่ึงท�าให้บรรดาเพือ่นสนทิของเขาท่ีรูเ้รือ่งนีเ้ข้าถงึกบั 

หัวเราะก๊ากต่อหน้าต่อตาอย่างปราศจากความเกรงใจโดยสิน้เชิง

'ไม่ข�านะเอ็ง' พาณาสน์ตาขวางใส่เพื่อนท่ีมีความสุขอยู่บนความ

กระอักกระอ่วนของเขา อนัท่ีจรงิเขาไม่ได้รงัเกยีจอะไรเธอ หากกไ็ม่มคีวามรูส้กึ

พเิศษท่ีนอกเหนอืไปจากความสนทิสนม ผกูพนั และเอน็ดเูสมือนน้องสาว 

ท่ีเขาไม่มีเท่านัน้

'เอาน่า ตามใจคณุแม่หน่อย ถือซะว่าเป็นงานอดเิรกของคนรุน่เถ้าแก่เนีย้

ท่ีมีลกูชายหล่อลกูสาวสวย'

พอบ่นกับมารดาตรงๆ ก็ได้รับค�าตอบที่เหมือนจะให้ความหวังว่า

'แม่ไม่ได้บังคับ แค่สนับสนุนและบอกให้พัทรู้ว่าแม่ชอบหนูณา แต่

สดุท้ายคนท่ีตดัสนิใจเลอืกกค็อืเรา จะเอายังไงกบ็อก ไม่มใีครว่าอะไรสกัหน่อย'

ฟังแล้วก็เกือบจะโล่งใจขึ้นได้ ถ้าไม่มีประโยคตบท้ายตามมา

'แต่จนกว่าพัทจะหาแฟนถูกใจได้ แม่ขอล็อกหนูณาไว้ในต�าแหน่ง 

ว่าที่สะใภ้ก่อนแล้วกัน'

ส่วนเจ้าของต�าแหน่งว่าท่ีสะใภ้นัน้กมิ็ได้คดัค้านอะไร จรงิๆ ต้องบอกว่า

ปลาบปลืม้และเตม็ใจรบัต�าแหน่งเป็นท่ีย่ิงเสยีด้วย เจ้าตวัถงึกบัพนมมอืกราบ

ท่ีตักคุณสายพณิอย่างนอบน้อมสวยงามพร้อมค�าพดูท่ีท�าให้เขาถอนใจเฮือก
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'ต้องขอบคุณคุณป้าพณิมากๆ ค่ะท่ีไว้วางใจยกพีพ่ทัให้ณาณ่า ณาณ่า

สัญญาว่าจะดูแลพี่พัทอย่างดีที่สุดค่ะ'

…เอาเข้าไป!

การได้รบัแรงสนบัสนนุและการเปิดโอกาสช้ันดแีบบนีท้�าให้เดก็สาวท่ีปกติ

เกาะหนบึอยู่แล้วยิง่ประกบเขาตดิหนบั จากผลการเรยีนท่ีเคยอยู่ในระดบักลาง 

ณอันดาฮึดจนสามารถสอบผ่านเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยรัฐช่ือดังซ่ึงเขา 

ศึกษาอยู่ได้เพียงแต่ต่างคณะออกไป แม้ว่าด้วยวัยที่ต่างกันถึงสามปีท�าให้ 

ช่วงเวลาการใช้ชวีติในสถาบนัเดยีวกนัจ�ากดัแค่ปีเดยีว แต่เธอก็ใช้เวลานัน้ 

อย่างคุม้ค่าด้วยการน�าเสนอตัวเองอยู่ในแทบทุกสถานท่ีท่ีมีเขาอยู่จนเพ่ือน

ร่วมคณะ ต่างคณะ และต่างมหาวทิยาลยัของเขารูจ้กัเธอกนัถ้วนหน้า

หลงัจากเรยีนจบชายหนุม่กเ็ดินทางมาศกึษาต่อยงัต่างประเทศ แต่ก็

อย่าคดิว่าจะเป็นอิสระ เพราะสาวเจ้ากยั็งไม่ละความพยายาม ยังคอยส่งท้ัง

โปสการ์ด จดหมาย อเีมล โทรศพัท์ และทุกช่องทางการสือ่สารท่ีมี รวมท้ัง

การบินมาเย่ียมเยียนเขาแทบจะทุกช่วงเวลาของการปิดภาคเรยีน และในท่ีสดุ

เม่ือรบัปรญิญาเป็นอันเรียบร้อย หญิงสาวกย้็ายตัวเองมาศึกษาต่อระดบัปรญิญาโท

ท่ีเดยีวกบัเขาซ่ึงก�าลงัท�าปรญิญาเอกอีกจนได้

'น้าฝากน้องด้วยนะพัท จะให้ไปเรยีนท่ีอ่ืนน้ากไ็ม่วางใจ' คณุณชัชาพร

เอ่ยฝากฝังไว้ตอนท่ีพาเธอมาส่ง

'ถ้าเป็นท่ีอ่ืนท่ีไม่มีพี่พัท ถึงพ่อกับแม่ให้ไป ณาณ่าก็ไม่ไปหรอกค่ะ'  

คนถกูฝากหันไปแก้ค�าพูดของมารดาในทันที

ไม่ว่าเม่ือไหร่เธอไม่เคยลงัเลในการแสดงออกซ่ึงความรกัท่ีมต่ีอเขาเลย 

แม้การกระท�าเหล่านีจ้ะท�าให้อดึอดัใจเป็นบางครัง้ หากความมัน่คงและสม�า่เสมอ

ของณอันดาท�าให้เขาไม่อาจเอ่ยปากปฏเิสธรอยย้ิมท่ีพุ่งตรงมายังเขาเสมอได้ 

นานๆ เข้าเลยกลายเป็นเหมือนเรือ่งปกตสิ�าหรบัคนรอบข้างท่ีจะเห็นหญิงสาว

คอยป้วนเป้ียนเวยีนวนอยู่รอบกายเขา…ปกตแิต่กน่็าขบขันมากพอท่ีจะท�าให้เกดิ 
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'ช่ือ' ใหม่ๆ เพือ่ใช้เรยีกเธอ รวมถงึช่ือ 'เถาวัลย์' ซ่ึงเขาเพิง่ได้ยินมาสดๆ ร้อนๆ 

เมือ่ครูน่ีด้้วย

"ตกลงว่าไงพทั ท่ีว่าจะไปเท่ียวกนัตอนสปรงิเบรก* โจมันไปเช่ารถตู ้

ไว้แล้ว ถ้านายไม่ไปจะได้ไปถามคนอ่ืน"

"ไปเท่ียวเหรอคะ" สาวเสือ้ชมพตูาโตก่อนตอบรบัแทนทันที "ไปสคิะ  

พีพ่ทักบัณาณ่าไปด้วย"

"รู้เหรอเราว่าเขาจะไปไหนกันน่ะ"

ณอันดาหันไปย้ิมกว้างใส่ตาคนถามข้างตวั "ท่ีไหนไม่รูห้รอกค่ะ แต่รูว่้า 

พีพ่ทัรูใ้จณาณ่าว่าอยากเท่ียว เพราะงัน้พ่ีพทักน่็าจะไป ใช่มัย้คะ"

ได้ยินแล้วคนอ่ืนท่ีนั่งฟังอยู่โดยรอบก็ได้บริหารกระพุ้งแก้มด้วยการ 

กลัน้ย้ิมกนัอีกรอบ ส่วน 'คนรูใ้จ' นัน้ก็ได้แต่ปลง

…เจอแบบนีแ้ล้วเขาจะตอบอะไรได้ล่ะ นอกจากค�าว่า 'ใช่' เหมอืนทุกที

นั่นไง รอบที่ยี่สิบเจ็ด เสียงนับเลขในใจดังขึ้นตามที่คาดเดาไว้

กรอบตาสวยท่ีวาดขอบให้คมด้วยสนี�า้ตาลเข้มกวาดมองมนษุย์โลกร่วม

พาหนะโดยรอบ นอกจากเธอแล้วกยั็งมีมนธิราอีกคนท่ียังไม่หลบั แต่กระนัน้

สาวรุน่พีผู่น้ัง่อยู่ท้ายรถนัน้ก�าลงัเพลดิเพลนิกบัโลกส่วนตวัด้วยการฟังเพลง

จากโทรศพัท์ประกอบการเหม่อมองออกไปยังทิวทัศน์นอกรถ จงึท�าให้ไม่ทัน

สงัเกตว่าจติตซ่ึิงท�าหน้าท่ีขับรถตูคั้นใหญ่พาเพ่ือนๆ ไปยังจดุหมายต่างรฐันัน้

ระบายความง่วงงนุผ่านการอ้าปากหาวเกนิสองโหลแล้ว แถมขย้ีตาแรงๆ อีก

เจด็ครัง้ด้วย

ปล่อยไว้แบบนีเ้ห็นจะไม่ดแีน่ๆ นะคะ ณอนัดาใคร่ครวญ แต่จะให้เอ่ยปาก 

ไม่ว่าจะเป็นการแนะน�าให้คนง่วงได้พกัสกัครูก่่อนเดนิทางต่อ หรอืให้คนอ่ืน 

ขับแทนกอ็าจจะมีปัญหาเหมือนครัง้ท่ีแล้วได้

* วันหยุดช่วงสั้นๆ ระหว่างภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ
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จติติเป็นคนร่าเรงิ สนกุสนาน และเป็นโต้โผหลกัในการจัดโปรแกรม 

การท่องเท่ียว รวมถงึงานรืน่เรงิต่างๆ หากข้อเสยีของเขาคอืความดนัทุรงั  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการขับรถซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเขาชอบเป็นชีวิตจิตใจ 

และเหมาหน้าท่ีนีทุ้กครัง้ท่ีมกีารเดนิทางอย่างไม่ยอมให้ใครปฏเิสธ จนกระท่ัง

คร้ังท่ีแล้วซ่ึงมคีนพยายามขอขับแทนเนือ่งจากเห็นว่าเขาพกัผ่อนไม่เพยีงพอ

ก่อนการเดินทาง พอเซ้าซ้ีมากๆ เข้า ชายหนุ่มก็เสียงดังใส่จนเป็นเรื่อง

ทะเลาะกันใหญ่โตขึ้นมา

เพราะฉะนัน้จะให้ออกปากตรงไปตรงมานัน้เจ้าตวักค็งไม่รบัความจรงิว่า

ตนเองก�าลงัง่วงอยู่ดี

เฮ้อ ผูช้าย ยอมรบัอะไรง่ายๆ สกัเรือ่งนีจ่ะขาดออกซิเจนหรอืไงกไ็ม่รู้

ณอันดามองการหาวครั้งที่ยี่สิบแปดแล้วก็ตัดสินใจ

อันท่ีจริงก็ไม่อยากยุ่งด้วยหรอกค่ะ เดี๋ยวจะว่าคนสวยเรื่องมาก แต่

เพือ่ความปลอดภยัในชีวติและทรพัย์สนิของมนษุย์โลกแล้ว คนสวยกค็งต้อง

เสียสละสักครั้ง

คิดได้ดังนั้น ริมฝีปากอ่ิมท่ีเคลือบด้วยสีหวานแบบเบอรี่เชอร์เบท 

ก็แผลงฤทธิ์ขึ้น

"จอดค่ะ จอดเดี๋ยวนี้ จอดดดดดด!"

ในท่ีสดุยานพาหนะท่ีบรรจคุนสบิชีวติกต้็องเลีย้วเข้าจอดหน้าร้านกาแฟ

ช่ือดงัในบรเิวณจดุพกัระหว่างทาง เม่ือประตรูถเปิดออก คนท่ีทยอยกนัลงมา

ต่างมีใบหน้ายับยุ่งแทบไม่ต่างกนั ยกเว้นอยู่คนเดยีว

"น้องณาณ่าจ๋า อะไรกนันกัหนานะเรา" อรรถนนท์บ่นอู้ เขาหลบัสนทิ

มาตลอดทางจนมาสะดุง้ตืน่เพราะการแผดเสยีงราวกบัไฟไหม้บ้านของหญงิสาว 

แต่เม่ือสอบถามกนัแล้วกลบัได้ค�าตอบสัน้ๆ ง่ายๆ เพยีงแค่…เจ้าหล่อนต้องการ

ดืม่กาแฟ
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"กไ็ม่ได้นกัหนานีค่ะ แค่ขอให้จอดรถเพราะณาณ่าต้องดืม่กาแฟเดีย๋วนี"้ 

อีกฝ่ายตอบด้วยหน้าตาไม่เดือดเนื้อร้อนใจเลยท่ีท�าให้คนท้ังรถต้องใจหาย 

ใจคว�า่กบัเสยีงร้องกะทันหัน พาณาสน์จงึต้องรบีปรามขึน้ก่อนท่ีความวุ่นวาย

ของเธอจะท�าให้คนอ่ืนไม่พอใจมากกว่านี้

"ไม่เอาน่าณาณ่า ท�าไมต้องเดีย๋วนี ้รออีกแค่สองช่ัวโมงกถ็งึท่ีโน่นแล้ว"

"ไม่ได้ค่ะ ณาณ่าต้องดื่มกาแฟก่อนสิบโมงนะคะ ไม่งั้นจะปวดศีรษะ 

ความดนัตก ไมเกรนข้ึน ถงึข้ันอารมณ์เสยี และส่งผลต่อผวิ รวมท้ังอาจก่อเกดิ 

ริว้รอยก่อนวยัค่ะ"

"พี่บอกแล้วว่าดื่มของพี่ไปก่อนก็ไม่ยอม"

"หวาย ไม่ได้หรอกค่ะ พีอ่รรถชงอะไรมาก็ไม่รู ้ ณาณ่าต้องดืม่ดแีคฟ

เท่านัน้ค่ะ แล้วกต้็องเตมิครมีแบบฮาล์ฟแอนด์ฮาล์ฟ และน�า้ตาลไม่ขัดสด้ีวย"

อาการจีบปากจีบคอตอบท�าให้คนฟังบ้างก็กลอกตา บ้างก็ถอนใจ

อย่างระอา

"แล้วท�าไมเมื่อเช้าไม่ดื่มมาให้เรียบร้อยก่อนล่ะจ๊ะคุณน้อง"

"กล็มืนีค่ะ ปกตณิาณ่าความจ�าดพีอๆ กบัหน้าตานะคะ แต่เมือ่เช้ามวัแต่

ทาซันสกรนี เลยเผลอลมืกาแฟ"

"กันแดดน่ะนะ จะรีบทาไปท�าไม เขาให้ทาล่วงหน้าก่อนออกแดด 

แค่ยี่สิบนาที นี่เราต้องนั่งรถกันตั้งเกือบห้าชั่วโมง"

"ต้องทาสคิะ เพราะว่าต่อให้อยู่ในรถรงัสยูีวีเอกส็ามารถส่องทะลลุงมา

ได้นะคะ พวกฟิล์มติดรถเนีย่กรองได้แค่แสงค่ะ แต่กรองรงัสไีม่ได้ ณาณ่า 

ต้องกนัไว้ก่อนค่ะ อ๊ะ พดูแล้วเดีย๋วกต้็องทาอีกสกัรอบ"

"ไม่ทาสัก SPF สองร้อยไปเลยล่ะจะได้ไม่ต้องทาบ่อยๆ" เสียงเยาะ 

อย่างหมั่นไส้ลอยมาจากที่ใดที่หนึ่ง

"เพราะมันไม่จ�าเป็นค่ะ ค่า SPF สงูๆ ไม่ได้มีประโยชน์สกัหน่อย จรงิๆ 

แล้วในชีวติประจ�าวนัค่า SPF สบิห้าถงึย่ีสบิกพ็อแล้ว แต่ถ้าออกมาเท่ียวแบบนี ้
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สักสามสิบถึงสี่สิบก็พอค่ะ ทาไปเยอะๆ ก็ไม่ได้มีผลอะไร ประสิทธิภาพ 

การป้องกนัอยู่ท่ีวธิกีารทาและค่าความเสถยีรของสารตวันัน้ๆ ไม่ใช่ค่ากรองรงัสี

หรอกค่ะ ไม่เช่ือถามพีม่นก็ได้ค่ะ พ่ีมนเป็นคนบอกณาณ่าเอง"

ว่าท่ีมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เคมถีงึกบัชะงกัท่ีถกูลากเข้าไปเป็น

แหล่งข้อมูลของคนพูด พานให้นกึไปถงึตอนท่ีคนตรงหน้าฮอตไลน์สายร้อน

มาหาในขณะท่ีเธอก�าลงัท�างานอยู่ในห้องแลบ็อย่างขะมักเขม้น แล้วกต้็อง 

ผละออกไปรับโทรศัพท์สาวรุ่นน้องท่ีก�าลังช็อปปิ้งครีมบ�ารุงผิวเพ่ือรักษา 

ความงามท่ีงามอยู่แล้วให้คงอยู ่ รวมท้ังเสรมิสร้างให้พฒันาอย่างไม่หยุดย้ัง…

ตามค�าพูดของเจ้าตัว ส่วนคนอ่ืนๆ จากท่ีหงดุหงดิกก็ลบักลายเป็นมนึงงกบั

การเจรจาราวกบัเป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านผวิพรรณก�าลงัสอนเลกเชอร์

ตอนแรกพาณาสน์ก็แทบกุมขมับกับความวุ่นวายไม่ถูกท่ีถูกทางของ 

ยายตวัแสบซ่ึงท�าเอาหลายคนหัวเสยีเพราะถกูปลกุด้วยเรือ่งไม่เป็นเรือ่ง และ

ท�าท่าจะเสยีฤกษ์เสยีแผนกนัตัง้แต่ต้นทรปิ แต่เมือ่เอ่ยปรามแล้วเจ้าตวักยั็ง

ท�าตาใสไม่ยอมฟังค�าสัง่เขาเหมือนปกติ ความคุ้นเคยและรูจ้กัเธอเป็นอย่างด ี

กส็ะกดิใจเขาข้ึนมา เมือ่กวาดตาสงัเกตสถานการณ์และใช้สมองประมวลผล

อีกเลก็น้อยกพ็อจะคาดเดาวตัถปุระสงค์ของตวัก่อเหตข้ึุนมาได้

…หวังดีแต่พฤติกรรมเกินกว่าเหตุตามแบบฉบับเจ้าหล่อนล่ะ

เมือ่เข้าใจความต้องการของสาวรุ่นน้องแล้ว เขาจงึอาศยัจงัหวะท่ีทุกคน

ก�าลงัท�าหน้าเหวอใส่กนัและกนั ย่ืนมือเข้าไปไกล่เกลีย่และหาทางคลีค่ลาย

สถานการณ์ทันที

"เอาเถอะๆ มัวแต่พดูอะไรกนักไ็ม่รู้ ไหนๆ กจ็อดรถแล้ว ใครจะกนิอะไร 

กแ็ยกย้ายไปซ้ือเลยดกีว่า ไปถงึท่ีโน่นมันช่วงเท่ียงพอด ีจะได้ไม่ต้องแวะกนิอีก 

เดีย๋วจะหาร้านอาหารล�าบาก เราเข้าท่ีพกัได้ช่วงเท่ียงใช่ม้ัยพีอ่รรถ"

"ฮ่ือ ดีเหมือนกนั ไปถงึเอาของไปเกบ็แล้วจะได้ไปต่อพิพิธภณัฑ์เลย

ไม่ต้องเสยีเวลา"
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เมื่อได้ข้อสรุปดังกล่าว ทุกคนจึงพากันแยกย้ายไปตามร้านอาหาร 

ท่ีกระจดักระจายอยู่รอบๆ เพือ่หาซ้ืออาหารท่ีต้องการแล้วค่อยกลบัมาพบกนั

ที่รถอีกครั้ง

"ยงัไงกนัฮณึาณ่า" พาณาสน์ตัง้ค�าถามทันทีท่ีแยกตวัจากเพือ่นเข้ามา

ในร้านอาหารฟาสต์ฟูด้สญัชาตเิม็กซิกนั

หญิงสาวท่ีก�าลงัเงยหน้าดรูายการอาหารบนผนงัหันมาท�าหน้าไร้เดยีงสา 

"อะไรยังไงเหรอคะ"

"กท่ี็ท�าไปเนีย่ จะเอาอะไรกนัแน่" แม้จะคดิว่ารูถ้งึความตัง้ใจของอีกฝ่าย 

แต่เขากยั็งอยากถามเพือ่ความแน่ใจ

"กณ็าณ่ากลวัว่าถ้าพี่โจหาวมากกว่านีอี้กสกัห้าที จะท้องอืดท้องเฟ้อ 

เสยีก่อนนีค่ะ"

ชายหนุ่มส่ายศีรษะกับค�าตอบทีเล่นทีจริงนั้น แม้จะเป็นการยืนยันว่า

เขาเข้าใจไม่ผิดก็เถอะ

"วันหลังไม่ต้องท�าให้มันวุ่นวายขนาดนี้ก็ได้นะ"

"แหม แค่นีเ้อ๊งงง" ณอันดาจบีปากลากเสยีงสงู "ณาณ่ารูว่้าเดีย๋วพีพั่ท

กจ็ดัการได้สบายอยู่แล้วนีค่ะ"

"แล้วถ้าเกิดพี่ไม่รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่ขึ้นมา ไม่กลายเป็นว่าเราหาเรื่อง

ทะเลาะกับคนทั้งรถไปแล้วเหรอ"

อีกฝ่ายย้ิมแฉ่งราวกบัทานตะวนัยามเงยหน้าข้ึนรบัแสงอาทิตย์อันเจดิจ้า 

มองคนข้างกายท่ีพูดแล้วก็หันไปสั่งอาหารจานโปรดของเธอกับพนักงาน 

โดยไม่จ�าเป็นต้องถามความต้องการจากคนกนิเพราะจ�าได้ข้ึนใจอยู่แล้ว

"ถ้าไม่มีพี่พัทก็ไม่ท�าหรอกค่ะ ณาณ่ามั่นใจว่ายังไงพี่พัทก็ต้องเข้าใจ 

และรูใ้จณาณ่าท่ีสดุอยู่แล้ว"

พดูจบเธอก็ได้รบัรางวลัจาก 'คนรูใ้จ' เป็นก�าป้ันทุบศรีษะอย่างหมัน่ไส้

เตม็ก�าลงั…แต่กป็ฏเิสธไม่ได้อีกเช่นเคยว่าไม่จรงิ
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ในท่ีสดุขบวนเดนิทางก็ไปถงึท่ีหมายอย่างปลอดภยั แม้จะต้องเสยีเวลา

ระหว่างทางไปบ้าง แต่เม่ือน�าไปชดเชยกบัเวลาท่ีเผือ่ไว้ส�าหรบัการรบัประทาน

อาหารในเมืองตามท่ีตัง้ใจไว้ตัง้แต่แรก กท็�าให้สามารถเข้าท่ีพกัได้เรว็ข้ึนราวๆ 

ครึง่ช่ัวโมง

'จริงๆ ณาณ่าก็กะให้เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะ'

แน่นอนว่าไม่มใีครเช่ือ แต่เม่ือเห็นพ้องกนัโดยมิต้องสือ่สารด้วยวาจาว่า 

การคดัค้านคงไม่ก่อให้เกดิประโยชน์อันใด ทุกคนจงึปล่อยให้หญิงสาวปลาบปลืม้

กบัแผนการอนัลกึล�า้ท่ีเช่ือว่าตนเองคาดไว้ล่วงหน้าต่อไป

เนื่องจากเป็นช่วงกลางวันที่แสงแดดก�าลังแผดกล้า คณะเดินทางจึง 

ออกจากท่ีพักหลังจากเก็บสัมภาระเรียบร้อยเพื่อเริ่มจุดหมายแรกของการ

เย่ียมเยือนท่ีย่านพิพิธภัณฑ์คฤหาสน์โบราณหลากสไตล์หลายหลังท่ีตั้งอยู่

บริเวณใกล้เคยีงกนั ซ่ึงแต่ละแห่งนัน้มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี แต่ได้รบัการท�านบุ�ารงุ

อย่างดจีนสามารถคงสภาพท่ีดูเหมือนใหม่และสะอาดสะอ้าน หากไม่คลาย 

ซ่ึงมนตร์ขลงัอันท�าให้ผูเ้ข้าชมท่ึงและดืม่ด�า่กบับรรยากาศได้เพียงแค่สมัผสั

ด้วยตา นอกจากน้ียังมีไกด์ผูน้�าชมภายในคฤหาสน์และเจ้าหน้าท่ีในเครือ่งแต่งกาย

แบบโบราณคอยต้อนรบัเพือ่ให้เข้าใจความเป็นอยู่ในยุคสมยันัน้ได้ง่ายข้ึน

"โอ๊ะ นัน่มีเจ้าสาวด้วย" เสยีงอุทานของคนหนึง่ในกลุม่ดงัข้ึน เรยีก 

ความสนใจของคนอื่นท่ีเพลิดเพลินกับการเก็บภาพบรรยากาศในมุมต่างๆ  

ให้มองตาม

"อ้อใช่ ที่นี่รับจัดงานแต่งงานด้วยนี่"

หญิงสาวในชุดกระโปรงสขีาวท่ีด้านบนเป็นเกาะอกแนบล�าตวัและท้ิงตวั

ยาวฟฟู่องตัง้แต่ช่วงเอวลงไประปลายเท้า แซมช่อผมท่ีตลบเป็นมวยหลวมๆ 

ด้วยดอกไม้สดและคลุมบางส่วนด้วยผ้าโปร่งพลิ้วคลุมด้านหลังจนจรดพื้น 

เคียงข้างคือชายหนุ่มร่างสูงใหญ่กับชุดสูททักซิโดเต็มยศสีด�า ใบหน้าของ 

คนท้ังสองเกลือ่นไปด้วยรอยย้ิมและความรกัท่ีส่งให้กนัผ่านดวงตาจนบรรยากาศ
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รอบข้างเหมือนมีออร่าสชีมพหูวานโอบล้อมท้ังคูไ่ว้ ส่งผลให้สาวๆ ท่ีหันไปมอง

เกดิอารมณ์คล้อยตามจนตาเช่ือมกนัเป็นแถว

"เอ้า นั่นฝันกันไปถึงไหนแล้ว" หนุ่มหนึ่งแซวข้ึนเมื่อเห็นเพื่อนสาว 

ในกลุม่พากนัตาลอยย้ิมเคลิม้ราวกบัเป็นเจ้าสาวเสยีเอง "ว่าท่ีภรรยาเขายืน

กระโปรงบานอยู่นั่นยังจะมองตาละห้อยกันได้อีก"

"มองเจ้าชายท่ีมีเจ้าของแล้วยังไงกเ็จรญิหูเจรญิตากว่ามองลงิมองค่าง

โสดๆ ข้างตัวนะคะพี่เกม"

ค�าตอบนัน้ก่อให้เกดิเสยีงหัวเราะอย่างสะอกสะใจจากบรรดาสาวตาละห้อย

ท้ังหลายทันที ในขณะท่ีหนุม่ๆ ต่างกป้ั็นหน้าไม่ถกูท่ีโดนลกูหลงกนัไปถ้วนหน้า

"นีเ่ป็นครัง้แรกในชีวติเลยนะท่ีณาณ่าพดูถกูใจพ่ี" รุน่พ่ีสาวคนหนึง่ตบไหล่

เจ้าของค�าพูดอย่างถกูใจ

"เอาเชียวนะพี่ก้อย เมื่อกี้ยังบอกว่าณาณ่าชอบเพ้อเจ้ออยู่เลย"

"นี่นายเกม ไม่ต้องพยายามเสี้ยมย่ะ"

กองพลย่นคอเม่ืออีกฝ่ายหันมาแยกเข้ียวใส่ แล้วรีบหาทางหนีทีไล ่

โดยการตอบโต้หญิงสาวท่ีเพ่ิงเปลีย่นสายพนัธุ์ให้เขาและเพือ่นๆ เม่ือครูแ่ทน

"ที่พูดเมื่อกี้น่ะพี่พัทก็ยืนอยู่ด้วยกันตรงนี้นะน้องณาณ่า"

ณอันดายิ้มแป้นอย่างไม่รู้สึกรู้สา "ณาณ่าว่าคนโสดท่ียืนตรงนี้นี่คะ  

ไม่โสดก็ไม่เห็นต้องเดือดร้อน"

คราวนี้เป้าสายตาเลยเปลี่ยนไปท่ีพาณาสน์ซ่ึงกลายเป็นประเด็น 

โดยไม่รูต้วั ชายหนุม่ยืนอึง้กลอกตามองหน้าเพ่ือนอย่างจนค�าพดู ถ้าตอบว่า

โสดก็จะกลายพันธุ์เป็นนายจ๋อทันที แต่ถ้าค้านว่าไม่ใช่ลิงก็เท่ากับเป็นการ

ยอมรบัว่าไม่โสด ซ่ึงจะเข้าทางแม่จอมยุ่งท่ีรอเสยีบต�าแหน่งท่ีท�าให้เขาหลดุพ้น

ความโสดในบัดดล

…แสบได้อีก!

แต่แล้วระฆงักด็งัข้ึนช่วยชีวติเขาไว้…และมันไม่ใช่เพยีงส�านวน เพราะ
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สิง่ท่ีช่วยดงึดดูความสนใจคนอ่ืนๆ ไปจากเขาคอืเสยีงกงัวานของระฆงัจรงิๆ 

จากโบสถ์บรเิวณใกล้เคยีง เจ้าบ่าวเจ้าสาวท่ีโพสท่าสวตีจนกลายเป็นหัวข้อของ

การพดูคยุกห็ายไปจากลานสนามหญ้าด้านข้างคฤหาสน์ แต่ข้ึนไปปรากฏกาย

อยู่บนระเบียงช้ันสองท่ีย่ืนออกมาจากตวับ้านแทน

"ระเบียงนัน่มองออกไปกเ็ห็นทะเลพอด ี โอ๊ย โรแมนตกิสดุๆ เลย ได้

แต่งงานแบบนีบ้้างดใีจแย่" มนธริาพดูข้ึน นยัน์ตากลบัไปส่อแววชวนฝันอีกครัง้

เมือ่เห็นภาพคู่รกัยืนโอบกนัเพือ่ให้ช่างภาพถ่ายรปู

"เฮ้อ ผู้หญิง! เอะอะก็โรแมนติก"

"ใช่ซ่ี ผูช้ายน่ะสะกดเป็นแต่ค�าว่าอีโรตกิใช่ม้ัยล่ะ" กลุรตัน์กดักลบัทันที 

ในขณะท่ีจติตกิระโดดเข้าช่วยเพือ่นในสงครามแบ่งเพศอีกแรง

"ก็ไม่ผิด โรแมนติกแล้วมันไม่ได้อะไรนี่ขอรับ สิ้นเปลืองเปล่าๆ"

"มันเป็นความใฝ่ฝันย่ะคุณผู้ชาย เข้าใจค�าว่าใฝ่ฝันมั้ย"

"เข้าใจ แต่ความฝันมันกินไม่ได้นะคุณผู้หญิง"

ก่อนท่ีหญิงสาวคนใดจะเปิดปากตอบโต้ ณอนัดากเ็ปรยข้ึน "ถงึผูห้ญิง

จะมคีวามฝันมากไปหน่อย แต่กแ็ยกแยะความจรงิออกนะคะ ไม่เหมอืนผูช้าย

บางคนท่ียึดตดิอยู่กบัความเป็นจรงิมากไปหน่อยจนไม่รูว่้าความฝันคอือะไร"

เม่ือครู่เธอได้รับการตบไหล่เพื่อแสดงความชอบใจไปแล้ว ครั้งนี้กับ

ประโยคนี้ท�าให้กุลรัตน์ถึงกับกระโดดกอดอย่างที่ไม่เคยท�ามาก่อน

"ว้าย! ถกูใจมากกกณาณ่า ท่ีบ่นไว้เม่ือเช้านีพ้ีถ่อนค�าพูดท้ิงหมดเลย"

พาณาสน์เลกิค้ิวอย่างแปลกใจ "พดูจามีสาระกบัเขาเป็นด้วยเหรอเรา" 

"เห็นมั้ยคะ พี่พัทยังเห็นด้วยกับณาณ่าเลย"

"เฮ้ย พี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนัน้" ชายหนุม่รบีปฏเิสธเม่ือเพือ่น 

เหล่มองราวกบัเขาเป็นคนทรยศ "คอืจรงิๆ แล้วกเ็ข้าใจว่าผูห้ญิงมคีวามฝัน 

แต่ส�าหรบัผูช้าย เรือ่งฝันมันกแ็ค่ภาพวาด จบัต้องไม่ได้ เป็นจรงิได้หรอืเปล่า

ก็ไม่รู้ เพราะงั้นจะเสียเวลาไปท�าไม สู้คิดถึงแต่สิ่งที่ท�าได้และลงมือท�าจริง 
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เลยดีกว่า"

"นั่นแหละค่ะ ณาณ่าก็ก�าลังจะพูดแบบนั้นพอดี"

"อ้าว" คนฟังทั้งหลายอุทานขึ้นพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย

"เมือ่กียั้งพดูไม่จบค่ะ แต่พีพั่ทกต่็อให้แล้ว" ณอันดาย้ิมหวาน กระแซะ

เข้าใกล้เพือ่กอดหมับเข้าท่ีแขนเขา "ขนาดคดิในใจยังคดิเหมอืนกนัเลย ท่ีเขาว่า 

คู่แท้มักมีโทรจติสือ่ถงึกนัได้คงเป็นแบบนีน้ีเ่อง ว่างัน้ม้ัยคะพ่ีพทั"

แล้วนทิานเรือ่งนีก้ส็อนให้รูว่้า…อย่าเถยีงกบัผูห้ญิง โดยเฉพาะคนท่ีช่ือ 

'ณอนัดา'

เสร็จจากโปรแกรมแรก เป้าหมายต่อไปคือการนั่งเรือชมอ่าวและ 

เกาะต่างๆ บรเิวณใกล้เคยีง ซ่ึงมีให้เลอืกท้ังเรอืแคนแูละเรอืใบ แต่เนือ่งจาก

อากาศท่ีแม้จะอุน่หากกยั็งมีลมเยน็จากทะเลเข้าปะทะตลอดเวลาท�าให้ทุกคน

ลงความเห็นเลอืกเรอืใบเป็นเอกฉันท์ เพราะไม่มีใครอยากเปียกจากการเดนิทาง

ด้วยแคนูในสภาพอากาศเช่นนี้

เรือใบขนาดกลางบรรจุคนขับซ่ึงท�าหน้าท่ีไกด์ไปในตัวกับผู้โดยสาร 

หกคน เพราะหญิงสาวอกีสามคนนอกเหนอืไปจากณอนัดาและหนึง่หนุม่คอื

จิตติสละสิทธิ์เนื่องจากอากาศเย็นเกินไปและมีความเสี่ยงว่าจะเกิดอาการ 

เมาคลื่นจึงขอแยกตัวออกไปเช่าจักรยานข่ีเล่นรอบเมืองแทน ในขณะท่ี 

ณอนัดาไม่หวาดหวัน่สิง่ใดเพราะมียันต์ดท่ีีเธอม่ันใจว่าช่วยคุม้ภยัได้ทุกอย่าง

อย่างพาณาสน์

หญิงสาวยึดที่นั่งตรงกราบด้านซ้ายค่อนไปทางหัวเรือ พิงหลังอยู่กับ

ขอบโลหะเส้นบางทว่าแข็งแรงท่ีล้อมรอบเรือ ใบหน้าเรียวเชิดขึ้นเล็กน้อย

หันไปทางหัวเรอืเพือ่รบัลมเย็นสบายท่ีพดัผ่าน ดวงตาหลงัแว่นกนัแดดสเีข้ม

มองผิวน�้าระยับซึ่งสะท้อนแสงแดดตามลอนคลื่นอย่างรื่นรมย์ ยิ่งจังหวะที่

เรือเอียงตัวจนแผ่นหลังเฉียดผิวน�้า ละอองฝอยของฟองคลื่นกระเซ็นใส ่
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เป็นระยะยิ่งท�าให้รู้สึกสดชื่น

เธอนัง่เพลดิเพลนิกบับรรยากาศ คลอไปกบัเสยีงแนะน�าสถานท่ีของ 

ไกด์หนุม่ท่ีดงัขึน้เป็นระยะจนไม่ทันมองคนรอบตัว เม่ือหันมาอกีทีกไ็ด้เห็นว่า

บรรดาเพ่ือนร่วมทางนัง่ล้อมวงหันหน้าเข้าหากนัเพือ่ถกปัญหาบางอย่างแทนท่ี

จะซึมซับความงามของธรรมชาตอิย่างท่ีควรจะเป็น จงึย่ืนหน้าเข้าไปโผล่อยู่

เหนอืไหล่ของคนข้างตวั

"คุยอะไรกันคะ"

"เฮ้ย! อย่าโผล่หัวมาแบบนี้สิณาณ่า" พาณาสน์อุทานเมื่อหันมาเจอ

ใบหน้าที่ไม่ได้รับเชิญอยู่ในระยะใกล้

"โผล่ท้ังตวักไ็ด้ค่ะ" ว่าแล้วสาวเจ้ากท็�าท่าจะกระถดตวัจากท่ีนัง่ขอบเรอื

ลงไปอยู่ท่ีพืน้กลางวง แต่อีกฝ่ายมือไวกว่าจงึรัง้แขนให้กลบัไปนัง่ท่ีเดมิได้ก่อน

"ไม่ต้องๆ นั่งอยู่นี่แหละ"

ณอันดานัง่นิง่ตามค�าสัง่ แต่ไม่วายกดดนัเขาเพือ่ขอมส่ีวนร่วมในบทสนทนา

โดยการจ้องหน้าด้วยดวงตากลมแป๋วอย่างไม่กะพรบิแม้แต่เสีย้ววนิาทีเดยีว

"ไม่ใช่เรื่องของเราน่า"

…ยังจ้องอยู่

"ไม่ใช่เรื่องของพี่ด้วย"

…ก็ยังคงจ้องอยู่อีก

"ไม่ยุ่งสักเรื่องไม่ได้เหรอ"

ไม่มีค�าตอบด้วยวาจา แต่จากการจ้องเป๋งไร้การขยับเขย้ือนนัน้กแ็ปลได้

ไม่ยากว่า…ไม่ได้ค่ะ ชายหนุม่จงึต้องยอมแพ้แล้วหันไปขอความช่วยเหลอืจาก

เพือ่นๆ

"เล่าๆ ไปเถอะ ไม่งั้นได้จ้องกันตาหลุดไปข้างนึง"

เม่ือลงความเห็นกนัได้เช่นนัน้ หญิงสาวจงึได้รบัการถ่ายทอดถงึประเดน็ 

อันเป็นปัญหาท่ีก�าลงัพดูคยุกนัอยู่ ซ่ึงเม่ือเล่าจบเธอกม็องหน้าเจ้าของเรือ่ง
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ก่อนยิงค�าถาม

"สรุปได้ว่าพี่เกมชอบพี่มน แล้วมันมีปัญหาตรงไหนคะ"

"ก็ตรงที่ไอ้เกมมันไม่รู้จะท�ายังไงน่ะสิ"

"แล้วท�าไมต้องท�ายังไงด้วยล่ะคะ รกัเขากบ็อกเขาไปสคิะ ไม่เคยได้ยิน

เหรอคะ เพลงท่ีร้องว่า…ถ้าหากรกันี ้ ไม่บอกไม่พดูไม่กล่าว แล้วเขาจะรูว่้า 

รกัหรอืเปล่า อาจจะไม่แน่ใจ อยากให้เขารู ้ฉันคงต้องแสดงออก ไม่ใช่ให้ใคร

เขาบอก หรอืว่าให้เขาเดาเองว่ารกัเธอ*" เสยีงใสท่ีพูดแจ้วๆ อยู่ตอนแรก 

ใส่ท�านองประกอบเนือ้เพลงในทันที ดจูากท่าทางแล้วถ้าคลืน่ลมสงบกว่านี้ 

อีกสกันดิ เธอคงลกุขึน้เต้นรวีวิประกอบเพลงตามจงัหวะไปด้วย

ไกด์หนุม่ต่างชาตซ่ึิงเป็นคนเดยีวในเรอืท่ีฟังภาษาไทยไม่ออกหันมามอง

นกัร้องจ�าเป็นท่ีโชว์พลงัเสยีงพร้อมใส่อารมณ์กบัเพลงราวกบัก�าลงัแสดงโอเปร่า

แล้วย้ิมกว้าง "เพลงเพราะนะครบั"

"ขอบคุณค่ะ" นักร้องสาวย้ิมแป้นรับค�าชม "คุณเป็นผู้ชายท่ีมีดีท่ีหู

มากๆ"

ค�าพดูนัน้ท�าคนท้ังเรอืกมุขมบั หากคนท่ีมีหูเป็นเลศิกลบัระเบิดหัวเราะ

เสยีงดงั

"ถงึจะฟังดแูปลกๆ ไปหน่อย แต่ผมกเ็ช่ือว่านัน่เป็นค�าชมนะ เพราะฉะนัน้…

ขอบคณุครบั"

พอเจรจาต้าอวยว่าด้วยการช่ืนชมกันไปมาจนเป็นท่ีพอใจ ณอันดา 

ก็หันกลับมาสู่วงสนทนาอีกครั้ง 

"เห็นมั้ยคะ เนื้อเพลงยังสนับสนุนณาณ่าเลย" คนพูดยังโมเมเข้าข้าง

ตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง "หรือพี่เกมคิดมากเรื่องที่พี่มนอายุมากกว่า"

กองพลส่ายหน้าปฏเิสธทันที ในขณะท่ีอรรถนนท์รบัหน้าท่ีแจกแจงปัญหา

ซ่ึงเป็นเหตุให้ค�าแนะน�าของเธอเป็นเรือ่งยาก

* เพลง : แค่บอกว่ารักเธอ ศิลปิน : หมีพูห์
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"ก็อยากจะบอกอยู่หรอกจ้ะน้องณาณ่า แต่ดูดีๆ สิว่านี่น่ะใคร"

"ก็พี่เกมไงคะ"

"แล้วพี่เกมปากเป็นยังไงคะ"

"ปากหมาค่ะ"

สิ้นเสียงท่ีให้ค�าตอบได้อย่างเฉยเมยแต่เต็มปากเต็มค�าและฟังชัดถึง

ประสาทหูชั้นใน คนปากหมาก็ส่งค้อนให้ ก่อนถอนหายใจอย่างปลงๆ เมื่อ

หมดหนทางโต้ตอบ

"นัน่แหละ เพราะงัน้น้องณาณ่าคิดว่ามันจะพดูภาษาคนกบัเขารูเ้รือ่งเหรอ"

"แหม ค�าว่ารกัไม่ได้ส�าคญัท่ีค�าพดู แต่ส�าคญัท่ีการพูดต่างหากล่ะคะ  

ไม่ว่าพีเ่กมจะพดูภาษาอะไร แค่พ่ีเกมพดูด้วยตวัเองในแบบของตวัเอง กท็�าให้

คนฟังสมัผสัถงึความจรงิจงัและจรงิใจได้แล้วล่ะค่ะ"

แม้ตัวคนพูดจะมีอัตราความน่าเชื่อถือติดลบ หากประโยคแสนดีจน

สะดดุหูนัน้กดู็เป็นเหตเุป็นผลเกนิกว่าจะมองข้าม จงึกล่อมให้คนฟังท้ังหลาย

ท�าท่าคล้อยตามได้ไม่น้อย

"แต่ถ้าพีเ่กมไม่ม่ันใจ กลวัพีม่นไม่ฟังหรอืไม่เช่ือ กต้็องสร้างสถานการณ์

ค่ะ" หญิงสาวว่าตบท้าย ซ่ึงหากใครสงัเกตสกันดิจะเห็นแววตาคูน่ัน้วาววบัขึน้

อย่างนกึสนกุ

"ยังไง"

ใบหน้าท่ีย้ิมกรุม้กริม่เมือ่ครูเ่ปลีย่นเป็นล�าบากใจเลก็น้อยเม่ือเธอแสร้ง

ถอนใจเบาๆ "เฮ้อ จรงิๆ แล้วณาณ่าเป็นคนแสนดี เรยีบร้อยมากๆ เลยนะคะ 

ไม่ค่อยถนัดเรื่องแผนกงแผนการอะไรนี่หรอกค่ะ แต่เห็นแก่พี่พัทท่ีสงสาร

เพือ่น ณาณ่าจะพยายามนะคะ"

กองพลฟังแล้วเกิดอาการคันไม้คันมืออยากเขย่าศีรษะสาวเรียบร้อย 

ข้ึนมาตดิหมัด แต่เม่ือยังต้องพึง่พาอาศยัในฐานะท่ีเป็นผูห้ญิงคนเดยีวในท่ีนี้ 

จงึได้แต่แยกเข้ียวย้ิมอย่างอดทน
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"พวกพี่เชื่อแล้วจ้ะ ไม่ต้องอารัมภบทมากก็ได้"

กระนัน้หญิงสาวกยั็งไม่ปรปิากราวกบัจะรอให้คนส�าคญัออกปากด้วย

ตัวเองก่อน พาณาสน์จึงต้องรีบพูดตามใจคนเล่นตัว

"เอ้า จะว่าอะไรก็ว่าไป คนอื่นรอฟังอยู่" 

อีกฝ่ายย้ิมอย่างพอใจแล้วค่อยเฉลยสิง่ท่ีคดิไว้ "คอืงีค่้ะ เดีย๋วเราไปดกั 

พีม่นตรงท่ีนดัเจอกนั พวกพี่โทรบอกคนอืน่ให้แกล้งเดนิแยกตวัออกมาก่อน 

ให้พีม่นมาท่ีจดุนดัพบคนเดยีว แล้วเจอณาณ่าก�าลงัยืนร้องไห้สารภาพรกักบั

พีเ่กมอยู่ ทีนีพ้ีเ่กมกป็ฏเิสธณาณ่า แล้วกบ็อกว่ารกัพีม่นไงคะ"

คนรอบข้างท่ีตั้งใจฟังแผนการอย่างคาดหวังถึงกับนิ่งไปช่ัวครู่ ก่อน

กลอกตามองหน้ากนัราวกบัอยากครางประสานเสยีงเป็นสภุาษิตโบราณท่ีว่า…

คบเดก็สร้างบ้านจรงิๆ เลยก!ู

"ณาณ่าเอ๊ย แล้วไอ้บ้าที่ไหนจะเชื่อ ใครๆ ก็รู้ว่าเราชอบนายพัท"

"อนันัน้กถ็กูต้องค่ะ ใครๆ กร็ู…้ใช่ม้ัยคะพีพ่ทั" ณอันดาย้ิมร่าอย่างถกูใจ

พร้อมส่งตาหวานให้เจ้าของช่ือท่ีถกูพาดพงิซ่ึงนัง่อึง้อยู่หนึง่ที แล้วหันกลบัมา

อธบิายต่อ "จรงิอยูว่่าคนปกตกิค็งไม่เช่ือหรอกค่ะ แต่กบัไอ้บ้า เอ๊ย คนมพิีรธุ

ในใจเนีย่ เห็นฉากสาวสารภาพรกักบัคนท่ีตวัเองมใีจด้วยแบบนีเ้ข้าไปกต้็องมี

วบูๆ บ้างแหละค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าสาวคนนัน้สวยและแสนดด้ีวยล่ะก็ 

รับรองว่ายิ่งออกอาการแน่ๆ ค่ะ"

อรรถนนท์ท่ีท�าหูทวนลมกบัประโยคสดุท้ายซ่ึงคนพูดแอบหยอดลกูยอ

ให้ตวัเองหน้าตาเฉยค้านขึน้ "แต่มันการ์ตูน๊ การ์ตูน พลอ็ตยอดนยิมมากๆ 

เลยนะ"

"ฮัน่แน่ พีอ่รรถเป็นแฟนพนัธุแ์ท้การ์ตนูผูห้ญิงใช่ม้ัยคะเนีย่ รูด้ ีรูล้กึ รูจ้รงิ

มากๆ" เจ้าของแผนการว่า แล้วรบีเสรมิต่อก่อนท่ีอีกฝ่ายจะรูต้วัว่าถกูหลอกกดั

เข้าให้ "ก็การ์ตูนสิคะ ผิดตรงไหน การ์ตูนนี่แหละค่ะความฝันของผู้หญิง"

ท่าทีไม่ไว้วางใจของผูส้มรูร่้วมคดิท้ังหมดไม่เป็นอุปสรรคต่อความมัน่ใจ
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และความมุง่ม่ันของหญิงสาวเลยแม้แต่น้อย เพราะเจ้าตวัยังคงย�า้และยืนยัน

อย่างหนกัแน่นด้วยรอยย้ิมกว้างขวางสดุๆ

"เอาน่า เช่ือณาณ่าเถอะค่ะ ไม่มใีครเข้าใจหัวอกลกูผูห้ญิงได้ดเีท่าผูห้ญงิ

สวยๆ ด้วยกนันะคะ"

พาณาสน์ท่ีนัง่นิง่ฟังลอบถอนหายใจอีกครัง้…จะไม่น่าเช่ือท่ีสดุกเ็พราะ

ประโยคสดุท้ายนีแ่หละ รูต้วับ้างม้ัยเนีย่!

แม้จะยังเคลอืบแคลง สงสยั ไม่วางใจ และรูส้กึมึนๆ กบัแผน 'ฉาก

สารภาพเพ่ือรกั' ของณอนัดา แต่สดุท้ายทุกคนกย็อมเข้าประจ�าท่ีตามท่ีตกลง

กนัไว้ จดุนดัพบคอืสวนสาธารณะท่ีอยูห่่างจากร้านเช่าเรอืและจกัรยานไปเพยีง

สามช่วงถนน สนามหญ้าสเีขียวสดกว้างขวางมีพืน้ท่ีด้านหน้าตดิถนนและ 

โอบล้อมด้วยทิวไม้ด้านหลงั มชุีดโต๊ะเก้าอี้ไม้สนี�า้ตาลจางๆ วางไว้เป็นระยะ

บรเิวณบ่อน�า้ท่ีอยู่รมิสนามด้านหนึง่ เนือ่งจากเป็นช่วงเวลาเยน็ท่ีคนส่วนใหญ่

ก�าลงัเดนิทางกลบับ้านท�าให้สวนแห่งนัน้มีผูค้นผ่านไปมาบางตา

ตวัละครเอกท้ังคูเ่ลอืกท�าเลเป็นม้านัง่ตัวหนึง่ใต้ต้นไม้ใหญ่ท่ีเพ่ิงผลิใบ 

สอ่ีอนสวย ส่วนบรรดาผูช้มถกูคณุผูก้�ากบัซ่ึงควบต�าแหน่งนางเอกด้วยสัง่ให้

ไปแอบดอูยู่ท่ีโต๊ะหลงัโขดหินท่ีอยู่ไม่ไกลแต่อาศยัว่าเป็นมุมลบัตา

"มนก�าลังเดินมาแล้ว ส่วนคนอื่นๆ ถูกพี่โจดึงไปอีกทาง"

กองพลบอกหลงัรบัโทรศพัท์แจ้งความเคลือ่นไหวของกลุม่เป้าหมาย

จากอรรถนนท์ซ่ึงท�าหน้าท่ีอธบิายแผนให้จติต ิ สหีน้าเขาดมึูนงงเพราะยังหา

ค�าตอบให้ตัวเองไม่ได้ว่าบ้าหรอืเมาท่ียอมเล่นละครฉากนี้

"พี่เกมอย่าท�าหน้าฉลาดน้อยสิคะ เดี๋ยวพี่มนก็สงสัยหรอก"

คุณผู้ก�ากับเฉพาะกิจเอ็ดเสียงเบาพลางชะเง้อชะแง้ไปทางท่ีมนธิรา 

จะเดนิเข้ามา ทันใดนัน้สายตากเ็หลอืบเห็นเป้าหมาย หญงิสาวจงึรบีปิดหน้า

ระเบิดเสียงสะอื้นออกมาทันที
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"ฮือ พี่เกมใจร้าย พี่เกมไม่สงสารณาณ่าเลย"

ท้ังท่ีเตีย๊มกันไว้ดบิด ีกองพลกย็งัอดตกใจกบัเสยีงร้องไห้อย่างกะทันหันนัน้

ไม่ได้ ภาพคนตรงหน้าท่ีคร�า่ครวญราวกบัถกูท�าร้ายให้เจบ็ปวดเหลอืแสนนัน้

ดเูหมอืนจรงิจนเขาตืน่ตะลงึ หากเมือ่ได้ยินประโยคท่ีตามมา ค�าว่าตาเหลอืก

คงเป็นนยิามท่ีดท่ีีสดุ

"พี่เกมสารภาพรักกับณาณ่าต่อหน้าพี่พัทได้ยังไง ฮือๆ"

…หา!

ไม่เพยีงแต่ตวัละครในฉากท่ีอ้าปากค้าง บรรดาผูแ้อบชมท่ีซ่อนตัวกนั

อยูไ่ม่ห่างกง็นุงงไปตามๆ กนั

...เฮ้ย ท�าไมกลายเป็นไอ้เกมสารภาพรักล่ะ!

"ฮึก…อยู่ดีๆ พี่เกมมาบอกรักอย่างนี้ ณาณ่าไม่สบายใจนะคะ ฮือ"

มนธิราชะงักเท้าท่ีก�าลังก้าวเข้ามาหาคนท้ังสองทันทีท่ีได้ยินค�าพูด 

ของสาวรุน่น้อง หญิงสาวมองเหตกุารณ์สะเทือนอารมณ์ตรงหน้าด้วยแววตา

วบูไหว และเมือ่ดวงตานัน้สบประสานเข้ากบัชายหนุม่ท่ียืนละล้าละลงัอย่าง

ท�าอะไรไม่ถกู เธอกเ็อ่ยขอโทษท่ีเสยีมารยาทด้วยเสยีงแผ่วเบาและหันหลงั 

เพือ่เดนิจากไป

"เดี๋ยวสิมน"

กองพลคว้าแขนบางของเธอเอาไว้ รอยหม่นเศร้าตดัพ้อท่ีเคลอืบแคลง

บนใบหน้าอกีฝ่ายท�าให้เกดิอาการหายใจตดิขดั หากไม่อาจเอ่ยปากได้อย่างท่ี

ใจต้องการ "มันไม่ใช่อย่างท่ีมนได้ยนินะ เอ่อ…คอืว่า…คอื…"

ณอันดาปล่อยโฮออกมาอีกทันที "พี่เกมยังเคลียร์กับณาณ่าไม่จบ 

เลยนะคะ บอกมานะว่าสารภาพรักอย่างนี้ท�าไม"

"พ่ีไม่ได้ท�า!" อีกฝ่ายปฏิเสธเสียงดังเพ่ือเอาชนะเสียงร้องไห้อัน 

แสบแก้วหูนั้น "พี่รักมน ใครๆ ก็รู้ พี่จะสารภาพรักกับณาณ่าได้ไง"

ค�าประกาศอันหนักแน่นนั้นก่อให้เกิดความเงียบกริบตามมา
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"ก็แค่นั้นแหละ" คนท่ีร�่าร้องอยู่เม่ือครู่เงยหน้าข้ึนจากฝ่ามือท่ีซบอยู ่

แล้วกเ็ดนิผละไปทันที ท้ิงให้คนท่ีเพิง่บอกรกัและคนถกูบอกรกัยืนตะลงึกบั 

สิง่ท่ีเกดิข้ึนอยู่ล�าพัง…ถ้าไม่นบัไทยมุงหลงัโขดหินและโคนต้นไม้ท้ังหลาย

หลังจากเคลียร์สถานการณ์เรียบร้อย ทุกคนก็กลับมารวมกลุ่มกัน 

อีกครัง้และพากนัเดนิไปยังร้านอาหารทะเลท่ีอยู่ไม่ไกลจากสวนสาธารณะนัน้

เพื่อรับประทานมื้อเย็น

ร้านอาหารขนาดเล็กแต่ตกแต่งอย่างน่ารักและเป็นกันเอง ท้ังยัง 

กรุน่ไปด้วยกลิน่อายของลมทะเลสร้างความประทับใจตัง้แต่ก้าวแรกท่ีเข้ามา

ในร้าน แม้รสชาตอิาหารจะเน้นกลิน่นมเนยแบบตะวันตกเป็นหลกั แต่ความ

สดใหม่และการปรุงอย่างถึงเครื่องก็ช่วยเพิ่มความเอร็ดอร่อยได้ไม่น้อย

ซ่ึงนอกจากบรรยากาศร้านแล้วเหตกุารณ์เมือ่ครูก่ท็�าให้รืน่รมย์ไม่แพ้กนั 

ตลอดมือ้อาหารมเีสยีงแสดงความยินดพีร้อมค�าแหย่เย้าต่างๆ นานาเซ็งแซ่ 

ซ่ึงท้ังกองพลและมนธริาต่างกย้ิ็มรบัด้วยใบหน้าชืน่ ส่วนอีกคนท่ีได้รบัความสนใจ

ไม่แพ้กนักเ็ป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าของแผนการท่ีทุ่มทุนจดัฉากและมส่ีวนร่วม

ในทุกขัน้ตอน

"ว่าแต่ตอนแรกไม่ได้คุยกันแบบนี้นี่ณาณ่า ท�าไมอยู่ดีๆ เปลี่ยนบท"

"ถ้าตามบทพีเ่กมกไ็ด้ยืนท่ือเป็นยักษ์เฝ้าประตูวดัน่ะสคิะ" ใบหน้าร่าเรงิ

ปราศจากคราบน�า้ตาหรอืความโศกเศร้าโดยสิน้เชิงตอบ

"แค่ได้ยนิเราร้องไห้ พีก็่ท่ือไม่อยู่แล้ว" ถ้าไม่เกรงใจแฟนหมาดๆ กองพล

คงค้อนขวบัให้อีกวง "ใครจะเหมอืนเรา เดก็ไรไม่รู ้ตบีทกระจยุจรงิๆ นีถ้่าเบรกมน

ไม่ทัน คนืนีพ้ี่ได้อ่ิมแห้วแน่"

ค�าบ่นนั้นก่อให้เกิดเสียงหัวเราะจากคนรอบข้าง ในขณะที่กุลรัตน์ซึ่ง

ไม่ได้อยู่ร่วมเหตุการณ์ตอนวางแผนถามขึ้นอย่างสนใจ

"อ้าว แล้วแผนตอนแรกเป็นยังไงล่ะ"
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"คือจรงิๆ แล้วตกลงกนัว่าพอมนเดนิมา ณาณ่าจะต้องสารภาพรกั แล้ว

ให้ไอ้เกมปฏเิสธ แต่นีอ่ยู่ดีๆ  ก็โพล่งออกมาว่าไอ้เกมสารภาพเฉยเลย"

"แหม จะให้ซ้ีซ้ัวพูดได้ไงคะค�านั้น ณาณ่าพูดค�าว่ารักได้กับคนแค่ 

คนเดียวเท่านั้นแหละค่ะ" พูดแล้วก็ไม่พลาดท่ีจะหันไปยิ้มหวานให้กับ  

'คนเดียว' คนนัน้ ซ่ึงเจ้าตวักท็�าหน้าเม่ือยอย่างรูเ้ท่าทันว่าเจ้าหล่อนจะต้อง 

ไม่ปล่อยโอกาสนี้เป็นแน่

...นั่นไงล่ะ ถนัดนักไอ้มุกจีบหนุ่มในที่สาธารณะเนี่ย

"ก็แล้วท�าไมต้องท�าเรื่องให้วุ่นวาย บอกกันธรรมดาๆ ก็ได้"

"ผมกลวัมนจะไม่ยอมฟัง หรอืถงึฟังกอ็าจจะไม่เชือ่ เลยต้องท�าตามแผน

ท่ีณาณ่าวางให้" กองพลบอกด้วยใบหน้าเขินๆ แต่ไม่วายท�าตาเช่ือมส่งให้คนรกั 

ซ่ึงค�าตอบนัน้ท�าให้กลุรตัน์โพล่งความจรงิท่ีแอบซ่อนไว้อีกข้อหนึง่อย่างอดไม่ได้

"จะไม่ฟังได้ไง ยายมนก็ชอบนายเกมอยู่ แต่ไม่กล้าพูดเพราะเกม 

มันเด็กกว่า"

พูดจบเสียงอุทานก็ดังขึ้นในหมู่หนุ่มๆ ในขณะท่ีพาณาสน์เริ่มรู้สึก

สงัหรณ์ประหลาด ส่วนคนพดูกถ็กูมนธริาท่ีหน้าเห่อสข้ึีนกะทันหันระดมฝ่ามือใส่

อย่างไม่ย้ัง

"โอ๊ย พอแล้วๆ ท�าเขินไปได้ พวกผูห้ญิงรูก้นัหมดตัง้นานแล้ว ณาณ่า

ไม่รูเ้หรอ" ท้ายประโยคพีส่าวใหญ่ของกลุม่หันไปถามณอันดาท่ีก�าลงัจิม้กุง้ย่าง

เนือ้แน่นชิน้สดุท้ายใส่ปากอย่างเอรด็อร่อย

"รู้ค่ะ"

"อ้าว แล้วท�าไมไม่บอก" กองพลร้องขึ้น 

"บอกธรรมดาก็ไม่สนกุสคิะ" จอมวางแผนตอบหน้าตาเฉยก่อนโบกมือ

เรยีกพนกังานเพือ่ขอสัง่อาหารหวานมาล้างปาก ปล่อยให้คนฟังนัง่มองหน้า

อ้าปากค้างกนัเป็นแถว ส่วนพาณาสน์นัน้ก็ไม่แคล้วนัง่ส่ายหน้าอย่างเวทนา 

ตัวเอง
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...ตกหลุมยายตัวแสบอีกจนได้!

กจิกรรมปิดท้ายของค�า่คนืนัน้คอืการเดนิเล่นในย่านช็อปป้ิงประจ�าเมือง 

ร้านรวงต่างๆ ในอาคารท่ีมีความสงูไม่เกนิสามช้ันขนาบสองฝ่ังถนนขนาด

สองเลน สนิค้าท่ีจ�าหน่ายมท้ัีงของท่ีระลกึ ของแต่งบ้าน เสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกาย 

หนงัสอืมือสอง ไปจนถงึอาหารและขนมต่างๆ

แสงไฟสนีวลจากบ้านเรอืนและร้านค้า รวมถงึท่ีประดบัอยู่ตามทางเดนิ

นอกจากจะแต่งแต้มให้เมืองนีม้สีสีนัจบัตาข้ึนแล้ว ยังท�าให้อากาศซ่ึงเย็นลง

ในเวลากลางคืนดูเหมือนจะอบอุ่นข้ึนจนคนท่ีควรจะเหน็ดเหนื่อยกับการ

ตระเวนเท่ียวท้ังวนัยังมเีรีย่วแรงเดนิเกบ็บรรยากาศไปเรือ่ยๆ อย่างไม่รูเ้บ่ือ

เม่ือเดนิผ่านร้านไอศกรมีท่ีตดิป้ายเชญิชวนไว้ด้านหน้าว่าเป็นสตูรดัง้เดมิ

ของท้องถิน่นี ้คนช่างกนิอย่างอรรถนนท์จงึออกปากชวนเพือ่นๆ เข้าไปลิม้ลอง 

หากกระเพาะซ่ึงเตม็อิม่ด้วยอาหารพร้อมขนมหวานสารพดัเค้กท่ีเพ่ิงรบัประทาน

เข้าไปท�าให้มีเพยีงจติติและพาณาสน์รับค�าชวนนัน้ โดยปล่อยให้คนอ่ืนๆ ล่วงหน้า

ไปก่อน

"สวัสดีตอนค�่าค่ะ" หญิงวัยกลางคนท่าทางใจดีท่ีเคาน์เตอร์ในร้าน

ทักทายข้ึนด้วยรอยยิม้พลางละมือจากการรวบรวมอปุกรณ์ต่างๆ เพือ่เกบ็เข้าท่ี

"ก�าลงัจะปิดร้านแล้วหรอืเปล่าครบั ถ้างัน้ต้องขอโทษด้วย" พาณาสน์

พดูขึน้เมือ่พอจะเดาได้ว่าเธอก�าลงัท�าอะไร

"ไม่เป็นไรค่ะ แค่เริ่มๆ จะเก็บ ต้องการไอศกรีมหรือเปล่าคะ"

เธอพยักหน้าเชิญชวนให้พวกเขาเลอืกรสชาตไิอศกรมีหลากสีในตูเ้ย็น

อย่างกระตอืรอืร้น ก่อนจะลงมอืตกัเกลด็น�า้แข็งสสีวยเนือ้เนยีนเป็นลกูกลมใหญ่

บรรจใุส่ถ้วยกระดาษให้จนแน่นถ้วย

"แถมพิเศษก่อนปิดร้านจ้ะ"

เมื่อได้รับของและจ่ายเงินเป็นท่ีเรียบร้อย ชายหนุ่มท้ังสามก็พากัน
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เดินออกจากร้าน หากก่อนท่ีจะก้าวพ้นประตูพาณาสน์ก็เหลือบเห็นแจกัน

ซ่ึงมดีอกไม้ปักอยู่เพยีงหนึง่ดอกวางอยูท่ี่ขอบหน้าต่าง จงึเอ้ือมมือไปหยบิ

และน�าไปยื่นให้หญิงวัยกลางคนคนนั้น

"อันนี้ลืมเก็บหรือเปล่าครับ"

เธอเงยหน้าข้ึนมองก่อนอทุาน "โอ จรงิด้วย เกอืบไปแล้ว ขอบใจมากจ้ะ"

ชายหนุม่ย้ิมและค้อมหัวให้เลก็น้อย แต่เมือ่จะผละจากไปอีกครัง้ เธอ 

กย่ื็นดอกไม้ท่ีเหลอืในแจกนันัน้ให้เขา

"ช่วยรับไปหน่อยนะคะ ฉันจะได้ไม่ต้องทิ้งมัน"

…ดอกคาร์เนช่ันสชีมพจูางจนเกอืบขาวขลบิปลายกลบีด้วยสม่ีวงบน

ก้านบางหากตั้งตรงอย่างแข็งแรง สง่างาม

เขาย้ิมอีกครัง้เมือ่คดิถึงใครอีกคนท่ีให้ความรูส้กึคล้ายกบัดอกไม้ชนดินี…้

ยายเด็กเปรีย้วหวานจอมแสบ

พาณาสน์เดนิถอืถ้วยไอศกรมีและดอกไม้ออกไปสมทบกบัเพือ่นท่ีก�าลงั

เตรียมตัวกลับท่ีพัก เมื่อณอันดาหันมาเห็นภาชนะถ้วยโตในมือก็รีบปราด 

เข้ามาหา ปล่อยให้เพือ่นคนอ่ืนเดนิน�าหน้าไปก่อน

"พี่พัทกินอะไรค้า"

"ไม่ต้องถาม ไม่ให้กนิ" ชายหนุม่ปฏเิสธอย่างรูทั้นเพราะเคยชินกบัการ

ขอมส่ีวนร่วมในทุกๆ เรือ่งท่ีเขาท�าของเธอ

"ไม่ได้จะกิน แค่ขอชิมค�านึง"

"ไม่ให้ เมื่อกี้พี่ถามแล้วเราบอกไม่เอาเอง" 

"กณ็าณ่าอ่ิม แต่อยากชิมนีค่ะ น้า…นดิดดเดยีวเอง" หญิงสาวอ้อน 

เสยีงเลก็เสยีงน้อยพร้อมท�ามือประกอบค�าพดู

"ไม่" เขายนืยันค�าเดิม แล้วย่ืนของในมอือีกข้างไปให้ "เอานีไ่ปแทนละกนั"

เนือ่งจากเม่ือครูพ่าณาสน์ถอืดอกไม้ด้วยการหนบีก้านไว้ระหว่างข้อนิว้

โดยมีถ้วยไอศกรมีบังหน้า เธอจงึไม่ทันเห็นว่ามีของอีกอย่างอยู่ในมอื และเมือ่
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เขาย่ืนมันออกมา เธอจงึได้แต่ยืนมองหน้าเขาสลบักบัดอกไม้สสีวยด้วยดวงตา

ท่ีเบิกโตย่ิงกว่าไข่ห่านเพราะความคาดไม่ถงึ

"ถอืว่าเป็นรางวลัส�าหรบัแม่สือ่แล้วกนั ถงึจะท�าเรือ่งยุ่งไปหน่อย แต่ผล 

ออกมาดี ยกผลประโยชน์ให้" เขาพดูโดยอ้างเหตผุลท่ีเพ่ิงคดิได้สดๆ ร้อนๆ

หญิงสาวยังคงยืนนิ่งจนเขาต้องย�้าอีกครั้ง

"ไม่เอาเหรอไง"

"เอาค่ะ เอา" เธอรีบรับรางวัลจากมือเขาแล้วท�าท่าปลาบปลื้มอย่าง 

ออกนอกหน้า จนคนให้ได้แต่ส่ายหน้าอย่างไม่เข้าใจว่าท�าไมถงึต้องดใีจขนาดนี้ 

กบัดอกไม้ธรรมดาเพยีงดอกเดยีวท่ีไม่ได้มีราคาค่างวด และเขาเองก็ไม่ได้

ตัง้ใจซ้ือหามาให้เป็นพเิศษแต่อย่างใด

"พี่ไม่ได้ซ้ือหรอกนะ ไปฉกฟรีมาจากร้านไอติม ไม่ต้องท�าหน้าดีใจ

ขนาดนั้นก็ได้"

ณอันดาย้ิมหน้าบาน ส่วนหัวใจนัน้ท้ังบานและฟฟู่องย่ิงกว่า "ไม่เป็นไร

หรอกค่ะ เอามาจากท่ีไหนไม่ส�าคญั เพราะสิง่ส�าคญักว่าคอืพ่ีพัทเป็นคนให้

ณาณ่า ขอบคุณนะคะ"

พูดจบเธอก็ยกดอกไม้นั้นขึ้นจรดจมูกด้วยความทะนุถนอม ทั้งที่มัน 

ไม่มกีลิน่…หากส�าหรบัคนรบัแล้วมันช่างหอมช่ืนใจยิง่นกั ต่อให้เอาดอกไม้

ราคาแพงลบิท้ังสวนมาแลก เธอกจ็ะขอเลอืกดอกไม้ไร้กลิน่ดอกเดยีวนีเ้ท่านัน้

"หนาวม้ัย" ชายหนุม่ถามข้ึนอีกเมือ่เหลอืบเห็นมือเลก็ท่ีประคองดอกไม้

ราวกบัของมค่ีานัน้เปล่าเปลอืย

หญิงสาวยิ้มพลางส่ายหน้า หากเขาก็ยังเอื้อมมาจับมือเธอเบาๆ

"มอืเย็นขนาดนียั้งว่าไม่หนาวอีก" ว่าแล้วกล้็วงกระเป๋าเสือ้แจก็เกต็เพือ่

หยิบถงุมอืของตัวเองส่งให้

"แล้วพี่พัทไม่หนาวเหรอคะ เพิ่งกินไอติมไปด้วย"

"ไม่เป็นไรหรอก แค่นี้เอง ที่หยิบติดมาก็เผื่อให้เรานั่นแหละ รู้ตัวว่า
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มือเย็นง่ายแต่ไม่ยอมพกถุงมือ"

รอยยิ้มบนริมฝีปากยิ่งเปิดกว้างขึ้น ดวงตาทอประกายอ่อนหวานกับ

ความห่วงใยเอาใจใส่เช่นที่เขามีให้มาตลอด 

...พี่พัทน่ารักแบบนี้ จะไม่ให้ณาณ่ารักได้ไงคะ

เธอก้มมองถงุมือผ้าเนือ้นุม่ซ่ึงตนเองรบัมาสวมเรยีบร้อยก่อนดงึออก

หนึ่งข้างเพื่อส่งกลับให้เจ้าของ

"แบ่งกันใส่คนละข้างแล้วกันนะคะ"

"ไม่เป็นไร ณาณ่าใส่ไปเถอะ"

แต่เมือ่หญิงสาวยังไม่ยอมละความพยายามในการย่ืนของกลางคนืให้เขา 

พาณาสน์ทีรู่้นิสัยดื้อดึงของอีกฝ่ายเป็นอย่างดีจึงต้องรับมาสวมไว้ ก่อนจะ 

เอือ้มไปคว้ามือบางมากมุกระชับไว้ในมือใหญ่ไปตลอดทาง

ใต้ท้องฟ้ากว้างสดี�าสนทิอันเกลือ่นไปด้วยแสงระยิบของดวงดาวท่ีเห็น

ได้ชัดเจนกว่าเมืองใหญ่ บรรยากาศอบอุน่อ่อนหวานในเมอืงเลก็ๆ แห่งนีเ้ป็น

เหมือนความฝันแสนดท่ีีเธอจะขอซึมซับและประทับมันเอาไว้ในใจตลอดไป

วันรุ่งขึ้นหนุ่มสาวทั้งหมดตื่นแต่เช้าเพื่อเช็กเอาต์ออกจากที่พัก ตาม

ก�าหนดการท่ีวางแผนไว้พวกเขาจะไปเดนิเท่ียวบรเิวณท่าเรอืใหญ่ซ่ึงทอดตวั

ตามแนวชายหาดอันเป็นจุดท่องเท่ียวข้ึนช่ืออีกแห่งของเมืองนี้ก่อนจะ 

เดินทางกลับในช่วงบ่าย

ท้องฟ้าใสสจีดักบัแสงแดดเจดิจ้าท�าให้อากาศวันนีส้ดใสและอุ่นสบาย 

ไม่แพ้เมื่อวาน นอกจากร้านรวงซ่ึงตกแต่งตามสไตล์พ้ืนเมืองท่ีเรียงราย 

ตลอดแนวยาว ยังมีทางเดินท่ีโค้งเลียบชายหาดให้เดินออกไปชมวิวและ 

รบัลมทะเลสลบัเป็นระยะ

ทิวทัศน์อนัสวยงามท�าให้บรรดานกัท่องเท่ียวไม่รอช้า แยกตวักนัเกบ็ภาพ

ในมมุต่างๆ อย่างเพลดิเพลนิ ก่อนท่ีใครคนหนึง่จะเผลอออกปากเรยีกณอนัดา
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เป็นนางแบบจ�าเป็นให้ มหกรรมโพสลมือายจงึเริม่ต้นข้ึน

หญิงสาวเปลีย่นท่าให้เพือ่นๆ ถ่ายรปูได้สารพดัแบบ ท้ังยืน นัง่ เดนิ บิด 

กระโดด ไม่เว้นแม้แต่การนอนกลิง้ลงกบัพืน้ รวมถงึการป้ันหน้าหลากหลาย

อารมณ์ เช่น การท�าแก้มป่อง ขยิบตา แยกเข้ียว ยิงฟัน ดงึหน้าเหวีย่ง และ

แสร้งว่าเผลออย่างเป็นธรรมชาติ

ผ่านไปเพียงไม่กีน่าที บรรดาตากล้องซ่ึงตอนแรกมีเพยีงเพือ่นในกลุม่

ท่ีเลกิถ่ายภาพววิหันมารวัชัตเตอร์ใส่ดาราหน้ากล้องคนนี ้ กเ็ริม่เพ่ิมจ�านวน

โดยมคีนแปลกหน้านอกกลุม่ท่ีเดนิผ่านมาเห็นแล้วเกดิชอบอกชอบใจกบันางแบบ

ผูเ้ปลีย่นท่าโพสประหลาดๆ อย่างไม่เหนด็เหนือ่ยเข้าร่วมด้วยจนกลายเป็น 

ชนมุงกลุม่ใหญ่

ฝ่ายเพ่ือนๆ ของนางแบบจ�าเป็นเห็นผูช้มท่ีมากข้ึนเรือ่ยๆ กเ็ริม่สะกดิกนั

หาทางสลายตวั พาณาสน์จึงท�าหน้าท่ีเรยีกหญิงสาวผูเ้ป็นศนูย์กลางความสนใจ

แล้วส่งสญัญาณว่าก�าลงัจะโยกย้ายไปจดุอ่ืนบ้าง

"ขอโทษนะคะ"

เสยีงของใครคนหนึง่ดังขึน้เรยีกให้ณอันดาหันไปยังท่ีมาและได้พบว่า

เป็นหญิงสาววยัรุน่ชาวตะวันตกซ่ึงยนือยูก่บัเพือ่นรุน่ราวคราวเดยีวกนัอีกสองคน

"ฉันช่ือเจนนเิฟอร์ค่ะ พวกเราก�าลงัท�าโปรเจก็ต์ส่งประกวดอยู่ช้ินหนึง่ 

อยากจะรบกวนขอความช่วยเหลอืจากคณุได้ม้ัยคะ"

สาวผมน�า้ตาลแดงแนะน�าตัวแล้วอธบิายถงึรายละเอียดความช่วยเหลอื

ท่ีต้องการ นัน่คอืโครงการประกวดคลปิวดิโีอเพือ่โปรโมตการท่องเท่ียวของเมอืง 

โดยท่ีพวกเธอใช้แนวคดิเกีย่วกบัความรกัในหลากหลายรปูแบบมาโยงเข้ากบั

สถานท่ีต่างๆ ซ่ึงสิง่ท่ีจะให้ณอนัดาช่วยกค็อืเป็นดาราจ�าเป็นหน้ากล้องและถาม

ค�าถามหนึง่ข้ออันจะน�ามาซ่ึงค�าตอบท่ีเป็นค�าบอกรกัท่ีน่าประทับใจท่ีสดุได้

ณอันดาเหลอืบมองชายหนุม่ข้างตัวอย่างขอความเห็น ก่อนตอบตกลง

เมือ่ไม่เห็นว่าเขามีทีท่าจะปฏเิสธแต่อย่างใด
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อีกไม่กีน่าทีต่อมาทีมงานของเจนนเิฟอร์กเ็ตรยีมการเสรจ็สรรพ ท้ังกล้อง 

ไมค์ และหน้าม้าท่ีไม่รูไ้ปสรรหามาจากท่ีไหนตัง้แต่เมือ่ไหร่ เม่ือทุกคนพร้อม

ในต�าแหน่งของตัวเองแล้ว หญิงสาวกส็ัง่เดินกล้องและพูดเกริน่น�าเลก็น้อย 

ก่อนจะย่ืนไมค์มาให้ณอนัดาถามค�าถามท่ีเตรยีมไว้

"สมมติว่าฉันเป็นมนุษย์ต่างดาวนะคะ…แน่นอนว่าต้องเป็นประเภท 

ท่ีสวยและแสนดี ฉันยานแตกและหลงมาบนโลก ฉันพูดภาษามนษุย์ไม่ได้ 

สือ่สารอะไรกบัใครไม่ได้ แล้วคณุเป็นคนแรกท่ีได้เจอฉัน คณุจะสอนฉันพูดอะไร

เป็นค�าแรกคะ"

ค�าถามนีน้อกจากตวัคนถามและเจนนเิฟอร์แล้วไม่มีใครรูม้าก่อน ดงันัน้

เมือ่ถามจบจงึเกดิเสยีงฮือฮาข้ึนไม่น้อย พธิกีรสาวให้เวลาหน้าม้าหนุม่ท้ังสามคน

คิดค�าตอบอีกเลก็น้อยก่อนจะย่ืนไมค์ให้ตอบรายบุคคล

"เอ่อ…สวสัดม้ัีงครบั" ชายหนุม่คนแรกตอบง่ายๆ เหมอืนไม่สามารถ

หาค�าตอบอื่นได้ทัน

"ท�าไมล่ะคะ"

"เพราะ…You had me at hello*" ค�าตอบที่ยกเอาประโยคเด็ดจาก

ภาพยนตร์ยอดนิยมนั้นเรียกเสียงเฮได้ในทันที

เมือ่ถงึคราวชายหนุม่คนท่ีสอง เขาพดูด้วยท่าทีเช่ือม่ันในค�าตอบของ

ตัวเองอย่างยิ่ง "รักครับ ผมจะสอนให้เธอพูดค�าว่ารัก เธอจะได้บอกรักผม

ตลอดไป"

เสียงปรบมือเบาบางจากผู้ชมโดยรอบบอกให้รู้ว่าค�าตอบนั้นอาจจะ

ธรรมดาเกินไปหน่อยเลยยังไม่ถูกใจนัก จนมาถึงผู้ร่วมรายการคนสุดท้าย

"ไม่สอนครบั" เขาตอบยิม้ๆ "เพราะผมคงไม่อยากให้เธอไปพดูกบัคนอ่ืน"

"อ้าว แล้วคุณจะคุยกับเธอยังไงล่ะคะ"

"เราจะคุยกันด้วยหัวใจไงครับ" พูดจบเขาก็โค้งรับเสียงปรบมือและ

* ประโยคจากภาพยนตร์เรื่อง Jerry Maguire
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การเป่าปากอย่างถูกใจจากผู้ชมเป็นการขอบคุณ

เจนนเิฟอร์ถอืไมค์กลบัมาหาณอันดาอีกครัง้ แล้วก็ได้เห็นว่าหญิงสาว

ก�าลงัจ้องมองไปท่ีใครอีกคนหนึง่อย่างเอาเป็นเอาตาย

"มองอะไรอยู่คะ"

"ก�าลังส่งกระแสจิตเรียกคนบางคนออกมาตอบค่ะ"

ค�าพูดนัน้ท�าให้พธิกีรสาวหันมองตามสายตาของเธอไปจนเจอชายหนุม่

อีกคนยนืกอดอกในกลุม่ผูช้ม และเมือ่เพือ่นๆ เข้าใจความต้องการของณอันดา 

สารพดัมือกร่็วมด้วยช่วยกนัท้ังผลกัท้ังดนัเขาให้ออกไปยืนกลางวงล้อมกบั 

ชายหนุม่อีกสามคนทันที

พาณาสน์อยากยกมือกมุขมับเป็นอย่างย่ิง เขาควรจะเช่ือสงัหรณ์ของ

ตวัเองตัง้แต่ได้ยินโจทย์จากยายตวัแสบและหาทางเผ่นไปตัง้แต่ตอนนัน้ หาก

สายตาคูห่นึง่ท่ีเหลอืบมองมาเป็นระยะท�าให้เขาไม่กล้าขยับตวัไปไหน เพราะ

ไม่อาจเดาใจเจ้าหล่อนได้ว่าจะโหวกเหวกโวยวายข้ึนมาให้เสียเรื่องหรือไม่  

จงึยงัคงยืนเสยีวสนัหลงัวาบๆ อยู่ท่ีเดมิจนแม่เจ้าประคณุส่งสญัญาณกดดนั 

มาทางสายตานัน่แหละ

เขาลอบถอนหายใจอย่างนกึปลง ปลอบตวัเองว่าไหนๆ กอ็อกมาแล้ว 

กค็งต้องตอบๆ ไปให้จบ ไม่งัน้ยายตวัยุ่งคงไม่ยอมปล่อยให้เขารอดพ้นไปจาก

ตรงนีแ้น่

"ผมจะสอนให้เธอพดูช่ือผมเป็นค�าแรกและค�าเดยีว เพือ่ท่ีเธอจะได้เรยีก

แต่ช่ือผมคนเดยีวตลอดไป"

เม่ือประโยคสิน้สดุลงเสยีงปรบมอืกด็งัขึน้เกรยีวกราว หากคนพดูกลบั

ไม่ได้ยิน เพราะในระหว่างที่เอ่ยตอบเขาได้ประสานตากับหญิงสาวเจ้าของ

ค�าถามโดยบังเอญิ ช่ัวครูน่ัน้ดวงตากลมโตท่ีส่อแววอัศจรรย์ใจหากแฝงไปด้วย

ความอ่อนหวานเตม็เป่ียมราวกบัมพีลงัลกึล�า้ดงึดดูให้เขาไม่อาจละสายตาไปได้ 

จนในท่ีสดุรมิฝีปากสสีดใสกแ็ย้มย้ิมอย่างเตม็ท่ี ใบหน้านวลกระจ่างเรือ่สข้ึีน
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ด้วยความยินด ี และกว่าท่ีเขาจะรูส้กึตวั ไมค์ในมอืเจนนเิฟอร์กอ็ยู่ตรงหน้า 

ณอันดาอกีครัง้

"ท่าทางคุณจะได้ค�าตอบที่ถูกใจแล้ว"

"ใช่ค่ะ"

"แล้วจะตอบเขาว่ายังไงดีคะ"

แววตาสกุใสสว่างวาบข้ึนอย่างร่าเรงิผดิปกต ิ และถ้าสงัเกตดีๆ  จะเห็น

ความซุกซนท่ีซ่อนอยู่ในนัน้ค่อยๆ แสดงตวัออกมา สญัญาณเตอืนภยัในสมอง

พาณาสน์ร้องระงมข้ึนทันที

...เฮ้ย ไม่นะ!

หญิงสาวยกมือข้ึนชี้นิ้วไปยังบันจี้แทรมโปลีน* ซ่ึงมีเสาสูงสองต้น 

โผล่ขึ้นมากลางวงล้อมของฝูงชนในบริเวณใกล้เคียง

"ฉันจะประกาศชื่อเขาให้โลกได้รู้"

"ท�าไมถึงเป็นชื่อเขา ไม่ใช่ค�าว่ารักล่ะคะ"

ณอันดาย้ิมกว้างใส่ตาชายหนุม่เจ้าของค�าตอบสดุท้าย "เพราะจากนีไ้ป

ช่ือของเขาคือค�าว่ารักของฉัน และทุกครั้งท่ีฉันเรียกเขา แปลว่าฉันก�าลัง 

บอกรกัเขาอยู่ค่ะ"

ว่าแล้วร่างบางนั้นก็ย่อตัวลงถอนสายบัวอย่างสวยงามหนึ่งครั้ง และ 

วิง่ไปยงัจดุหมายท่ีปลายนิว้เมือ่ครู ่ ก่อนท่ีค�าว่ารกัจะถกูกูก้่องท่ัวท้องฟ้ากว้าง

ราวกบัจะให้โลกเป็นประจกัษ์พยานของหัวใจดวงนี้

"พี่พัททททททท…ณาณ่ารักพี่พัทที่สุดในโลกเลยนะค้าาาาาา"

แล้วทรปินัน้กจ็บลงด้วยเสยีงหัวเราะของคนรอบข้าง ในขณะท่ีเจ้าตวัคน

ก่อเรือ่งต้องว่ิงล้อมหน้าล้อมหลงัง้อชายหนุม่ผูโ้ด่งดงัข้ึนมาภายในเวลาไม่กีน่าที

* Bungee Trampoline เครื่องเล่นชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเตียงผ้าใบส�าหรับกระโดดและสายยางยืดซ่ึงยึดไว้กับ 
เสาอะลูมิเนียม
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ด้วยการถกูบอกรกักลางท้องฟ้าพร้อมพยานบุคคลร่วมเหตกุารณ์นบัร้อย

"พี่พัทโกรธเหรอค้า"

หญิงสาวซอยเท้าไล่ตามพาณาสน์ท่ีเดินหนีหลังจากช่วงเวลาระทึก 

ผ่านพ้นไปและฝงูชนละความสนใจจากพวกเธอแล้ว ตาโตแป๋วกะพรบิถี่ๆ  อย่าง

ออดอ้อน แล้วกถ็กูมอืใหญ่ตลีงมาเบาๆ ท่ีหน้าผาก

"ไม่อายเขาบ้างหรือไงนะเรา" เขาถามด้วยใบหน้ามุ่ย คิ้วขมวดมุ่น

ถงึจะแอบย้ิมกบัความร่าเรงิสดใสของคนตรงหน้า แต่กอ็ดนกึเคอืงไม่ได้ 

ท่ีเป็นเหตุให้เขาต้องอับอายเพราะเสียงแซวจากคนรอบตัวท้ังคนรู้จักและ 

แปลกหน้า แต่จะให้เดนิหนไีประหว่างท่ีเธอก�าลงัเหินฟ้าอยูน่ัน้กเ็ป็นห่วงเกนิกว่า

จะก้าวเท้าออกจากจดุนัน้ได้ จงึต้องยืนกมุขมบัย้ิมแหยรบัฟังเสยีงปรบมือเป่าปาก

จนจบ

เธอฉีกยิ้มพลางสั่นหน้า "ไม่ค่ะ ท�าไมต้องอายล่ะคะ รักก็บอกว่ารัก 

ไม่ใช่เรื่องน่าอายสักหน่อย"

"แต่กไ็ม่ใช่เรือ่งท่ีต้องไปป่าวประกาศให้รูท่ั้วโลกเลยน่ี เรือ่งของคนสองคน"

"อันนั้นก็ใช่ค่ะ แต่ณาณ่าอยากแสดงความม่ันใจด้วยไงคะ ท่ีส�าคัญ 

ต้องรบีบอกให้คนอืน่ๆ รูว่้าคนนีมี้เจ้าของแล้ว จะได้ไม่เกดิคนท่ีสาม สี ่ และห้า 

ตามมา" หญิงสาวบอกพลางยกัคิว้ให้อย่างเจ้าเล่ห์ จงึถกูมอืใหญ่ตหีน้าผาก

เข้าให้อีกที

"จะสนใจท�าไม ถ้าคนสองคนรกักนั มอืท่ีสาม สี ่หรอืห้าอะไรของเรา

ก็ไม่มีผลหรอก"

จบประโยคนัน้คนฟังกก็ระโดดเกาะแขนเขาแน่น ตาพราวระยับเป็นประกาย

อย่างถกูใจ

"ถ้างั้นก็แปลว่าพี่พัทกับณาณ่ารักกันแล้วใช่มั้ยคะ"

ชายหนุ่มจึงได้รู้ตัวว่าโดนสาวน้อยตัวแสบแกล้งเข้าให้อีกแล้ว
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มหาวทิยาลยัในช่วงปิดเทอมภาคฤดรู้อนซ่ึงแม้จะมีนกัศกึษาลงทะเบียน

เรยีนไม่น้อย แต่ความพลกุพล่านกลบัลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิง่

ในวนัท่ีอากาศร้อนจดัและแสงแดดแผดเผาเช่นนี ้ ถ้าไม่จ�าเป็นจรงิๆ ส่วนใหญ่

จะสมัครใจหลบร้อนอยู่ในอาคารท่ีติดเครื่องปรับอากาศเย็นฉ�่ามากกว่าจะ 

ออกมาเดนิให้ความร้อนแรงของดวงอาทิตย์เผาผลาญร่างกาย

ณอันดากเ็ป็นหนึง่ในนัน้ หญิงสาวนัง่จบิชาแอปเป้ิลเย็นอยูใ่นร้านกาแฟ

อย่างสบายใจ หูกฟั็งเพลงจากโทรศพัท์มอืถอื โดยท่ีมือกพ็ลกิหน้าหนงัสอือ่าน

ไปเรือ่ยๆ ด้วย

"สบายใจเหลือเกินนะคุณผู้หญิง" เสียงห้าวทุ้มดังข้ึนพร้อมมือใหญ ่

ท่ีถอืวสิาสะเอ้ือมมาดงึหูฟังออก "ผมคดิว่าจ�าไม่ผดินะว่าเรานดักนัท่ีห้องสมดุ 

แล้วท�าไมคุณโผล่มาอยู่ที่นี่"

"กห้็องสมุดแอร์เสยีนี"่ หญิงสาวพูดเรือ่ยๆ ไม่มีทีท่าอนาทรร้อนใจใดๆ 

กบัใบหน้าขาวท่ีข้ึนริว้สแีละอาการหอบเบาๆ ด้วยความเหนือ่ยของคูส่นทนา

"แล้วท�าไมไม่บอก ปล่อยให้ผมวิ่งหาทั่วห้องสมุดเลย"

"ก็แล้วท�าไมไม่โทรมาล่ะ"

"ไอ้บ้าที่ไหนใช้โทรศัพท์ในห้องสมุดกันเล่า ผมนึกว่าคุณอยู่ห้องสมุด 

ถ้าโทรไปคุณก็จะโดนดุ ผมก็ไม่กล้าโทรสิ"

ฟังเหตผุลแล้วกต้็องยอมรบัว่าเถยีงได้ยาก เธอจงึยักไหล่และเปลีย่นประเดน็

หน้าตาเฉย "เอาน่า ยงัไงกเ็จอกนัแล้วไง คนมาสายไม่มสีทิธิบ่์นนะ"

"ผมสายแค่ห้านาที แต่อีกสิบห้านาทีเนี่ยเพราะผมต้องวิ่งตามหาคุณ

ต่างหาก"

"ก็แล้วไอ้ห้านาทีนั่นเรียกว่าสายหรือเปล่าล่ะ"

ชายหนุม่ท�าท่าฮึดฮดัเพราะอยากเถยีงแต่ไม่อาจท�าได้ จงึท้ิงตวัลงนัง่

ท่ีเก้าอีต้รงข้าม ใบหน้าขาวจดัตดัด้วยเครือ่งหน้าคมเข้มและดวงตาสเีทาอ่อน

ซ่ึงเป็นส่วนผสมอันลงตวัของสองชนชาตคินละฟากฝ่ังทวีปท�าให้เขาจัดเป็น
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หนึง่ในผูช้ายหน้าตาด ี เสยีแต่ชอบท�าหน้าอยู่สองแบบ นัน่คอืกวนประสาท

กับขาดอารมณ์ขัน

เชนย์เป็นลูกครึ่งจีน-อเมริกัน บิดาของเขาเป็นคนจีนท่ีอพยพมาตั้ง

รกรากท่ีสหรัฐอเมริกาพร้อมกับพี่ชายและพี่สาวอีกสี่คนตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น 

ด้วยสตปัิญญา ความสามารถ รวมถงึความอุตสาหะพากเพียรของห้าพ่ีน้อง 

จากทรพัย์สนิจ�านวนไม่มากท่ีพกตดิตวัมา ก็ได้งอกเงยเป็นธรุกจิครอบครวั

ท่ีม่ันคงและกว้างขวางแตกแขนงออกไปเรือ่ยๆ จนวนันี้ได้กลายเป็นหนึง่ใน

ตระกูลเศรษฐีที่นักธุรกิจในวงการต่างรู้จักดี

ณอันดาได้รูจ้กักบัเขาในห้องเรยีนวชิาหนึง่ต้ังแต่เทอมแรกท่ีเข้าเรยีน 

ท่ีนี ่ ชายหนุม่เดนิมาขอจบัคู่ท�ารายงานกบัเธอด้วยค�าพูดท่ีหลายคนอาจจะ

ตวดัหางตาใส่

'คูดี่ๆ ไม่ได้หากนัง่ายๆ เห็นแก่เช้ือชาตท่ีิใกล้เคยีงกนั ผมจะยอมคูก่บั

คณุเอง'

แต่เพราะคนฟังคอืเธอ ประโยคนัน้จงึฟังดแูสนธรรมดา เมือ่เทียบกบั 

ค�าตอบท่ีพดูออกไปด้วยเสยีงสภุาพจรงิใจพร้อมรอยย้ิมหวานจดัท้ังตาและปาก

'ไม่เป็นไรค่ะ ถ้าดีแล้วได้แค่นี้ ฉันท�าเองคนเดียวดีกว่า'

จากวันนั้นมาเธอและเขาก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกัน ซ่ึงบรรดา 

เพื่อนร่วมห้องหลายคนท่ีพอจะรู้อภินิหารของท้ังคู่ก็ไม่แปลกใจ ท้ังยังม ี

แก่ใจตั้งฉายาให้ว่า 'คู่หูไร้เทียมทาน' อีกด้วย

"เถยีงนกั ไม่ให้ซะดม้ัีย" ชายหนุม่โบกฮาร์ดดสิก์พกพาบางเฉียบในมือ

เบาๆ

"ถ้าคิดว่าหาคนท่ีท้ังเก่ง ท�างานไว รสนยิมด ีและสวยขนาดนีม้าแทน

ได้ง่ายๆ กต็ามใจส"ิ เธอตอบพร้อมเชดิหน้าอย่างไม่ย่ีหระ

เชนย์จงึเคาะฮาร์ดดสิก์นัน้ลงกบัหน้าผากท่ีลอยไปมาเบาๆ อย่างหม่ันไส้

...พูดจาหลงตัวเองได้ขนาดนี้ เหมือนใครก็ไม่รู้
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"เอ้า เอาไป แล้วจะกลับยังไงนี่"

ณอันดาเกบ็ของใส่กระเป๋าแล้วหยิบโทรศพัท์มอืถอืขึน้มา "พีพ่ทัมารบั 

นี่ไง โทรมาพอด"ี

เมื่อพูดคุยกันเรียบร้อยต่างก็แยกย้ายกันไป ณอันดาเดินไปยืนรอ  

ณ จุดท่ีนัดพาณาสน์ไว้ เพียงไม่นานรถยนต์คุ้นตาก็เคลื่อนตัวเข้ามาจอด

ตรงหน้า หญิงสาวเขม้นมองผ่านกระจกเคลอืบฟิล์มเข้าไปดท่ีูนัง่ข้างคนขับ

ก่อนเหลือบไปที่เบาะด้านหลัง

...ดีมาก อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่นะคะ

หญิงสาวพยักหน้าอย่างพอใจก่อนเปิดประตรูถเพือ่ก้าวขึน้ไปนัง่เคยีงข้าง

พาณาสน์

"สวสัดค่ีะพีวิ่ป พีอ้่อน" เธอหันไปย้ิมทักทายให้ผูโ้ดยสารด้านหลงั ซ่ึง

คนหนึ่งย้ิมรับแม้จะดูฝืนๆ ไปบ้าง แต่ก็ยังดีกว่าอีกคนท่ียกแค่มุมปากข้ึน 

อย่างเสยีไม่ได้

วิภาวีและอรกัญญาเป็นนักศึกษาใหม่ท่ีเพ่ิงย้ายรัฐมาเรียนต่อระดับ

ปริญญาเอกท่ีมหาวิทยาลัยนี้ ท้ังสองเป็นเพื่อนสนิทท่ีมีบุคลิกแตกต่างกัน 

อย่างย่ิง

วิภาวีเป็นคนสวย อ่อนหวานท้ังรูปร่าง หน้าตา และกิริยามารยาท  

ดกีรอีดตีดาวมหาวทิยาลยัสมัยเรยีนปรญิญาตรท่ีีเมืองไทยท�าให้หนุม่ๆ ซ่ึง 

ได้ทราบข่าวล่วงหน้าว่าเธอจะย้ายมาอยู่เมืองนีเ้ฝ้ารอ และเม่ือได้พบเห็นตวัจรงิ 

ความเรยีบร้อย น่าทะนถุนอมกท็�าให้พวกเขาเกบ็ไปเพ้อกนัว่าหญิงสาวนัน้

เพยีบพร้อมไม่ต่างอะไรจากนางในวรรณคดี

ส่วนอรกญัญานัน้รปูลกัษณ์ภายนอกดธูรรมดา แม้จะไม่ได้มส่ีวนไหน

ท่ีบกพร่องแต่ก็ไม่ใช่คนสวย ย่ิงเม่ือเทียบกับเพื่อนสนิทท่ีตัวติดกันตลอด 

ย่ิงท�าให้หญิงสาวดูจืดไป อย่างไรก็ตามสิ่งท่ีโดดเด่นของเธอคือบุคลิกท่ี
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คล่องแคล่ว แต่อารมณ์ร้อนและไม่ยอมคน ซ่ึงท�าให้ดเูหมอืนเป็นผูช่้วยปกป้อง

วภิาวีไปโดยปรยิาย

สิ่งท่ีท้ังสองเหมือนกันคือฐานะทางบ้านท่ีอยู่ในระดับกลางและความ

สามารถในการเรียน ทั้งคู่เป็นนักเรียนทุน ผิดกันที่วิภาวีได้ทุนค่าเล่าเรียน

จากมหาวิทยาลัยท่ีนี่ ในขณะท่ีอรกัญญารับทุนมาจากบริษัทท่ีเมืองไทย 

พวกเธอจะเริ่มการเรียนท่ีมหาวิทยาลัยนี้ในช่วงภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง 

แต่ที่ย้ายมาก่อนก็เพื่อปรับตัวและเตรียมความพร้อมทั่วๆ ไป

ณอนัดาได้พบหญงิสาวท้ังสองเป็นครัง้แรกเมือ่สองสปัดาห์ท่ีแล้ว ซึง่

อาจจะเรยีกได้ว่าเป็นการพบกนัท่ีไม่ค่อยน่าประทับใจนกั

เนือ่งจากอพาร์ตเมนต์ท่ีสองสาวเช่าอยู่ใกล้ท่ีพกัของพาณาสน์ เขาจงึ

รับอาสาอ�านวยความสะดวกพวกเธอในช่วงแรกตามธรรมเนียมปกติของ 

กลุม่คนไทยท่ีจะช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงวนัท่ีเกดิเหตชุายหนุม่แวะไปรบั

พวกเธอท่ีบ้านก่อนจะวนรถไปรบัณอันดาท่ีมหาวทิยาลยัเพือ่ไปยงับ้านเพือ่น

อีกคนหนึง่ซ่ึงจดังานต้อนรบัเพือ่นใหม่อย่างท่ีเคยท�าทุกเทอม

เมือ่ณอนัดาเห็นต�าแหน่งท่ีวภิาวนีัง่ หญิงสาวกเ็ปิดประตแูละขอให้เธอ

ย้ายทันที

'ขอโทษค่ะ ช่วยย้ายไปนัง่เบาะหลงันะคะ ท่ีนัง่ตรงนีเ้ป็นของณาณ่าค่ะ'

เป็นอันรู้กันในกลุ่มคนไทยว่าท่ีนั่งข้างคนขับในรถของพาณาสน์นั้น 

ถูกสงวนสิทธิ์ไว้ให้ณอันดาเพียงคนเดียว ซึ่งคนที่ประกาศให้เป็นเขตสงวน

ก็ไม่ใช่ใครนอกจากเจ้าตัวนั่นแหละ 

หญิงสาวเข้าใจว่าวิภาวีเป็นคนใหม่จึงไม่รู้เรื่องนี้ เธอจึงบอกอีกฝ่าย 

ด้วยน�า้เสยีงแสนธรรมดาโดยมีวตัถปุระสงค์เพยีงแจ้งให้ทราบ แต่ดเูหมือน 

คนฟังจะไม่คดิเช่นนัน้ วภิาวไีม่รูจ้กัเธอมาก่อนจงึไม่คุน้กบันสิยัการพดูตรงๆ 

แบบนีเ้ลยหน้าเสยีลงอย่างเห็นได้ชัด ในขณะท่ีอรกญัญาโกรธแทนเพือ่นและ

ไม่ลงัเลท่ีจะตอบโต้ทันที
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'ไม่ยักรู้ว่ามีเจ้าที่'

เจ้าท่ีเลกิคิว้มองไปยังคนพดูเพือ่หย่ังเจตนา ซ่ึงฝ่ายนัน้กจ้็องกลบัอย่าง

ไม่เป็นมิตร

'กถ็งึบอกให้ทราบไงคะ' พดูแล้วกถ็อนสายตากลบัมาท่ีวภิาวซ่ึีงยังนัง่อ้ึง

อยู่ท่ีเดมิ

'ณาณ่า' เจ้าของรถเอ่ยปราม แม้จะรูว่้าเธอไม่มเีจตนาหาเรือ่ง แต่เรือ่ง

จะให้ยอมกค็งเป็นไปได้ยากเหมือนกนั

จรงิๆ เขากคิ็ดอยูต่ัง้แต่วภิาวข้ึีนมานัง่ตรงนีแ้ล้วว่ายายตวัยุ่งของเขา 

อาจจะมีปัญหา แต่กป็ากหนกัไม่พดูตัง้แต่แรกเพราะลมืไปว่าค�าพดูตรงๆ ของ

เจ้าหล่อนซ่ึงเขาเคยชินอาจจะไม่รืน่หูส�าหรบัคนอ่ืนก็ได้ และนกึไม่ถงึด้วยว่า

อรกญัญาจะตอบโต้

เรื่องในวันนั้นจบลงได้เพราะพาณาสน์ออกปากขอให้วิภาวีย้ายท่ีนั่ง 

โดยอ้างว่าเขาต้องให้ณอนัดาช่วยดทูาง อย่างไรกต็ามดเูหมือนว่าอรกญัญา 

จะตัง้ตัวเป็นอรกิบัเธอไปแล้ว ส่วนหญิงสาวอีกคนนัน้ยังรกัษาภาพสาวสวย

แสนดีไว้อยู่ ถงึจะดฝืูดฝืนไปบ้าง

จดุหมายปลายทางวนันีค้อืบ้านของรุน่พีช่าวไทยคนหนึง่ท่ีเพ่ิงรบัปรญิญา

ไปหมาดๆ หญงิสาวก�าลงัจะเดนิทางกลบัประเทศไทยในอีกไม่กีวั่นข้างหน้า

จงึได้จดังานเลีย้งลาเพือ่นฝงูเป็นครัง้สดุท้าย

เมือ่จอดรถเรยีบร้อย ท้ังสีค่นกช่็วยกนัหยิบของซ่ึงประกอบด้วยอาหาร

ต่างๆ เข้าไปในบ้าน

"สวัสดีค่าทุกคน คนสวยมาแล้วนะค้า" ณอนัดาประกาศทันทีท่ีผลกัประตู

เข้าไปภายใน

อรกัญญาท่ีเดินตามมาข้างหลังเบ้ปากอย่างหมั่นไส้แล้วดึงวิภาวีให้

เดินตรงเข้าไปในครัวสมทบกับสาวๆ คนอื่นเพื่อช่วยเตรียมอาหาร



(ไม่) รู้ว่า (ไม่) รัก 44

"แล้วนัน่คนสวยจะไปไหนจ๊ะ ท�าไมไม่มาช่วยท�าอาหาร" กลุรตัน์ตะโกน

มาจากด้านในครวัเม่ือเห็นณอันดาเดนิเกาะแขนพาณาสน์โผล่หน้าเข้ามาทักทาย

แล้วกท็�าท่าจะตามออกไปท่ีห้องนัง่เล่น

"ก็ณาณ่าไม่ถนัดเรื่องท�าอาหารนี่คะ อยู่ไปก็เกะกะพี่ๆ เปล่าๆ"

"แล้วถนัดอะไรบ้างล่ะจ๊ะ พี่ไม่เห็นเราจะท�าอะไรได้สักอย่าง"

ณอันดายิ้มหวาน "ถนัดเรื่องท�าสวยค่ะ หรือถึงไม่ถนัดก็ไม่เดือดร้อน 

เพราะสวยเป็นปกติอยู่แล้ว"

คู่สนทนาส่ายหน้า สะบัดตะหลิวแทนการโบกมือ "จ้ะๆ แม่คนสวย 

ตามปกติ งั้นจะไปไหนก็ไปเถอะจ้ะ"

ดงันัน้เธอจงึไปนัง่อยู่ในห้องนัง่เล่นท่ีหนุม่ๆ ก�าลงัช่วยกนัแยกช้ินส่วน

เฟอร์นเิจอร์ชิน้ใหญ่ท่ีเจ้าของจะไม่น�ากลบัไปด้วยให้เป็นช้ินเลก็ช้ินน้อยเพือ่ง่าย

ในการขนย้ายของผูร้บัมรดกแทน

เมือ่อาหารเสรจ็ บ้านกเ็รยีบโล่งพอด ีอาหารถกูน�ามาจดับนพืน้ท่ีปูด้วย

ผ้าพลาสติกกันเปื้อนแทนโต๊ะซ่ึงถูกจัดเก็บไปเรียบร้อย อุปกรณ์ท่ียังเหลือ 

ใช้การได้มีเพยีงโทรทัศน์และเครือ่งเสยีงท่ีเจ้าของบ้านขอให้รุน่น้องท่ีซ้ือต่อ 

มารบัของไปในวนัท่ีเธอเดนิทาง

"บีเกบ็คาราโอเกะไปหรอืยัง" อรรถนนท์ถามข้ึน ชายหนุม่เป็นหนึง่ใน

สมาชิกมือตดิไมค์ประจ�ากลุม่ ไม่ว่าไปปาร์ตีบ้้านไหน เป็นต้องน�าทีมตัง้วงทุกที

"ยังค่ะ ไมค์ก็ยังอยู่ เตรียมไว้ให้พี่อรรถวันนี้โดยเฉพาะไง"

ว่าแล้วกจ็ดัแจงช่วยกนัต่อสารพัดสายไฟและเซ็ตเครือ่ง ก่อนท่ีบทเพลง

แกล้มอาหารจะเริม่ต้นข้ึน 

"เพลงนี้ใครเลอืก" อรรถนนท์ผูท้�าหน้าท่ีจดัควิถามเมือ่ช่ือเพลงปรากฏ

บนจอ

"ว้ายๆ ของณาณ่าเองค่ะ" หญิงสาวรบีรบัไมโครโฟนท่ีถกูส่งต่อกนัมา

แล้วลุกขึ้นยืนเตรียมพร้อม
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"เจอะเธอเมื่อไหร่ในใจมันหวิว เด็ดดอกไม้ปลิวจนเกลื่อนถนน

เธอน่ารักจนฉันเก็บไปคิดไปฝัน อยากขอเป็นแฟนด้วยคน

หน้าตาของเธอก็หล่อพอใช้ แต่ว่าหัวใจเธอช่างเปี่ยมล้น

เธอเพียบพร้อมไปทุกอย่าง จนฉันสับสนว่าต้องท�าตัวยังไง"*

ณอันดาร้องเพลงตามท�านองสนุกสนานซ่ึงเคยเป็นท่ีนิยมมากเม่ือ

หลายปีก่อน แต่ท่ีท�าให้คนฟังหัวเราะกนัอย่างครืน้เครงเป็นเพราะเธอไม่ได้

ร้องเฉยๆ หากยังออกท่าเต้นประกอบตามสเตป็ท่ีนกัร้องดโูอ้สาวเจ้าของเพลง

เคยเต้นไว้อย่างไม่ผดิเพีย้น และเม่ือถงึท่อนแรพ็ก่อนจบ หญิงสาวกด็งึมือ 

ชายหนุม่ท่ีนัง่อยู่ข้างตวัให้ยนืข้ึนท่ามกลางเสยีงโห่ฮาของคนอ่ืนๆ

"ไม่อยากทอดสะพาน แต่รอนานๆ ก็ไม่ไหวนะ

เจอกันมาตั้งนานแล้ว ท�าไมไม่มองตัวฉันบ้างล่ะ

ตรงนี้ ตรงนี้ หยิบสิ หยิบสิ มองเห็นไหมจ๊ะ

อุตส่าห์ทิ้งให้เธอเก็บ ท�าไมไม่เก็บซะทีล่ะคะ"

พาณาสน์ส่ายหัวดกิ ใบหน้าเข้มของเขาเรือ่สข้ึีนเลก็น้อยเพราะไม่ชิน

กบัมุกแทะโลมหนุม่ของยายตวัยุ่งนีส่กัทีท้ังท่ีเจ้าตวักห็าโอกาสท�าอยูบ่่อยๆ  

ดอูย่างตอนบนัจีแ้ทรมโปลนีท่ีกระโดดม้วนหน้าม้วนหลงัไปตะโกนบอกรกัเขาไป

นัน่ไง แต่เมือ่มองร่างบางท่ีขยับตวัตามจงัหวะด้วยรอยย้ิมสดใสแล้วความขดัเขนิ 

กเ็ปลีย่นเป็นรอยยิม้ข�าปนเอ็นดู

ภาพคนท้ังสองท่ีย้ิมให้กนัอาจดธูรรมดาในสายตาคนอืน่ท่ีเห็นบ่อยครัง้ 

แต่ส�าหรบัวภิาวีมันท�าให้อาหารจานอร่อยรสกร่อยลงด้วยความหงดุหงดิทันที 

หญิงสาวพยายามเสมองไปทางอ่ืน แต่เสียงปรบมือกับท�านองเพลงใหม ่

ที่เริ่มต้นขึ้นก็ท�าให้เธออดเหลือบตาไปมองอีกไม่ได้

เนื้อเพลงหวานซ้ึงท่ีเล่าถึงการค้นหาความรักของคนสองคนดังข้ึน 

แทนเพลงเก่าด้วยเสยีงของหญิงสาวคนเดมิกบัชายหนุม่ท่ีถกูบังคบัให้ร้องคูก่นั 

* เพลง : ผ้าเช็ดหน้า ศิลปิน : Triumphs Kingdom
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แต่เนือ่งจากเพลงนีต้้องใช้ความสามารถและพลงัเสยีงในการร้องค่อนข้างมาก 

ท�าให้ณอันดาท่ีไม่ช�านาญร้องเพีย้นไปไม่น้อย เพลงจงึถกูปิดก่อนจะจบเพราะ

คนฟังชักทนไม่ได้แม้ว่าพาณาสน์จะร้องได้ค่อนข้างดกีต็าม

"พอเหอะ ณาณ่ากลับไปเอาดีเพลงเก่าเถอะนะ ถือว่าสงสารพี่ๆ"

"แหม ก็เพลงนี้มันร้องยากนี่คะ"

"ร้องยากหรอืไม่เก่ง เอ้อ ไม่ถนดักนัแน่คะน้องณาณ่า" เสยีงอรกญัญา

ดังแทรกข้ึนด้วยค�าพูดท่ีดูเหมือนจะล้อเล่น แต่ไม่วายเจือหางเสียงเยาะๆ  

ก่อนจะเสนอขึ้น "ถ้าอยากฟังเพลงนี้ต้องให้วิปร้องค่ะ รับรองเสียงเหมือน 

ต้นฉบับเป๊ะ"

"ไม่เอาน่าอ้อน" วภิาวรีบีค้านเสยีงอ่อย แต่กลบัก้มหน้าลงซ่อนแววตาวาว

อย่างสมใจไว้ได้สนทิ

"ลองดูก็ได้น้องวปิ ไม่ต้องเขนิหรอก ถอืว่าสนกุๆ กนั ขนาดณาณ่า 

ร้องเข้ารกเข้าพงขนาดนั้นยังไม่อายเลย" กุลรัตน์ตีความอาการนั้นว่าเป็น

ความขัดเขินท่ีน่าเอ็นดจูงึเอ่ยสนบัสนนุ และไมโครโฟนกถ็กูส่งมารอถงึมอื

ท�านองเพลงหวานเพลงเดมิดงัข้ึนอกีครัง้ แต่คราวนีเ้สยีงท่ีขับขานกลบั

ต่างไปจากเสียงเดิมโดยสิ้นเชิง ท้ังน�้าเสียงและการทอดอารมณ์ท�าให้เธอ

สามารถสะกดคนฟังได้ตัง้แต่ประโยคแรก

"สิ่งที่ฉันหวัง สิ่งที่ฉันคอย อาจดูเหมือนเลื่อนลอย เกือบจะฝันไป

มองหาคนคนหนึ่ง ที่ไม่รู้เป็นใคร และไม่รู้เมื่อไหร่ จะพบคนผู้นั้น"*

เมือ่ประสานกบัเสยีงพาณาสน์ในท่อนต่อไปซ่ึงเข้ากบัเธอได้เป็นอย่างดี 

บรรดาสมาชิกร่วมวงจึงนิง่ฟังกนัอย่างเคลบิเคลิม้ไปตลอดเพลง

"แต่เราก็หากันจนเจอ มันนานแค่ไหนที่คอยเธอมา

รู้สึกไหมว่าชีวิตคุ้มค่า เมื่อมีใครสักคนข้างกาย"

เสียงปรบมือเกรียวกราวบอกความชื่นชมดังขึ้นเม่ือเพลงจบ วิภาวี 

* เพลง : หากันจนเจอ ศิลปิน : ทรงสิทธิ์&เสาวนิตย์
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เอ่ยขอบคณุเบาๆ แล้วช้อนตาข้ึนมองคูร้่องเพลงท่ีก�าลงัส่งย้ิมมาให้พอด ีเธอ

จงึก้มหน้าลงหลบตาด้วยท่าทางขัดเขิน

อาการดงักล่าวไม่พ้นสายตาของอรกญัญา เธอมองภาพของเพือ่นและ

ชายหนุม่อย่างพอใจ ก่อนตวดัสายตาไปยังหญิงสาวอกีคนด้วยรอยย้ิมเยาะเย้ย

อย่างไม่ปิดบังฉายชัดข้ึนเตม็ใบหน้าท่ีท�าให้คนถกูมองงงไปเลก็น้อย

...เอ นี่เราต้องรู้สึกอะไรหรือเปล่าน้า

วภิาวร้ีองเพลงได้เพราะ เธอกช่ื็นชม ส่วนพาณาสน์นัน้ไม่ต้องพดูถงึ ถ้า 

มพู่ีให้ลกุข้ึนเต้นเชียร์หรอืมป้ีายไฟให้โบกเธอคงท�าไปแล้ว สรปุว่าสถานการณ์

โดยรวมกป็กติด ีแล้วสายตาจกิๆ ของอรกญัญานัน่ควรจะแปลว่าอะไรกนั

...ช่างมันแล้วกัน คิดไปก็เปลืองซีรีเบลลัม* นะคะ

หญิงสาวไหวไหล่เลก็น้อยพลางเอือ้มมอืตกัส้มต�ามะละกอผสมแครอต

สีส้มสดใสใส่จาน หากทันทีที่อาหารสีสวยสัมผัสลิ้น เธอก็ส่งเสียงร้องลั่น

"โอ๊ย เผ็ดๆๆๆ"

เสยีงโวยวายของเธอเรยีกความสนใจจากหลายๆ คนได้ทันที เพลงใหม่

ท่ีก�าลงัจะเริม่ข้ึนโดยอรรถนนท์เป็นอนัหยุดชะงกักลางอากาศช่ัวคราว ก่อน

ด�าเนนิต่อเม่ือณอนัดารับแก้วน�า้หวานจากพาณาสน์แล้วยกดืม่จนหมด กระนัน้

ใบหน้าท่ีปกติเป็นสนีวลของเธอกยั็งแดงจดั

"กินโดนอะไรณาณ่า"

"ส้มต�าค่ะ เผด็สดุๆ ใครท�าคะเนีย่" เธอพดูพลางช้ีนิว้ไปยังจานอาหาร

ต้นเหตุท่ีท�าให้ยงัแสบปากไม่หายแม้จะได้น�า้ช่วยบรรเทาความเผด็ร้อนไปบ้าง

แล้วกต็าม

"เอ่อ พี่ท�าเองค่ะ" วิภาวีท่ีนั่งห่างออกไปเล็กน้อยเอ่ยเสียงเบาด้วย

หน้าตาตื่น "เผ็ดไปเหรอคะ"

ณอันดาก�าลังจะอ้าปากตอบก็ถูกขัดขึ้น

* ส่วนของสมองที่ควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
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"ไม่เห็นเผ็ดสักหน่อย ไม่น่าเชื่อว่าน้องณาณ่าจะปากบางนะคะ เห็น

ปกติแล้วไม่ค่อยรู้สึกอะไร"

"คือณาณ่าทานเผ็ดไม่ค่อยได้ครับ เลยอาจจะรู้สึกมากกว่าคนอ่ืน" 

พาณาสน์ตอบแทน เขารูส้กึได้ว่าค�าพดูของอรกญัญาฟังแปร่งหูพกิล จงึคดิว่า

ควรป้องกนัก่อนเกดิปัญหาข้ึน

"ถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่าจะกินตั้งแต่แรกนะ" คู่กรณีเสียงอ่อนลงเล็กน้อย

เมื่อชายหนุ่มออกหน้าแทน

"ก็ณาณ่าไม่คิดว่าจะเผ็ดขนาดนี้นี่คะ สีแครอตกับพริกก็ส้มๆ แดงๆ 

เหมอืนกนัเลยไม่รู้ว่ามพีรกิเยอะแค่ไหน ถ้ารูว่้าเผด็เหมอืนแม่ค้าพรกิยกแผง

มาใส่เองแบบนีค้งไม่กล้ากนิหรอกค่ะ"

"เอ๊ะ นี่น้องณาณ่าตั้งใจจะว่าใครเป็นแม่ค้าหรือเปล่า" เสียงที่อ่อนลง

เมื่อครู่กลับมารวนอีกรอบ

"หือ เปล่านี่คะ แค่พูดเปรียบเทียบข�าๆ"

"เหรอคะ เพิ่งรู้ว่าเรื่องแบบนี้เอามาข�าได้ด้วย"

ณอันดากะพริบตาอย่างเริ่มงงอีก "ท�าไมจะไม่ได้ล่ะคะ"

"เพราะส�าหรับบางคนมันเหมือนค�าพูดดูถูกไงคะ"

ถงึตรงนีค้วามงนุงงเม่ือครูก็่ค่อยๆ กระจ่างทีละน้อย ท้ังค�าพดูท่ีพยายาม

ส่อนยั น�า้เสยีงจกิกดัตวดัหาง และดวงตาท่ีจ้องมาจนเธอเสยีวแทนว่าลกูตา

จะพลดัหลดุ รวมเข้าด้วยกนัแล้วค�าตอบกชั็ดเจนว่าคนพดูมเีจตนาอะไร

...ด๊ายยยย คุณพี่ขอมา คุณน้องก็จัดให้นะคะ

"แหม 'บางคน' นี่คิดมากจังนะคะ เขาแค่พูดถึงเฉยๆ ไม่ได้ซ่อน 

ความหมายนยัอะไร กค็ดิว่าเขาดถูกูซะแล้ว แบบนี้ไม่รูว่้าใครกนัแน่ท่ีดถูกู  

คนพูดหรือตัวเอง"

"กว่็าไม่ได้หรอกค่ะ เขาอาจจะเจอพวกคนรวยนสิยัเสยีมาเยอะเลยต้อง

ระแวงไว้ก่อน"
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"ว้า น่าสงสารจรงิๆ ชีวติเขาคงเครยีดมากนะคะ ถ้าได้เจอกนั ณาณ่า 

ก็อยากจะบอกเขาว่าผู้หญิงน่ะคิดบวกแล้วจะสวยข้ึนท้ังหน้าตาและจิตใจ 

นะคะ"

อรกัญญาตาลุกวาวขึ้นทันที "ณาณ่าว่าใคร"

คูก่รณยัีงสามารถรกัษาใบหน้าให้ดูซ่ือใสได้สนทิ "จะว่าใครได้ยังไงคะ  

ก็พวกเราพูดถึง 'บางคน' กันอยู่ไม่ใช่เหรอคะ"

ก่อนท่ีการลบัฝีปากจะเข้มข้นกว่านี ้ วภิาวีท่ีเห็นอณุหภมูอิารมณ์ของ

เพือ่นไต่ระดบัข้ึนเรือ่ยๆ และท�าท่าจะเสยีคะแนนต่อหน้าคนอ่ืนกร็บีขัดทัพด้วย

การชวนเพือ่นไปห้องน�า้ จงึเป็นโอกาสให้พาณาสน์จดัการคนข้างตวับ้าง

"ไปเถียงเขาท�าไมกันนะณาณ่า"

"เถียงอะไรกันคะ เปล่าสักหน่อย เขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนทรรศนะ 

ต่างหากล่ะคะ"

ชายหนุม่เคาะนิว้กบัศรีษะคนท่ีท�าหน้าไม่รูไ้ม่ช้ีว่าย่ัวอารมณ์คนอ่ืนไว้

ขนาดไหน "ไม่ต้องมาท�าแบ๊วกับพี่เลย คิดว่ารู้ไม่ทันเราหรือไง"

ณอันดารบีกระแซะเข้ากอดแขนอย่างออดอ้อน "โธ่ๆ ๆ ใครจะคดิแบบนัน้คะ 

ณาณ่าบอกแล้วว่าพีพ่ทัอ่ะรูใ้จณาณ่าท่ีสดุแล้ว สมกบัเป็นท่ีรกั…"

หญงิสาวหัวเราะกิก๊เมือ่พาณาสน์ท�าตาดใุส่เพราะค�าพูดสดุท้าย "ท่ีรกั

ของพวกเราทุกคนไงคะ แหม คดิไปถงึไหน"

"พอๆ" มือใหญ่ผลักศีรษะท่ีแกล้งเอนซบลงกับไหล่ออกเบาๆ "แล้ว

เดี๋ยวอ้อนออกมาก็ไม่ต้องไปชวนเขาทะเลาะอีกนะ"

"ไม่ได้ชวนนะคะ พีเ่ขาถามมา ณาณ่ากต้็องตอบสคิะ ไม่งัน้กก็ลายเป็น

เสยีมารยาทอกี"

เธอพูดแล้วนิ่งคิดถึงปฏิกิริยาของหญิงสาวท้ังสองท่ีเพ่ิงผละไป  

อรกัญญาน่ะแสดงออกชัดเจนแล้วว่าไม่ชอบหน้าอย่างมาก ส่วนวิภาวีนั้น

ถึงจะไม่มีท่าทีต่อต้านแต่ก็ดูอึดอัดใจทุกทีเวลาจะเสวนากับเธอ ตกลงว่า
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โกรธตั้งแต่เรื่องขอให้ย้ายท่ีนั่ง หรือเผลอไปเหยียบตาปลาเตะตาตุ่มกัน 

ตอนไหน

"หรือว่าเรากลับกันเลยได้มั้ยคะ"

"หือ?" พาณาสน์ส่งเสียงในล�าคออย่างงุนงงเมื่อคนข้างตัวชวนกลับ

กะทันหัน

"ขนือยู่ต่อแล้วพีอ้่อนพดูอะไรมาอีก ณาณ่าห้ามปากไม่ได้กง็านกร่อย

สิคะ"

แม้เหตุผลจะฟังไม่เข้าท่า แต่สุดท้ายพาณาสน์ก็ทนเสียงรบเร้าและ 

ข้ออ้างท่ีท้ังชักท้ังลากแม่น�้าสามร้อยสายมาประกอบของหญิงสาวไม่ได้  

เลยต้องยอมบอกลางานเลี้ยงก่อนก�าหนด ส่วนอีกสองสาวที่มาด้วยกันนั้น 

ยังไม่อยากกลับ อรรถนนท์จึงอาสาที่จะไปส่งหลังเลิกงาน

"ไปเถอะ เดี๋ยวพี่ไปส่งวิปกับอ้อนเอง"

คล้อยหลงัสองหนุม่สาว วงอาหารท่ีเริม่อิม่ท้องและวงดนตรท่ีีอิม่ตวั 

ก็เริ่มกระจัดกระจายเป็นวงสนทนาหลายกลุ่มตามแต่ความสนิทสนมและ 

ความสนใจ โดยเรื่องท่ีเป็นหัวข้อก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ ตั้งแต่เรื่องชีวิต 

ความเป็นอยู่ การเรยีน อาหารชวนชิม ประสบการณ์ท่องเท่ียว และท่ีขาด 

ไม่ได้เลยคอืเรือ่งของคน หรอืท่ีเรยีกกนัง่ายๆ ว่าการนนิทา ซ่ึงแน่นอนว่า 

คนท่ีจะตกเป็นเหย่ือของกจิกรรมยอดนยิมนีต้้องเป็นบุคคลท่ีไม่ได้นัง่ร่วมวง

อยู่ด้วย

"ตกลงพีพ่ทักบัณาณ่านีเ่ขาเป็นแฟนกนัหรอืเปล่าคะ" อรกญัญาหาช่อง

เปิดประเดน็ข้ึนเม่ือจงัหวะอ�านวย โดยท�าท่าเหมือนเป็นความอยากรูป้ระสา

คนรูจ้กัธรรมดา "อ้อนเห็นไปไหนต่อไหนด้วยกนัตลอดเลย"

"ไม่ใช่แฟน แต่เป็นผเีกาะหลงั" กลุรตัน์ตอบแล้วหัวเราะร่วน แม้จะ 

ยังมสีติ แต่ฤทธิน์�า้เมาสามขวดย่อมๆ กท็�าให้เธออารมณ์ดเีกนิเหต ุ"รูจ้กัป่ะ 

แบบท่ีติดตามกนัมาแต่ชาตปิางก่อนน่ะ"
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"โหพี่ก้อย ใจร้ายไปป่ะนั่น" ชายหนุ่มอีกคนท้วงขึ้น แต่ก็อดข�าไม่ได้ 

"พูดซะเห็นภาพเลย"

"บอกจริงๆ พี่เสียดายนายพัทมาก"

"ฮ้า นีพ่ีก้่อยแอบชอบพีพ่ทัเหรอเนีย่" กองพลแกล้งอทุานเสยีงดงั เลย

โดนรุ่นพีส่าวปาถัว่ท่ีวางเป็นกบัแกล้มอยู่ตรงหน้าใส่จนต้องไปหลบหลงัคนรกั

ท่ีนัง่อยู่ข้างๆ กนั

"ไม่ได้ชอบแบบนัน้โว้ย หมายถงึว่ามันควรจะหาแฟนได้ดกีว่านี ้ ท้ังหล่อ 

ท้ังรวย นสิยักด็ ี แถมยงัเรยีนเก่ง น่าจะได้แฟนท่ีสวย แสนดเีหมือนๆ กนั"  

พี่สาวใหญ่ของกลุ่มอธิบายก่อนท�าท่าเหมือนนึกได้และหันไปทางน้องใหม่  

"นี่ๆ ต้องอย่างวิปนี่ คุณสมบัติถูกต้องทุกประการเลย สนใจมั้ยน้อง"

วิภาวีท�าท่าตกใจที่อีกฝ่ายหันมาตั้งค�าถามเอากับเธอ "วิปเหรอคะ"

"หนูนั่นแหละ เดี๋ยวพวกพี่ดันเอง"

"เอ่อ ไม่ดม้ัีงคะ" หญิงสาวย้ิมแหย หากเม่ือหันไปสบตากบัอรกญัญา 

นยัน์ตาหวานกลบัเจอืประกายท่ีท�าให้เพือ่นซ่ึงคบกนัมานานและเข้าใจความหมาย

ของแววตานัน้ได้ดรีบีเอ่ยข้ึน

"พดูไปกเ็หมือนนนิทาน้องนะคะ แต่แหม อ้อนว่าณาณ่าเขาแปลกๆ อ่ะ 

แบบม่ันใจในตวัเองม้ากมาก ท้ังๆ ท่ีก…็ไม่เห็นจะท�าอะไรเป็นช้ินเป็นอนั เวลา

พดูอะไรก็ไม่ค่อยเกรงใจใครเลย ขนาดว่าอ้อนเพ่ิงมาได้ไม่นานได้ยินแล้วอ้ึง

ทุกที"

"แต่มนว่าณาณ่าไม่ได้คิดอะไรหรอกนะ เขาเป็นคนพูดตรงๆ บางที 

ก็ตลกหน้าตายไปงั้นเอง" มนธิราแก้ตัวแทนเลยถูกกุลรัตน์ค้อนเข้าให้

"เดีย๋วนีเ้ข้าข้างนะยะแม่มน แค่เขาช่วยจบัคู่ให้หน่อยเดยีว รูไ้ว้เถอะว่า

ยายณาณ่าไม่ได้หวังดอีะไรหรอก แค่อยากสนกุเท่านัน้แหละ ลกูเศรษฐกีเ็งีย้ 

โดนตามใจจนเคยตวั"

"โธ่ พี่ก้อยก็อคติกับน้องเขาเกินไป"
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"ฉันคิดคนเดยีวท่ีไหนล่ะ ถามเลยถาม ใครๆ กค็ดิแบบนีท้ั้งนัน้แหละ 

ใช่มั้ยอรรถ"

คนถกูยิงค�าถามกะทันหันยักไหล่ "จรงิๆ น้องมันกน่็ารกั แค่ชอบแกล้ง

เหมือนเดก็ๆ แล้วกพู็ดตรงอย่างท่ีมนว่า แต่กน็ะ ถ้าพทัได้แฟนดกีว่านีมั้นกด็"ี

"จะว่าอ้อนเข้าข้างเพื่อนก็ได้นะ วิปเนี่ยสู้ณาณ่าไม่ได้แค่เรื่องฐานะ 

ทางบ้านเท่านั้น แต่อย่างอื่นไม่แพ้หรอกนะคะ"

วิภาวีตีแขนเพื่อนเบาๆ อย่างขัดเขิน "บ้าน่าอ้อน พูดอย่างนั้นได้ไง 

พี่พัทได้ยินเข้าวิปแย่กันพอดี"

"โอ๊ย ไม่ต้องเขินหรอก เห็นมั้ยล่ะ มีแต่คนเห็นด้วย น้องวิปนี่แหละ

เหมาะกับพัทมากๆ อย่างกับกิ่งทองใบหยก"

"โห ขนาดนัน้เลยนะพี ่แฟนยงัไม่ได้เป็นเลย จะจัดงานแต่งแล้วเหรอ" 

คราวนีไ้ม่ใช่ถัว่บิน แต่เป็นค้อนบินท่ีกลุรตัน์ส่งไปให้หนุม่รุน่น้องท่ีขยัน

ขัดคอ "ตอบมาแค่จะช่วยหรอืไม่ช่วยกพ็อไอ้เกม อย่าพยายามป่วน"

มนธริาขยับตวัอย่างอดึอดัใจ ใช่ว่าจะไม่เข้าใจความหวังดขีองอีกฝ่าย 

หากเธอก็รู้สึกเห็นใจณอันดาไม่แพ้กัน สาวรุ่นน้องอาจจะดูไม่ดีพอส�าหรับ 

ชายหนุม่ท่ีเพยีบพร้อมด้วยคณุสมบัตดิเีด่นเข้าข้ันสมบูรณ์แบบ แต่เธอกไ็ม่ได้

เลวร้ายถึงขนาดท่ีทุกคนมอง อย่างน้อยความรักท่ีม่ันคงและบริสุทธิ์ใจซ่ึง 

หญิงสาวมต่ีอพาณาสน์กน่็าจะมีค่าพอท่ีจะได้รบัการปฏบัิตอิย่างยุตธิรรม

เธอเหลอืบมองคนรกัท่ีหันมาสบตาอย่างเข้าใจ กองพลเองกไ็ม่เห็นด้วย 

อาจเป็นเพราะเขาได้คยุกบัพาณาสน์ก่อนหน้านีถ้งึเบ้ืองหลงัแผนการท่ีณอนัดา

ช่วยให้เขาได้สารภาพรกั

'ณาณ่าอาจจะซนไปหน่อย แต่เช่ือเถอะว่าเขาหวังดีอยากช่วยจริงๆ  

พี่เคยถามเหมือนกันว่าท�าไมถึงต้องให้ความส�าคัญกับค�าพูดขนาดนั้นท้ังท่ี 

แค่การแสดงออกกพ็อแล้ว แต่เขาบอกว่าผูห้ญงิทุกคนย่อมอยากได้ยินคนท่ี

ตัวเองรักบอกรักต่อหน้าด้วยกันทั้งนั้น ประมาณว่ามันเป็นความประทบัใจ 
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ท่ีจะเกบ็ไว้เล่าให้ลกูหลานฟังอะไรท�านองนัน้'

'ผมเข้าใจนะพี ่ถงึตอนแรกจะแอบเคอืงนดิหน่อยเพราะเขิน แต่มาคดิดู

อีกทีถ้าณาณ่าไม่ท�าแบบนัน้ ผมอาจจะป๊อดเอาวนิาทีสดุท้ายก็ได้'

'เข้าใจกด็ ีณาณ่าท�าอะไรไม่ค่อยปรกึษาใคร บางคนไม่เข้าใจกค็ดิไปว่า

เขาชอบแกล้งบ้าง นสิยัไม่ดบ้ีาง แต่รบัประกนัได้ว่าไม่ได้คดิไม่ดแีน่ๆ'

บทสนทนาในครัง้นัน้ท�าให้เขาและมนธริาเข้าใจสาวน้อยจอมแสบของ

เพือ่นๆ ดีข้ึน แต่การจะเปลีย่นความคดิและทัศนคตท่ีิสัง่สมมานานของทุกคน

ด้วยค�าอธิบายเพยีงเท่านีค้งท�าได้ยาก ดไีม่ดจีะหาว่าเขาถอืหางเข้าข้างเพราะ

เคยมีผลประโยชน์ส่วนตวัอย่างท่ีมนธริาโดนเม่ือครู่

เมือ่ไม่มีเสยีงคัดค้านเพิม่เตมิ กลุรัตน์ก็ถอืโอกาสสรปุแผนการจบัคูร่ะหว่าง

พาณาสน์กบัวิภาวเีสยีเลย ซ่ึงแม้วภิาวจีะท�าหน้าเจือ่นอย่างไม่มัน่ใจ แต่แววตา 

กลบัฉายประกายสกุใสอย่างพงึพอใจ ส่วนอรกญัญานัน้ถงึกบัยิม้ออกนอกหน้า

"เอาน่า ไม่ได้ให้ท�าอะไรมาก แค่คอยกนัๆ ยายณาณ่าไว้บ้าง พัทกบัวิป

จะได้มีโอกาสรูจ้กักนัมากข้ึน ส่วนใครไม่เห็นด้วยกเ็ฉยๆ ไว้แล้วกนั"

วนันีณ้อันดาอารมณ์ดเีป็นพเิศษในรอบหลายวนัเนือ่งจากมนีดัรบัประทาน

อาหารเย็นกบัพาณาสน์ ซ่ึงอันท่ีจรงิแล้วก่อนหน้านีเ้ธอกท็านอาหารกบัเขา

อย่างน้อยวนัละมือ้เกอืบทุกวัน แต่ช่วงท่ีผ่านมานีด้เูหมอืนตารางชีวติจะสบัเท้า

สวนทางกนัไปมาตลอด จนอัตราการได้พบกนัลดลงกว่าครึง่ เป็นเหตใุห้เธอ

โอดครวญหงงุหงงิผ่านโทรศพัท์แทบทุกคนื จนในท่ีสดุเขาต้องออกปากว่า 

จะพาไปชดเชยด้วยอาหารหนึง่ม้ือ

"พี่พัทขา ณาณ่าสวยแล้วค่ะ พร้อมไปดินเนอร์โรแมนติกได้แล้ว"

พาณาสน์มองหญิงสาวในชุดกระโปรงลายดอกสีสันสดใสตามเทรนด์

ของฤดูกาลซึ่งยืนหมุนตัวอวดอยู่เบื้องหน้าแล้วก้มลงดูนาฬิกาข้อมือ

"นี่มันเพิ่งสี่โมงกว่า จะรีบไปไหนณาณ่า"
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ร่างบางท้ิงตัวลงนั่งท่ีโซฟาข้างตัวชายหนุ่มซ่ึงมานั่งรอเธอแต่งตัวท่ี

อพาร์ตเมนต์ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้ว

"กร็บีไปกนิ แล้วจะได้มเีวลาเดนิย่อยเยอะๆ ไงคะ ไปสวนสาธารณะข้างๆ 

นัน้ก็ได้"

"มั่วละๆ พี่บอกว่าพาไปกินข้าวอย่างเดียวนะ เดินย่อยนี่งอกออกมา

จากไหน"

"แหม ก็วันก่อนพี่พัทยังไปบาร์บีคิวกับพวกพี่ก้อยพี่อรรถได้เลย"

"วันนั้นพี่ก็ชวนเราแล้ว แต่ไม่ว่างเองนี่"

"ณาณ่าถึงไม่งอแง ยอมให้พี่พัทพาไปวันนี้แทนไงคะ"

ชายหนุม่ส่ายหน้า "มามุกโมเมอกีแล้ว นีเ่ราก�าลงั 'ยอม' ให้พาไปหรอื 

'บังคับ' ให้พาไปกันแน่ฮึ"

ค�าพูดนั้นท�าให้อีกฝ่ายยิ้มเผล่ "ปลื้มใจจัง พี่พัทรู้ใจณาณ่าเรื่อยเลย"

เขาส่งสายตาดไุปยังคนท่ีเอียงคอช้อนตามองอย่างออดอ้อน แต่เมือ่

หญิงสาวเริม่กะพรบิตาถี่ๆ  พร้อมท�าแก้มป่องพลางใช้นิว้จ้ิมแขนเขาเบาๆ ด้วย

ท่าทางเหมือนลกูแมวขอนม เขากห็ลดุย้ิมออกมาจนได้

"พอแล้วๆ จะไปก็ไป ท�าท่าแบบนี้เดี๋ยวคืนนี้พี่ได้นอนฝันร้ายพอดี"

ณอันดาฉีกย้ิมแก้มปร ิ กระโดดลกุขึน้ยืนโดยไม่ลมืดงึแขนเขาข้ึนมาด้วย 

"ไม่ต้องห่วงค่ะ ถ้ามณีาณ่าอยู่ในฝัน เดีย๋วร้ายกก็ลายเป็นด ี เพราะหนณูาคนนี ้

จะปกป้องพีพ่ทัเองค่ะ"

ร้านอาหารท่ีณอันดาเลอืกเป็นร้านอาหารไทยขนาดกลางท่ีเพิง่เปิดใหม่

ได้ไม่นาน การตกแต่งร้านดคูล้ายร้านอาหารไทยท่ัวไปในต่างแดน คอืมีการ

ประดบัด้วยไม้แกะสลกั ผ้าปัก และตุก๊ตาพืน้เมืองต่างๆ เพือ่สร้างบรรยากาศ

และสือ่ถงึความเป็นไทย แสงไฟสลวัสนีวลและดนตรท่ีีเปิดคลอท�าให้ผู้มาเยือน

รูส้กึเหมือนได้ก้าวเข้าไปยังอีกโลก
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เสยีงกระดิง่หน้าประตดูงัข้ึนเม่ือผลกับานประตเูข้าไป ชายวยักลางคน

ซ่ึงยืนอยู่ท่ีเคาน์เตอร์หน้าร้านจงึเดนิเข้ามาต้อนรบั

"สวสัดีค่ะ ร้านเปิดหรอืยังคะ" ณอนัดาถามเม่ือกวาดตามองท่ัวร้านแล้ว

ยังไม่ปรากฏลกูค้ารายอ่ืนนัง่อยู่

ใบหน้ากลมยิม้กว้างข้ึนอีกเม่ือได้ยินลกูค้าทักด้วยภาษาไทย "เพ่ิงเปิด

เลยครบั เชิญๆ กีท่ี่ครบั"

"สองค่ะ"

เขาผายมือเช้ือเชิญและเดนิน�าคนท้ังสองไปยังโต๊ะบรเิวณรมิหน้าต่าง

ส�าหรบัสองท่ีนัง่โดยจดัให้ลกูค้านัง่หันหน้าออกไปด้านนอกซ่ึงมทิีวทัศน์เป็น

ร้านรวงเล็กๆ ตลอดแนวถนน

"ผมช่ือไมค์ เป็นเจ้าของท่ีนี่ ถ้ามีอะไรบอกผมได้เลยนะครับ แล้ว 

อีกสักครู่จะให้พนักงานมารับออเดอร์นะครับ"

ณอันดาเปิดดรูายการอาหารเล่มใหญ่ในมอืพลางพูดแจ้วๆ ไม่หยุดปาก

"พีพ่ทัทานอะไรดคีะ เห็นเขาว่าท่ีนีมี่ห่อหมกทะเลท่ีพีพั่ทชอบ แล้วก็

ต้มข่าไก่ ผดักะเพราไม่เอาเนอะ กนิท่ีพีพ่ทัท�าอร่อยท่ีสดุแล้ว ย�าไก่ทอดม้ัยคะ 

แปลกดี ส่วนจานผกักส้็มต�าม้ัยคะ"

"สัง่มาแล้วกนิได้เหรอเราน่ะ มแีต่ของเผด็ เดีย๋วกแ็สบปากแสบท้องอีก"

หญิงสาวเงยหน้าส่งย้ิมหวานให้ "ไม่เป็นไรค่ะ ของโปรดพ่ีพทั ณาณ่า 

กนิได้ เดีย๋วบอกเขาว่าขอเผด็น้อยหน่อย และขอน�า้มาเตรยีมไว้เยอะๆ ละกนั"

"เอาผัดผักมาแทนส้มต�าแล้วกัน ณาณ่าจะได้กินได้ สั่งอย่างอ่ืนให้

เดี๋ยวก็บ่นว่าพี่ท�าให้อ้วนอีก"

"ได้ค่ะ ณาณ่าว่าง่าย พี่พัทว่าไงก็ว่างั้นค่ะ"

"พีพ่ทั" เสยีงอุทานแผ่วเบาจากด้านหลงัเรยีกให้ท้ังสองหันกลบัไปมอง

"น้องวปิ น้องอ้อน" พาณาสน์ทักข้ึนเม่ือเห็นว่าต้นก�าเนดิเสยีงเม่ือครูค่อื

วภิาวี โดยมีอรกญัญายืนห่างออกไปเลก็น้อย
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"อ้าว มาท�าอะไรท่ีนีค่ะ" ณอันดาพูดข้ึนบ้าง เหลอืบสายตาลงมากเ็ห็น

ผ้ากนัเป้ือนท่ีคาดอยู่บรเิวณเอวของอกีฝ่าย "ท�างานท่ีนีก่นัเหรอ"

แม้แสงไฟจะไม่สว่างนกั แต่ความสว่างจากภายนอกท่ีส่องผ่านหน้าต่าง

กระจกเข้ามากท็�าให้เห็นว่าใบหน้าเจือ่นๆ ของวภิาวแีดงข้ึน

"ท�างานท่ีนี่แล้วผิดตรงไหนไม่ทราบ" เสียงท่ีตอบกลับมากลับเป็น 

อรกัญญาที่สืบเท้าเข้ามาใกล้ ใบหน้าบึ้งตึงกับตาที่จ้องอย่างขุ่นเคืองท�าให้

คนถูกมองเริ่มงง

"ไม่ได้ว่าผิดนี่คะ แค่ถามเฉยๆ"

"กเ็ห็นๆ อยู่แล้วจะถามท�าไมไม่ทราบ นกึว่ารวยแล้วจะดถูกูใครก็ได้ 

งัน้เหรอ"

ณอันดาเลกิคิว้มองหน้าสาวรุน่พีท้ั่งสองสลบักนั ขณะท่ีอรกญัญาท�าหน้า

เหมือนจะจบัเธอฉีกเป็นช้ินๆ วภิาวกีเ็ม้มปากพลางน�า้ตาคลออย่างน่าสงสาร

...เอ ข้อกล่าวหากับฉากแบบนี้มันคุ้นๆ อยู่นะคะ

"น้องอ้อน ณาณ่าไม่ได้ดูถกูจรงิๆ ครับ" ชายหนุม่คนเดยีวในท่ีนัน้รบีพดู

ไกล่เกลีย่

"แปลว่าอ้อนกับวิปคิดมากไปเองสินะคะ"

พาณาสน์ลอบถอนหายใจอย่างอึดอัดกับค�าประชดนั้น เขาม่ันใจว่า 

ณอันดาคงไม่ได้คิดดูถูกอย่างท่ีอีกฝ่ายเข้าใจ ต่อให้จะมีนิสัยปากไวและ 

ชอบแกล้งคนอ่ืนบ้าง แต่เธอก็ไม่เคยระรานใครก่อน หากในทางตรงกนัข้าม

หญิงสาวกไ็ม่เคยย้ังปากเม่ือถกูก่อกวน ซ่ึงในสถานการณ์นีท่ี้คูก่รณแีสดงให้เห็น

อยู่บ่อยๆ ว่าไม่ค่อยถกูชะตา ถ้าไม่รบีห้ามทัพอาจจะวุ่นวายมากกว่านีก้็ได้

"พี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น"

"พี่พัทไม่ต้องแก้ตัวแทนหรอกค่ะ เจ้าตัวยังไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลย 

พูดเองก็ย่อมรู้ดีแก่ใจว่าคิดอะไรอยู่"

วิภาวีดึงแขนเพื่อนอย่างห้ามปราม
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"พอแล้วอ้อน พวกเราคงคิดมากไปเองจริงๆ" หญิงสาวพูดเสียงอ่อน 

หากอาการหลบตาท�าให้พาณาสน์เข้าใจได้ว่าเธอน้อยใจกบัค�าพูดท่ีดเูหมอืน

ปกป้องอีกฝ่ายของเขา

"ใช่ค่ะ พวกพีค่ดิมากเอง…มากกกไปเยอะด้วย ส�าคญัตวัผดิหรอืมีปมด้อย

อะไรในชีวติหรอืเปล่าคะ ถงึได้คดิว่าคนอ่ืนจะต้องดถูกูตวัเองตลอดเวลา"

ค�าโต้ตอบนัน้ท�าเอาคนฟังสะอกึกนัไปถ้วนหน้า ไม่เว้นแม้แต่พาณาสน์

"นี่ เธอ!"

อรกญัญาเริม่ข้ึนเสยีง แต่ก่อนท่ีจะได้ท�าอะไรมากกว่าน้ัน ชายวยักลางคน

ท่ีแนะน�าตัวว่าเป็นเจ้าของร้านกเ็มียงมองเข้ามาถาม

"เอ่อ มีอะไรกันหรือเปล่าครับ"

พนักงานท้ังสองหน้าเสยีข้ึนมาทันที พวกเธอเพ่ิงเริม่งานวันนีวั้นแรก

โดยการแนะน�าของเพือ่นคนหนึง่ ถ้ามีปัญหากบัลกูค้าคงไม่ได้มาท�างานอีกแน่

"ไม่มีอะไรหรอกครบั พอดพีวกเรารูจ้กักนั เลยคยุกนัเสยีงดงัไปหน่อย 

ขอโทษด้วยนะครบั" พาณาสน์รบีตอบ เขาจงึก้มหัวให้ก่อนเดินกลบัไปอยู่ท่ี

เคาน์เตอร์เหมอืนเดมิแต่กยั็งเหลอืบมองมาเป็นระยะ

เมือ่เหตกุารณ์ใจหายใจคว�า่ผ่านไป อรกญัญากต็วัดหางตาไปท่ีคู่กรณี

อย่างแค้นเคอืงจนคนถกูมองคาดเดาได้ว่าตนเองคงไม่พ้นเป็นเป้าหมายโจมตี

อีก

"สะใจแล้วสินะ หาเรื่องท�าให้คนอื่นเดือดร้อนได้น่ะ"

...นั่นไง เดาข้อสอบไม่เห็นแม่นเป๊ะขนาดนี้เล้ยยย

"เอ ถ้าจ�าไม่ผิดณาณ่ามาเพื่อทานอาหารนะคะไม่ได้มาหาเรื่องใคร 

แต่ถ้าพีอ้่อนไม่พอใจขนาดนีณ้าณ่าไปก็ได้ค่ะ แต่พ่ีคงต้องไปบอกกบัคณุลงุ

คนโน้นเองนะคะว่าท�าไมลูกค้าถึงเดินออกจากร้าน"

"เธอขู่ฉันเหรอ"

"พี่อ้อนคิดว่ายังไงล่ะคะ"
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"พอแล้วณาณ่า!" พาณาสน์สั่งด้วยเสียงเบาหากทุ้มหนักด้วยความ 

เดด็ขาด เขาถอนหายใจอีกครัง้เม่ือเหลอืบไปเห็นแววตาหวานฉ�า่น�า้ท่ีแฝง

การตัดพ้ออีกคู่ของคนที่ยืนเงียบอยู่

"เชื่อเถอะว่าณาณ่าไม่ได้คิดอะไรจริงๆ แต่ถ้าวิปกับอ้อนไม่สบายใจ 

พี่ขอโทษแทนน้องแล้วกัน กลับไปท�างานเถอะ"

วิภาวีหมุนตัวเดินจากไปอย่างว่าง่าย ในขณะท่ีอรกัญญาจ้องหน้า 

หญิงสาวอีกคนเหมอืนจะฝากความแค้นไว้ แต่พอสะบัดหน้าไปกไ็ด้ยินเสยีงเรยีก

รั้งไว้

"แล้วนั่นจะไม่รับออเดอร์ก่อนเหรอคะ"

"ณาณ่า เงียบเดี๋ยวนี้"

อรกญัญาจ�าใจเรยีกเพือ่นให้เดนิกลบัมาจดรายการอาหารเพราะโต๊ะนี้

อยู่ในเขตความรบัผิดชอบของเธอ ร่างบางก้มหน้าก้มตาเขียนรายการท่ีชายหนุม่

บอกลงในกระดาษแล้วรบีเดนิไปทางหลงัร้าน

"พี่ไม่ชอบที่ณาณ่าท�าแบบนี้เลยนะ"

ณอันดามองหน้าคนข้างตัวท่ีพูดขึ้นทันทีท่ีเหลือกันอยู่เพียงล�าพัง 

"ณาณ่าไม่ได้ท�าอะไรสักหน่อย อยู่ดีๆ เขาก็มาหาเรื่องก่อนนี่คะ"

"แล้วเราจ�าเป็นจะต้องไปต่อปากต่อค�ากับเขาด้วยเหรอ"

"ณาณ่ากเ็ป็นแบบนีม้าตัง้นานแล้ว" หญิงสาวเถยีงกลบัอย่างดือ้ดงึ เธอ

ไม่เข้าใจว่าท�าไมคนท่ีเป็นฝ่ายถกูหาเร่ืองอย่างเธอจึงกลายเป็นผูผ้ดิจนต้องถกูดุ

"งัน้ณาณ่ากค็วรจะเปลีย่นนสิยันีน้านแล้วเหมือนกนั" เขาสวนกลบัด้วย

เสยีงเข้มทันที

"พี่พัท!"

อาหารม้ือนัน้จบลงอย่างโศกนาฏกรรมในความรูส้กึของณอันดา พาณาสน์

ไม่พดูกบัเธออีกเลยหลงัจากท่ีมีปากเสยีงกนั ส่วนวภิาวนีัน้ปรากฏตวัออกมา
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จากด้านหลงัร้านทีไรกเ็อาแต่ก้มหน้างดุเหมือนพยายามซ่อนตาแดงๆ ไม่ให้

ใครเห็น ในขณะท่ีอรกญัญาไม่ต่างอะไรจากวญิญาณอาฆาตท่ีคอยโฉบไปมา

เพือ่จ้องมองเธอด้วยสายตากนิเลอืดกนิเนือ้ ซึง่ล�าพงัสองคนหลงัท่ีว่ามานัน้

เธอไม่สนใจนกัหรอก ถ้าไม่ใช่ว่าชายหนุม่จะมีปฏกิริยิาเมนิหน้าท�าท่าชาเฉย

ใส่เธอเพราะพวกหล่อน

เมื่อดินเนอร์ท่ีควรจะโรแมนติกปิดฉากลงอย่างไม่คาดคิด แผนการ 

เดนิย่อยอันสวยหรกูเ็ป็นอันล้มเลกิอย่างไม่ต้องสงสยั ชายหนุม่จอดรถส่งเธอ

หน้าอาคารท่ีพกัโดยไม่ยอมเข้าไปส่งถงึท่ีตามปกต ิสดุท้ายกก็ลายเป็นเธอเอง

ท่ีทนความหมางเมินไม่ได้ต้องเป็นฝ่ายง้องอนก่อนเหมอืนทุกที

"พี่พัทคะ"

เงียบ

"พี่พัท"

ไม่มเีสยีงตอบรบัจากเทวดาประจ�าตวัท่ีก�าลงัลงโทษเธอด้วยความเงยีบสงดั 

หญิงสาวจงึถอนหายใจยาว ตดัสนิใจเร่ิมต้นบทสนทนาด้วยค�าส�าคญัท่ีคิดว่า 

จะท�าให้อีกฝ่ายยอมเปิดปากพดูด้วย

"ณาณ่าขอโทษค่ะ"

แล้วก็ได้ผล ชายหนุม่ยอมละสายตาจากถนนเบ้ืองหน้าหันมามองเธอ 

แม้จะยังดเูฉยเมย หากกค็งดกีว่าเมือ่สองช่ัวโมงท่ีผ่านมาซ่ึงอาการประท้วงเงยีบ

ของเขาท�าเอาเธอกลุม้แทบแย่

"ขอโทษท�าไม คนที่ณาณ่าต้องขอโทษคือวิปกับอ้อน ไม่ใช่พี่"

ประเด็นขัดแย้งท่ีให้ตายเธอกไ็ม่เห็นด้วยท�าให้ณอนัดาคิว้ขมวดอีกรอบ

หลงัจากท�าหน้าหงอยเป็นลกูสนุขัถกูเมนิอยู่นาน แต่ถ้าตอบออกมาอย่างท่ีคดิ

คงไม่แคล้วได้ถอยกลบัไปท่ีบรรยากาศน่าอดึอัดแบบเดมิอีกแน่

"พีพ่ทัคิดว่าณาณ่าตัง้ใจดถูกูพ่ีสองคนนัน้จรงิๆ เหรอคะ" หญิงสาวถาม

เสยีงอ่อน
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"พีรู่ว่้าณาณ่าไม่ได้คดิดถูกู แต่เรากไ็ม่ได้คดิให้ดก่ีอนตอบโต้เขาเหมอืนกนั 

พี่ไม่ชอบท่ีณาณ่าพดูกบัเขาแรงๆ แบบนัน้"

"ไม่เห็นจะแรงเลย พี่พัทก็ได้ยินว่าเขาว่าณาณ่าก่อนด้วยซ�้า"

"ส�าหรับณาณ่ามันไม่แรง แต่คนอ่ืนล่ะ เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างสิ  

ค�าบางค�าอาจจะธรรมดาส�าหรับเรา แต่มันอาจจะไปกระทบใจคนอ่ืนก็ได้ 

ณาณ่าโตแล้วนะ จะท�าจะพูดอะไรคดิให้ดก่ีอนได้ไหม ท�าตวัเป็นเดก็เอาแต่ใจ

แบบนี้ สักวันจะไม่มีใครชอบ"

ณอนัดาก้มหน้านิง่ เธอรู้ตวัดว่ีาเป็นคนปากไวและชอบใช้วาจาเชือดเฉอืน

อยู่บ่อยๆ แต่ทุกครัง้คอืความตัง้ใจ เธอถอืว่าคนไหนท่ีกล้าพดูกต้็องกล้าและ

ยอมรับการตอบโต้ท่ีเท่าเทียมได้ ซ่ึงนั่นหมายความว่าเธอจะไม่ใช้ค�าพูด 

เหล่านัน้กบัใครก่อนซ่ึงพาณาสน์เองกร็ูถ้งึนสิยัข้อนี ้ เธอจึงไม่เข้าใจว่าท�าไม

เขาต้องโกรธ

"พี่เตือนแค่นี้ล่ะ ขึ้นบ้านไปเถอะ"

"แล้วพี่พัทจะไม่ขึ้นไปด้วยกันเหรอคะ" 

ชายหนุ่มถอนหายใจ "ไม่ล่ะ พี่อยากกลับบ้านไปพักเหมือนกัน"

ดังนั้นณอันดาจึงต้องบอกลาก่อนลงจากรถอย่างเงื่องหงอย และเก็บ

ความไม่สบายใจไปคิดหนักอย่างผิดวิสัยจนแทบนอนไม่หลับ

ตั้งแต่รู้จักกันมาเธอแทบไม่เคยมีเรื่องขัดใจกับเขาเลย ยิ่งเมื่อโตเลย 

วยังอแงแล้ว ไม่ว่าเขาพดูอะไร เธอกมั็กเห็นดเีห็นงามและปฏบัิตติามด้วยดี

มาโดยตลอด ส่วนเขาก็ไม่เคยโกรธเคอืงเธออย่างจรงิจงัจนต้องต�าหนด้ิวย 

น�า้เสยีงอย่างท่ีได้ยนิเม่ือเยน็มาก่อนเหมอืนกนั หากครัง้นีค้วามรูส้กึบางประการ

ก�าลงัรบกวนอยู่ในหัวใจ ราวกบัจะส่งสญัญาณเตอืน…บางสิง่บางอย่างก�าลงั

จะเปลีย่นไป

ฤดูร้อนผนัผ่านไปอย่างรวดเรว็ เผลอเดีย๋วเดยีวใบไม้เขียวสดกเ็ริม่เจอื
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สเีหลอืงแดงทีละน้อย เช่นเดยีวกบัลมร้อนท่ีค่อยๆ คลายความระอุจนกลายเป็น

ลมอุ่นแผ่วเบาผ่านเข้ามาเยือนแทน ท�าให้บรรยากาศท่ีเคยสดใสจดัจ้าเบาบางลง

เนือ่งจากเป็นภาคการศกึษาท่ีมีระยะเวลาสัน้ท่ีสดุ โค้งสดุท้ายของการเรยีน

ในภาคนีจ้งึท�าให้ณอนัดาวุน่วายไม่น้อย ไหนจะรายงาน การสอบ แล้วยังมี

งานในงานนอกแทรกแซงเป็นระยะ กระนัน้สิง่ท่ีท�าให้เธอหนกัใจยิง่กว่ากลบัเป็น

ชายหนุม่คนส�าคญัซ่ึงมีท่าทีเปลีย่นไป

ต้ังแต่วนัท่ีมีปากเสยีงกนัเธอกบัเขาก็ได้พบกนัน้อยลงเรือ่ยๆ ดเูหมือน

จะมเีหตกุารณ์ให้ต้องแคล้วคลาดกนัอยูเ่สมอ หรอืต่อให้เจอกนักไ็ม่ค่อยได้พูดคยุ

อย่างเคย ยิง่ช่วงสปัดาห์นีเ้กดิมีงานสมัมนาวิชาการระหว่างมหาวทิยาลยัในสาขา

ท่ีเขาศึกษาอยู่ด้วยแล้ว พาณาสน์ในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมจัดงานจึงมีภารกิจ 

ต้องปฏิบัติมากมายจนไม่มีเวลารับส่งเธอเหมือนปกติ

"เฮ้อ" หญิงสาวถอนหายใจยาวท้ังท่ีรู้ว่าการกระท�าดังกล่าวอาจเป็น

สาเหตุหนึ่งที่ท�าให้ใบหน้าเพิ่มความอาวุโสก่อนวัยอันควรอย่างรวดเร็ว

...ท�าไงได้ คนสวยกลุ้มนี่คะ

"ว่าไง ริชชี่ ถอนใจอีกแล้ว" เสียงทุ้มของคนคุ้นเคยเอ่ยทักขึ้น

"ชอบเหลือเกินนะชื่อนี้น่ะ"

'คณุหนเูศรษฐนีสิยัเสยี' เป็นสมญานามใหม่ท่ีณอันดาเพ่ิงได้ยินแว่วๆ 

มาว่ามผู้ีไม่ประสงค์ออกนามอตุส่าห์สรรค์สร้างข้ึนมาให้เธอ และกระจายออกไป 

ในหมูค่นไทยในเมืองนีพ้ร้อมด้วยเหตผุลอกีร้อยแปดประการเพือ่แจงถงึท่ีมา

ของมัน ซ่ึงแน่นอนว่าสาวสวยไม่แคร์สือ่อย่างเธอไม่สนใจเท่าไหร่หรอก แค่

เกบ็เอามาเป็นโจ๊กเล่าให้คนตรงหน้าฟังอย่างข�าๆ เท่านัน้ แต่เชนย์เกดิชอบใจ

ข้ึนมาด้วยเหตผุลท่ีว่าเคยได้รบัเกยีรตใิห้มช่ืีอท�านองนีม้าเหมือนกนั จงึเอามา

เป็นช่ือเล่นเรยีกเธอเพ่ือความเพลดิเพลนิส่วนบุคคลเสยีเลย

"กลุม้เรือ่งมิสเตอร์ฮีโร่อีกล่ะส"ิ เขาถามพลางท้ิงตวัลงนัง่ท่ีเก้าอีต้รงข้าม

ในร้านกาแฟแห่งเดมิซ่ึงเป็นสถานท่ีนดัพบประจ�าของคนท้ังคู่
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"รู้แล้วถามท�าไม เพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์โดยไม่จ�าเป็น"

"ต่อให้ไม่พูดผมก็ต้องผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ตอนหายใจอยู่ดี 

นัน่แหละน่า" ชายหนุม่โต้อย่างไม่ถอืสา เพราะรูว่้าเธอก�าลงัอารมณ์ไม่ปกติ

ด้วยเรื่องของคนพิเศษที่เธอเล่าให้เขาฟังบ่อยๆ

"แค่ไม่ได้เจอกนัจะกลุม้ท�าไมนกัหนา กค็ณุต้องเรยีนทุกวัน ส่วนเขา 

กมี็งานสมัมนาอะไรสกัอย่างไม่ใช่เหรอ แล้วต่อให้ไม่เจอคณุกค็ยุโทรศพัท์กนั

ทุกวนันี"่

"มันก็ใช่ แต่คยุกเ็หมือนไม่ได้คุย แป๊บๆ กว็างซะแล้ว เดีย๋วกว่็ายุง่  

เดี๋ยวก็ว่าง่วง อุตส่าห์เดินฝ่ารังสียูวีไปหาท่ีบ้านตั้งสองครั้งก็ไม่อยู่ จนฉัน

สงัหรณ์ใจว่ามันมอีะไรไม่ปกตน่ิะส"ิ

"มาอีกแล้ว ผูห้ญิงกบัลางสงัหรณ์ เป็นเหมือนกนัหมด ผมว่าพวกคณุ

กแ็ค่คิดมากไปเอง"

"ท�าไม ผู้ชายไม่เคยสังหรณ์หรือไง"

"เคย แต่พวกเราจะคดิกต่็อเมือ่มีหลกัฐาน ไม่ใช่เอะอะกค็ว้าลมคว้าแล้ง

มากงัวลไปเสยีหมด" หนุม่หน้าตีอ๋ธบิายเข้าข้างตวัเองแถมตกีระทบหญิงสาว

ท่ัวโลกจนคนตรงหน้าเริม่เหล่

"เอาเถอะ เขาอาจจะยุ่งหรือเหนื่อยก็ได้ อีกไม่กี่วันงานจบ คุณก ็

สอบเสร็จพอดี เดี๋ยวก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเองล่ะน่า"

เมื่อเห็นว่าการปลอบใจดูเหมือนไม่ค่อยได้ผลเพราะเพ่ือนสาวก็ยัง 

นั่งหน้ามุ่ยอยู่ดี เชนย์จึงหาทางเปลี่ยนเรื่อง

"ตกลงคุณจะชวนผมไปช็อปปิ้งหรือเรียกให้มานั่งถอนใจเป็นเพ่ือน  

ถ้าเป็นข้อหลงัผมจะได้กลบั นัง่มองคนหน้าบูดแล้วเม่ือยแทน แถมจะตดิตา

กลับไปฝันร้ายด้วย"

ดงันัน้อกีไม่ถงึช่ัวโมงต่อมาสองหนุม่สาวจงึย้ายตัวเองไปเดินช้ีชวนกนั

ดสูนิค้านานาชนดิท่ีห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ในเมือง โดยมีวตัถปุระสงค์คอื
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ของขวญัส�าหรบัวนัคล้ายวนัเกดิของพาณาสน์ท่ีก�าลงัจะมาถงึในสปัดาห์หน้า 

ซ่ึงกว่าหญิงสาวจะได้ของถกูใจ คนท่ีถกูลากมาด้วยกบ่็นอู้

"ไหนคุณบอกว่าเล็งไว้แล้วไงล่ะ ท�าไมยังต้องมาเดินหาอีกเนี่ย"

"ก็เล็งไว้ แต่ยังไม่ได้เลือกนี่"

"ผูห้ญงินะผูห้ญิง ไม่รู้จะเลอืกอะไรกนันกัหนา นีถ้่ารูก่้อนว่าต้องเดนิเยอะ

ขนาดนี ้ผมนัง่รอท่ีร้านกาแฟด้านหน้ากด็"ี

"บ่นเหมอืนพีพั่ทอกีคนแล้ว จะบอกให้ว่าเวลาผูห้ญิงเลอืกของเนีย่ ต่อให้

เลง็แล้ว แน่ใจแล้วกเ็ถอะ เขากต้็องพจิารณาให้ละเอียดอีกรอบก่อนตดัสนิใจ

อยูด่แีหละ ย่ิงของขวัญด้วยแล้ว เราก็อยากให้คนรบัได้ของท่ีดท่ีีสดุ ไม่เหมือน

ผูช้าย มักง่าย สกัแต่ว่าหยบิแล้วกจ่็ายเงนิ"

"มักง่ายท่ีไหน ผู้ชายกเ็ลอืกนะคุณ เพยีงแต่เราเลอืกด้วยเหตผุลเลย

ม่ันใจว่าดีแล้ว พวกผูห้ญิงต่างหากท่ีเลอืกด้วยอารมณ์" อีกฝ่ายโต้ "พดูแล้ว 

กชั็กสงสารมสิเตอร์ฮีโร่ของคณุนะ มาเดนิกบัคณุบ่อยๆ เซ็งแย่"

"วุย้ บ่นจรงิเลย อายุกีร้่อยแล้วเนีย่ เสรจ็แล้วก็ได้" ณอันดาว่า กระนัน้

อารมณ์ท่ีขุ่นมัวมาหลายวันก็ดีข้ึนไม่น้อยเม่ือได้ของขวัญช้ินพิเศษท่ีเลือก 

แล้วว่าเหมาะสมและน่าจะสร้างความพอใจให้กบัคนรบัได้มาก ย่ิงจนิตนาการ

ภาพใบหน้าชายหนุม่ตอนได้เห็นของว่าจะดีใจแค่ไหน รอยย้ิมของเธอกย่ิ็ง

สดใสข้ึน

"เอ๊ะ" เสยีงอุทานของคนข้างตวัเรยีกให้เธอเงยหน้าข้ึนมอง แล้วหันไป

ตามสายตาของเขา

"พีพ่ทั" ช่ือของคนท่ีปรากฏอยู่เบ้ืองหน้าหลดุจากปากด้วยความยินดี 

ก่อนใบหน้าท่ีเกลือ่นรอยย้ิมนัน้จะจางลงเมือ่ได้พบว่าปลายสายตาไม่ได้มเีพยีง

เขาคนเดียว

ใบหน้าสวยหวานจดัด้วยรอยย้ิมกระจ่างของวภิาวกี�าลงัแหงนขึน้น้อยๆ 

เพือ่พดูอะไรบางอย่างกบัชายหนุม่ท่ีสละแขนข้างหนึง่เป็นหลกัให้เธอเกาะเพือ่
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ขยับรองเท้าท่ีเลือ่นหลดุให้เข้าท่ี มืออีกข้างของพาณาสน์มีถงุกระดาษใบใหญ่

ย่ีห้อเดยีวกบัร้านท่ีท้ังสองเพิง่เดนิออกมา

"ณาณ่า" เชนย์เรยีกช่ือเพือ่นสาวเบาๆ เม่ือเห็นอาการแข็งชาของเธอ 

ดวงตากลมโตจบัจ้องไปยังคนคูน่ัน้ราวกบัไม่เช่ือสายตาตวัเอง

หญิงสาวกะพริบตาเบาๆ เหมือนเรียกสติที่หลุดลอยให้คืนสู่ร่าง

"เขาบอกฉนัว่าไม่ว่าง ฉัน…" เสยีงแผ่วเบาขาดหายไปในล�าคอเมือ่ 

คนพดูหายใจเข้าลกึเพ่ือระงบัอาการวบูโหวงท่ีเกดิข้ึนภายในอก

"เราเข้าไปทักเขากัน" ว่าแล้วร่างบางก็เดินน�าลิ่วโดยไม่รอความเห็น

จากใคร

"เฮ้ย เดี๋ยวสิณาณ่า"

"พี่พัทคะ"

พาณาสน์เงยหน้าขึ้นตามเสียงคุ้นหูที่เรียกชื่อตนเอง "ณาณ่า"

หญิงสาวคนสนิทยืนย้ิมเผล่อย่างสดใสอยู่เบ้ืองหน้าโดยมีหนุ่มหน้าตี๋

ที่เจ้าตัวบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทยืนจ้องเขม็งอยู่ด้านหลัง

"สวัสดีค่ะพี่วิป มาท�าอะไรกันคะ"

ชายหนุม่อกึอักเลก็น้อยก่อนตอบ "มาซ้ือของขวญัแต่งงานให้พ่ีอ้อไง 

วปิเองกจ็ะซ้ือ เลยมาด้วยกนั"

"อ๋อ บังเอิญจังนะคะ"

วาจาแปร่งหูในประโยคท้ายท�าให้วิภาวีหน้าเจือ่นพลางเบนสายตาหลบไป

ทางอ่ืน ซ่ึงเม่ือพาณาสน์เห็นเช่นนัน้จงึขมวดคิว้ใส่คนพดู

"แล้วเราล่ะ ไหนว่ามีสอบ"

"วนันีแ้ค่ไปส่งข้อสอบเทกโฮมค่ะ แล้วกเ็หลอืพรเีซนต์อีกแค่วิชาเดยีว 

เมือ่คนืณาณ่ากบ็อกพีพ่ทัไปแล้วไงคะว่าให้รออีกสองวนั ณาณ่าจะได้มาช่วย

เลือก"
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วภิาวีเห็นชายหนุม่นิง่ไปจงึตอบข้ึนแทน "เอ่อ ต้องขอโทษณาณ่าด้วย 

พีพ่ทักบ็อกแล้วว่านดัน้องณาณ่าไว้ แต่พอดพีีว่่างวนันีว้นัเดยีวแล้วก็ไม่มีรถ 

พีพ่ทัเลยช่วยพามาน่ะค่ะ"

"อ๋อ งัน้ไหนๆ กเ็จอกนัแล้ว ณาณ่าขอเดนิด้วยเลยแล้วกนันะคะ" ว่าแล้ว

กแ็ทรกตวัเข้าตรงกลางระหว่างคนท้ังสองก่อนคล้องแขนชายหนุม่อย่างสนทิสนม

"เชนย์"

หนุม่หน้าตีย๋กัคิว้ให้ "ไปเถอะ คณุนดักนัไว้แล้ว ผมไม่นยิมเป็นมอืท่ีสาม"

พูดแล้วเขาก็หัวเราะในล�าคอเม่ือแอบเห็นหญิงสาวหน้าหวานสะดุ้ง 

เล็กน้อยและเม้มปากอย่างขัดใจ แววตาอ่อนหวานเมื่อครู่ดูกร้าวข้ึนตอน 

ลอบมองสาวรุน่น้อง แต่เม่ือเหลอืบตาขึน้มาเห็นว่ามีคนมองอยู่กร็บีหลบวบู

แล้วป้ันหน้าเรยีบเฉยเหมือนเดมิ

...เอ้อเหอ ผูห้ญิงนี ่หน้าจรงิกบัหน้ากากแยกกนัแทบไม่ออก น่ากลวั

จริงๆ
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