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หลายคนคงเคยมีประสบการณ์ท่ีเรียกว่า 'เล่นใหญ่' กันมาบ้างแล้ว โดยการ 

เล่นใหญ่น้ันอาจแตกต่างกันออกไปตามผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึน บางคนเล่นใหญ่จนได ้

ในสิ่งท่ีต้องการ แต่บางคนกลับเล่นใหญ่จนเกิดความเสียหายท่ีเลยเถิด และถ้าจะ 

ให้พูดถึงความเล่นใหญ่ที่อยู่เหนือทุกความคาดหมายแล้ว ก็คงอดไม่ได้ท่ีจะเล่าถึง 

วีรกรรมสุดแสบของเขาคนนี้...

เป็นเรือ่งราวของ 'ไจ๋' หนุม่นักศกึษาแพทย์ปีหนึง่ ท่ีเห็นน้องสาวฝาแฝดเศร้าซมึ

จนอดรนทนไม่ไหวต้องเค้นความจริงออกมา แต่ด้วยความเป็นห่วงและความรู้สึกผิด 

ลึกๆ จนสติเตลิด ท�าให้เขาตีความเรื่องราวทั้งหมดผิดไป และตัดสินใจบุกไปหาเรื่อง 

'จซี'ู ช่างตัดผมหนุม่ลกูครึง่เกาหลถึีงทีร้่าน จนเกดิเป็นเรือ่งราวใหญ่โตไม่จบไม่สิน้ และ

นัน่กเ็ป็นจดุเริม่ต้นของเหตกุารณ์สดุแสนพิสดารทีท่�าให้ไจ๋ต้องชดใช้หน้ีสินเกินกว่าครึง่

ล้านบาท!

สดุท้ายแล้วไจ๋จะใช้หนีท้ัง้หมดได้หรอืไม่ และความสมัพันธ์ท่ีเริม่ต้นได้ไม่ดเีลย

ระหว่างไจ๋กับจซีจูะจบลงอย่างไร ถ้าพร้อมรบักับความเล่นใหญ่เหนือจนิตนาการน้ีแล้ว 

ขอให้นักอ่านทุกท่านพลิกหน้ากระดาษต่อไปกันได้เลย

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเก่ียวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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"ฮือ...ฮือๆๆ"

"โอ๊ย อีจอย พอสักทีเหอะ อกหักแค่นี้เรื่องเล็ก จะร้องไห้หาอะไร 

นักหนาวะ" เสียงห้าวๆ พูดอย่างติดร�าคาญ

"แกไม่เข้าใจอะไจ๋ เขาไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาท่ีจะหาได้ท่ัวๆ ไปนะเว้ย  

ไม่มีใครเหมือนเขา..."

"โอ๊ยยย มึงหยุดพร�่าเพ้อทีเถอะครับ กูทนฟังมึงมาสองอาทิตย์แล้ว 

นะเว้ย จะไม่เหมือนคนอื่นได้ไงวะ ก็มนุษย์ผู้ชายธรรมดาเหมือนกูน่ีแหละ  

มีสองแขน สองขา หรือมันเอาหัวทิ่มลงดินเดินหรือไงถึงได้แตกต่างจากผู้ชาย

คนอื่นๆ"

"อิคนไร้หัวใจ ใจร้าย อย่างแกจะมาเข้าใจอะไร"

จอย แฝดผู้น้องของไจ๋ที่เกิดห่างกันสามนาทีพอดีเด๊ะยังคงร้องไห ้

เป็นวรรคเป็นเวรไม่หยุด ไจ๋กับจอยเป็นแฝดที่เกิดจากไข่คนละใบ ทั้งคู่เป็นลูก 

คนที่สี่และคนที่ห้าของครอบครัวตามล�าดับ เหตุที่ครอบครัวมีลูกเยอะขนาดนี้ 

เป็นเพราะผู้เป็นบิดาไม่ยอมหยุดย้ังจนกว่าจะได้ลูกสาว หลังจากท่ีมีลูกชาย 

มาแล้วสามคน และในท่ีสดุก็ตดัสนิใจพ่ึงนวัตกรรมทางการแพทย์ จนได้มจีอย 

น้องนุชสุดท้องของบ้านมาเป็นลูกสาวสมใจ

ถึงจะเป็นฝาแฝดกันแต่ทัง้คูก็่ไม่ได้มใีบหน้าเหมอืนกันเป๊ะอะไรขนาดน้ัน  

ก็อย่างว่าพวกเขาไม่ใช่แฝดแท้ ไปไหนมาไหนตัวติดกันคนยังเข้าใจผิดคิดว่า

บทที่ 1
'จับเลยครับคุณต�ารวจ'
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เป็นแฟนกันก็ม ีจะมแีค่ส่วนสงูน่ีแหละทีไ่จ๋ดนัต้องมาหารกบัจอยอย่างเสียมไิด้ 

จนมีส่วนสูงห่างกันแค่สองเซนติเมตรทั้งที่พ่ีๆ ของท้ังคู่ก็ตัวสูงโย่งกันหมด  

ท�าให้ไจ๋นึกเคืองน้องสาวอยู่หลายที เขาเอาแต่แหกปากพร�่าพูดโทษจอย 

ตั้งแต่เข้าวัยรุ่นว่าถ้าเขาไม่ใช่ฝาแฝดกับเธอ เขาต้องตัวสูงตามพวกพี่ๆ ไปแน่ 

พูดบ่อยเข้าก็ท�าเอาน้องนุชสดุท้องของบ้านหงดุหงดิจนปาตุ๊กตาใส่หน้าแฝดผูพ่ี้ 

จนฟันโยกมาแล้ว

แต่ถึงแม้จะต่างเพศกัน จอยกับไจ๋ก็สนิทกันมาก สนิทชนิดที่แค่มองตา

ก็รู้ใจและพูดกันได้แทบทุกเรื่อง ชอบกินอะไรเหมือนๆ กันและยังมีความชอบ

หลายอย่างทีเ่หมือนกนั ขนาดบางทอีอกมาจากคนละห้องยงัใส่เสื้อสีเดยีวกนั

หน้าตาเฉย ทั้งคู่เป็นเหมือนเพื่อนกันมากกว่าพี่น้อง ไจ๋ไม่เคยถือว่าตัวเองเป็น

พี่จอยจริงๆ จังๆ สักที

สาวเจ้ายังคงร้องไห้กระซกิๆ ขณะทีไ่จ๋น่ังพ้ืนพิงหลังกับเตียงแล้วเล่นเกม

ในมือถือ จนถึงตอนนี้แฝดผู้พี่ชักจะรู้สึกแปลกๆ เสียแล้ว ถึงแม้ว่าจอยจะงี่เง่า

อยู่หลายส่วน แต่ก็ยังเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งอยู่มาก ไจ๋เดาว่าการมีพี่ชายมาก

ถึงสี่คนคงจะท�าให้จอยบึกบึนอยู่ไม่น้อยทีเดียว แต่คราวน้ีท�าไมจอยถึงได ้

ผิดหวังนานผิดปกติ ธรรมดาเวลาเลิกกับแฟนเก่าๆ อย่างมากจอยก็แค่ร้องไห้ 

สองสามคืน พอได้ออกไปกินปิ้งย่างก็หายเศร้าเป็นปลิดทิ้ง

"จอย เฮ้ย ไม่เอาน่า พี่เจมส์มาเห็นมึงร้องงี้ล้อตายเลย โตแล้วยังร้องไห้

ขีม้กูโป่ง" ไจ๋ลกุขึน้เอาหมอนข้างเข่ียร่างน้องสาวพลางเอ่ยถึงหน่ึงในพ่ีชายของ

ทั้งคู่

จอยยังคงเซื่องซึมอยู่อย่างเดิม เธอกอดตุ๊กตามองออกไปนอกหน้าต่าง

อย่างไร้วญิญาณจนไจ๋ได้แต่คิดว่า แล้วจะเรยีกกูเข้ามาช่วยอยู่เป็นเพ่ือนท�าไม

ไม่ทราบ

"เอ้า น้อง เชือ่พ่ี อกหกัเพียงครัง้ยังไม่ตาย ผูช้ายไม่ได้มคีนเดยีวในโลกเว้ย"

"แต่ฉันเสียสิ่งที่ฉันมีเพียงสิ่งเดียวในโลกให้เขาไปแล้วนะแก..."

"...!"

ไจ๋ถึงกับสะดุ้ง เงียบกริบเหมือนถูกเคาะหัว พูดอะไรไม่ออก อยู่ๆ เขาก็
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รูส้กึเย็นวาบไปท้ังสนัหลงั แต่จอยยงัคงเหม่อมองไปนอกหน้าต่างอยู่อย่างเคย 

ก่อนเขาจะเอ่ยเรียกชื่อน้องสาวด้วยน�้าเสียงที่แห้งผาก

"...จอย"

"ช่างเถอะ" จอยลุกขึ้นพลางปาดน�้าตา "ฉันไปอาบน�้าแล้วนะ"

"เดีย๋ว! จะมาทิง้ระเบดิไว้แล้วหนีไปแบบนีไ้ด้ยังไง พูดกันให้รูเ้รือ่งก่อน!"

"อีไจ๋ ออกไป! ตามกูเข้ามาในห้องน�้าท�าไม!"

"ก็เมื่อกี้มึงพูดอะไรล่ะ!"

"ไม่รู้! ออกไปอิบ้า! ต่อให้มึงเป็นแฝดกูก็ไม่ให้มึงดูหรอกนะ"

"นี่! ตกลงมึงรู้ตัวรึเปล่าว่าเมื่อกี้พูดอะไรออกมาน่ะ หา!"

"รู้!"

"รูแ้ล้วยังจะมาลอยหน้าลอยตาแบบนีอ้ยู่อกีเหรอ! มงึเพ่ิงอายุสบิเก้าเอง

นะจอย! มึงยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยซ�้า!"

"น่ีมงึตะโกนให้พ่อแม่พ่ีเจมส์พ่ีเจท็พ่ีเจมิได้ยินกันหมดบ้านเลยไหม หา?"

"..."

ไจ๋สบตากับแฝดผูน้้องขณะท่ีเขารูส้กึหน้ามดื ก่อนจอยจะยกสองมอืขึน้

ลูบผม

"มึงออกไปได้แล้วไจ๋ กูจะอาบน�้า"

"..."

"ออกไปสิ!"

"มันเป็นใคร"

"อะไรของแกอีก" จอยในชุดนิสิตหันมาตอบไจ๋ด้วยน�้าเสียงร�าคาญ 

สรรพนามของสองแฝดจะเป็นแกบ้างมงึบ้างแล้วแต่อารมณ์ ตอนเดก็ๆ ก็แทน

ตัวเองและเรียกกันและกันด้วยชื่ออยู่หรอก แต่พอโตขึ้นสรรพนามก็เปลี่ยนไป

ตามกาลเวลาและความหยาบในตัว

ไจ๋นั่งลงบนโต๊ะม้าหินที่จอยน่ังอยู่ก่อนด้วยสีหน้าบูดบึ้งพลางจ้องหน้า

น้องสาวอย่างเอาเรื่อง
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"ไม่ตลกนะ! ก็ไอ้แฟนเก่าคนล่าสุดของแกไง"

"แกจะพูดถึงไอ้นาธานท�าไม ฉันกับมันจบกันไปต้ังสามชาติแล้ว" จอย

ดูดโค้กหลังตอบ ไจ๋ตบโต๊ะดังปังจนคนแถวนั้นสะดุ้งกันหมด

"ไม่ใช่ไอ้เวรนาธาน! ฉันรู้ว่าแกกับมันเลิกกันมาเป็นชาติละ หมายถึง 

คนล่าสุดที่ท�าเอาแกร้องไห้เป็นผีบ้าผีบอแบบนั้นต่างหาก"

จอยหลบตาไจ๋ ก่อนจะพึมพ�า

"...ไม่ได้เป็นแฟนกัน"

"ไม่ได้เป็นแฟนกันด้วยซ�้ำงั้นเหรอ?!"

ไจ๋แทบจะหน้ามดืเมือ่รูว่้าจอยยอมเสยีความบรสิทุธ์ิให้กับผูช้ายท่ีไม่ได้

แม้แต่จะเคยคบกันด้วยซ�า้ นอกจากไม่ได้เป็นแฟนกันแล้ว ยังถูกฟันแล้วทิง้อกี!

"มึงมันบ้า อีจอย พ่อแม่รู้จะเสียใจขนาดไหนฮะ"

"โอ๊ยหุบปากเถอะ ไม่อยากฟัง" จอยลุกหนีแต่ไจ๋ก็ลุกตามทันที เขา 

ไม่ยอมเลิกราง่ายๆ

"บอกมาว่ามันเป็นใคร อยู่ในมหา'ลัยนี้รึเปล่า คณะอะไร"

"ไม่อยู่! ไม่ได้เป็นคนในมหา'ลัยนี้ บอกแค่นี้แหละ"

"ไม่อยู่แล้วเป็นใคร เจอกันได้ยังไง"

"เจอในไอจีก่อน แล้วก็ไปเจอตัวจริงตอนไปตัดผม...โอ๊ย! พอเถอะไจ๋  

ลมืไปซะ ฉนัก็พยายามลมือยู่เหมอืนกัน แกไม่พูดถึงจะท�าให้ฉันลืมได้เรว็ข้ึนนะ"

"แต่...!"

"พอ!" จอยตะโกนกลบ "แกจะไปท�าอะไรเขาได้ อกีอย่างนะ แกมาท�าตวั

เป็นพ่ีชายอะไรตอนนี้ ที่ผ่านมาสิบเก้าปีไม่เห็นแกจะท�าอะไรเลย อย่าท�าให้ 

มันเป็นเรื่องใหญ่เร่ืองโตได้ไหม อีกอย่าง เขาไม่ได้ผิดอะไร เพราะทุกอย่าง  

ฉันเต็มใจ! ได้ยินไหม แล้วก็ลืมเรื่องบ้าๆ น้ีซะเถอะไจ๋ อย่าท�าให้ฉันต้อง 

เจ็บปวดมากไปกว่านี้เลยนะถ้าแกยังเห็นฉันเป็นน้อง"

ในโลกทุนนิยมเช่นนี้ เงินยังคงเป็นสิ่งที่ซื้อได้แทบทุกอย่าง

จอยกับไจ๋เรียนอยู่กันคนละคณะ จอยเป็นสาวคณะอักษรฯ ขณะท่ีไจ๋



9ฮวังซอล

เป็นหนุ่มคณะแพทยฯ

ในเมื่อจอยไม่ยอมคายในสิ่งที่หย่อนเอาไว้ ไจ๋จึงไม่รอช้า มุ่งตรงไปดัก

แก๊งเพ่ือนสนทิของน้องสาวตวัดทัีนท ีตอนแรกทุกคนก็ปฏิเสธว่าไม่รู้ๆ  แต่แล้ว

เมือ่ไจ๋หยิบแบงก์พันออกมาสามใบพลางบอกว่าจะให้น่ีกับคนทีย่อมเปิดปาก

คนแรก เพื่อนคนหนึ่งก็ยอมอ้าปากบอกทันที

'น่าจะเป็นช่างตัดผมอะไจ๋ เป็นคนเกาหลี แต่ชื่ออะไรเราจ�าไม่ได้จริงๆ 

เห็นว่าจอยฟอลไอจีช่างคนน้ีมาสักพักแล้ว แล้วเม่ือสามเดือนก่อนจอยก็นัด 

ไปตัดแล้วก็ท�าสีผมกับเขา หลังจากนั้นก็คงจะคุยๆ กันมั้ง เพราะเห็นจอยไปที่

ร้านนั้นอีกตั้งหลายครั้ง แล้วก็มาอกหักนี่แหละ'

เบาะแสแค่น้ีก็มากพอท่ีจะท�าให้ไจ๋สืบค้นต่อไปเองได้แล้ว อย่าถามว่า

ท�าไมนิสิตแพทย์ปีหน่ึงถึงเรียนไม่หนัก ก็เพราะปีหน่ึงนี่แหละถึงเรียนไม่หนัก 

ยังว่างๆ ชิลๆ มากพอท่ีจะไปกินชาบูเตะบอลอะไรต่อมิอะไรได้เยอะแยะ  

เรียนหมอจะหนักมากๆ ก็ตอนปีสองขึ้นไป

ร้านตัดผมมีชื่อว่า 'Style by Seo'

เพียงแค่ได้ชื่อร้านมาไจ๋ก็ไม่รอช้าลงมือเสิร์ชไอจีร้านทันที ค่อนข้าง 

ยากนิดหน่อยเพราะว่าในไอจีร้านมีแต่รูปทรงผมแล้วก็สีผม หาอยู่ประมาณ

หน่ึงชั่วโมงไจ๋ก็ชักจะจนปัญญา จนสุดท้ายเขาจึงกดคลิกเข้าไปในรูปที่บอก 

โปรโมชั่นท�าสีผมล่าสุดของทางร้าน และแล้วคอมเมนต์หน่ึงก็สะดุดตาเขา 

ขึ้นมาอย่างจัง

bjinsx จะนัดไปท�ากับช่างจีซูอีกนะคะ หล่อแถมตัดละเอียดมากๆ 

เอาล่ะ สัญชาตญาณไจ๋มันบอกว่าต้องเป็นคนนี้แน่!

แต่ท�าการศึกเราจะเดินเข้าไปดุ่มๆ ไม่ได้ มันต้องรู้เขารู้เรา ถึงจะรบ 

ร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง

ไจ๋ไล่หาในไอจอีีกเป็นสบิๆ รปูจนตาพร่าเพ่ือทีจ่ะหาไอจขีองช่างจซีใูห้เจอ  

แต่ว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบ จนเขาชกัจะหงดุหงดิงุน่ง่าน และในชัว่วินาทท่ีีก�าลงั
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จะลุกไปสั่งข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวกินเพ่ือดับอารมณ์ที่คุกรุ่น สายตาก็พลัน 

ไปเห็นรูปเก่าๆ ที่ถูกอัพโหลดไว้ตั้งแต่ปีมะโว้ของทางร้านที่รวมทีมงานรุ่นแรก

ทั้งหมด รูปถูกแต่งด้วยฟิลเตอร์โบราณๆ แบบที่ฮิตกันสมัยก่อน แบบนี้แหละ

ที่เขาเรียกว่ามาก่อนกาล รูปนั้นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นรูปแรกๆ ของไอจีนี้เลย

ก็ว่าได้ ไจ๋ตัดสินใจกดเข้าไปดู

รปูน้ันถูกถ่ายด้วยโทรศพัท์มอืถือทีต่กรุน่แล้วจงึท�าให้ภาพแตกจนมองหน้า 

ใครไม่ชัด ไจ๋ถอนใจเมื่อคิดว่าคงไม่ได้เรื่อง แล้วก็ตัดสินใจกดเพื่อท่ีจะออก 

จากรูป แต่นิ้วโป้งของเขาดันแฉลบไปโดนตรงกลางรูปพอดีท�าเอาแท็กท่ีถูก

แท็กเอาไว้ทั้งหมดปรากฏขึ้นมา

โอ๊ะโอ ได้เรื่องแล้วสิ

ผูช้ายตัวสงูท่ีสวมฮูด้สเีทาปิดบงัใบหน้าถูกแท็กชือ่เอาไว้ว่า 'jisoo.bigboy'  

ไจ๋รีบกดเข้าไปทันทีด้วยหัวใจที่เต้นรัวเร็ว และแล้วไอจีของช่างจีซูท่ีเขาเฝ้า

ตามหานักหนาก็ปรากฏสู่สายตาทันที และทุกสิ่งทุกอย่างท่ีได้เห็นก็ท�าให้ไจ ๋

ถึงกับอ้าปากค้าง

'36.6k followers'

แค่ตัวเลขฟอลโลเวอร์ก็ท�าเอาไจ๋ตกใจแล้ว ช่างตัดผมบ้าอะไรคนฟอล 

อย่างกับดารา! แต่ย่ิงค้นย่ิงดูก็ย่ิงท�าให้ไจ๋รู้สึกท่ึงมากขึ้น ในอินสตาแกรม 

ของช่างจีซูดูดีมีสไตล์อย่างเหลือเชื่อ เขาดูเป็นผู้ชายเท่ๆ แบดๆ ติสต์ๆ ท่ี 

น่าค้นหา ไจ๋ส�ารวจดูทุกซอกทุกมุม ดูเหมือนว่าช่างจีซูคนนี้จะมีงานอดิเรก

เป็นการเล่นกล้องอีกด้วย เพราะเขามีภาพสวยๆ ท้ังของตัวเองและคนอื่นๆ  

เต็มอินสตาแกรมไปหมด ท้ังกล้องฟิล์มและกล้องโปรอื่นๆ เรื่องเทสต์ดีน่ี 

ไม่ต้องหาใครมาการันตีเลยเพราะไจ๋ก�าลังเห็นด้วยสองตาของตัวเอง

นอกจากนั้นเวลาที่เขาท�าหน้าขรึมๆ ดุๆ ก็ดูกร๊าวใจ แต่เวลาท่ีย้ิมหรือ

หัวเราะทีโลกก็เหมือนจะสว่างสดใสไปท้ังใบ โดยเฉพาะแววตาของเขา มันดู

เศร้าๆ แต่ก็เย้ายวน...ชวนให้มองลึกลงไปกว่าที่เห็นในรูป ไฝหนึ่งเม็ดบนหน้า
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แก้มซ้ายแทนท่ีจะเป็นต�าหนกิลบัท�าให้เขาดโูดดเด่นย่ิงขึน้ ท่าโพสเวลาท�างาน

และยามเผลอพวกนั้นตั้งใจหรือเปล่าไม่รู ้แหละ แต่ที่รู ้ๆ คือมันโคตรดูดี  

ไอ้รูปร ่างสูงเพรียวกับรอยสักเยอะแยะย้ัวเย้ียที่แขนขวาก็ย่ิงท�าให้ดูม ี

คาแร็กเตอร์ไปอีก

เท่ขนาดนี้ มิน่า ยัยจอยถึงหลงใหลจนยอมพลีกายให้ง่ายๆ!

ในเมือ่รูแ้ล้วว่าหน้าค่าตาเป็นยังไง ลกัษณะประมาณไหน ไจ๋ก็แน่ใจได้ว่า 

ตัวเองจะไม่ไปตามเช็กบิลผิดตัว นิสิตหนุ่มไม่ลีลารีรอ ทัก dm ทางไอจีร้าน

เข้าไปทันที

Zai.j

สวัสดีครับ ผมอยากนัดตัดผมครับ

Style by Seo

ไม่ทราบสะดวกโทรไหมครับ

ปกติทางร้านไม่รับนัดลูกค้าทาง dm

ขออภัยด้วยครับ

ยุ่งยากจริงว้อยยยยย

ไจ๋นึกร�าคาญแต่ก็สลับหน้าจอไปดูเบอร์ติดต่อท่ีหน้าไอจีร้านแล้วพิมพ์

ก่อนกดโทรออก สัญญาณดังเพียงไม่กี่ครั้งก็มีคนรับ

[สวัสดีครับ Style by Seo ยินดีให้บริการครับ]

"สวัสดีครับ ผมอยากนัดตัดผมครับ"

[ตัดอย่างเดียวใช่ไหมครับ หรือว่าท�าอย่างอื่นด้วย]

"ตัดอย่างเดียวครับ"

[ตอนนีค้วิเรว็สดุทีจ่ะได้เป็นวันท่ีเจด็อาทติย์หน้านะครบั ตอนบ่ายสามโมง  

ไม่งั้นก็อีกทีวันที่เก้าตอนหกโมงเย็นครับ]

"วันท่ีเจ็ดก็ดีครับ" ไจ๋รีบเลือกวันที่เร็วท่ีสุด "ผมมีช่างที่เพ่ือนแนะน�ามา 

ไม่ทราบว่าจะขอตัดกับช่างคนนั้นได้ไหมครับ"
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[ครับ แจ้งชื่อได้เลยครับ]

"ช่างจีซูครับ"

[ต้องขออภัยด้วยครับคุณลูกค้า คิวช่างจีซูจะได้อีกสามเดือนข้างหน้า

เลยครับ]

"สามเดือน!" ไจ๋อุทานเสียงดัง กว่าจะถึงตอนนั้นความแค้นของเขา 

ได้มอดสนิทพอดี "ตัดผมหรือท�าอะไรครับท�าไมคิวยาวขนาดนี้!"

[พอดีช่างจีซูมีลูกค้าติดหลายคนมากครับ แล้วก็เป็นช่างซูเปอร์ซีเนียร์

ของทางร้าน รวมถึงเป็นหุ้นส่วนด้วย ถ้าอยากได้คิวเลยต้องนัดตั้งแต่เนิ่นๆ  

ยังไงทางร้านขอแนะน�าเป็นช่างโอลีฟ...]

"ไม่ๆๆๆ! ผมจะตัดกับช่างจีซูเท่านั้น ถ้าไม่ได้ช่างจีซู ผมก็ไม่ตัด"

[งั้นขออภัยจริงๆ ครับ]

"เดี๋ยวก่อน!" ไจ๋รีบตะโกนแทรกเมื่อพนักงานท�าท่าจะวางสายง่ายๆ  

ให้ตาย ท่าทางร้านนี้จะดังมากจริงๆ ไม่ง้อลูกค้าเลยเหรอเนี่ยยยยย "คือ... 

ไม่มีคิวหลุดเลยเหรอครับ"

[อืม ยังไงคุณลูกค้าแจ้งชื่อกับเบอร์ไว้ได้ไหมครับ หากช่างจีซูมีคิวหลุด

ผมจะได้รีบโทรไปแจ้ง]

"ครับๆ ได้ครับ ผมชื่อไจ๋ สะกด สระไอ จอจาน ไม้จัตวาครับ เบอร์ 

09X-XXX-XXX"

พนักงานทวนชื่อกับเบอร์ของเขาอย่างคล่องแคล่ว

[เดี๋ยวถ้าช่างจีซูมีคิวหลุดในเดือนนี้ผมจะรีบโทรไปแจ้งคุณไจ๋นะครับ]

"ครับ ครับ ขอบคุณครับ"

ผ่านไปสิบสี่วันโดยที่ไม่มีโทรศัพท์จากร้าน Style by Seo

ไอ้ช่างนี่มันจะคิวทองเกินไปแล้วนะ!

ไจ๋เซ็งจนชักจะเริ่มปลงๆ เพราะตอนน้ีจอยก็อาการดีข้ึนแล้ว แม้จะยัง

เพ้อๆ บ้างบางวัน แต่ถึงอย่างนั้นค�าพูดที่จอยเอ่ยว่า 'แกมาท�าตัวเป็นพ่ีชาย

อะไรตอนนี้' มันก็ท�าให้เขาจี๊ดใจจนยากจะลืมได้อยู่ดี
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เขารู้ว่าความบริสุทธิ์ของน้องสาวมันเอาคืนกลับมาไม่ได้ แต่อย่างน้อย

เขาก็น่าจะได้ด่าหรือสั่งสอนไอ้คนเลวที่บังอาจมาท�ากับน้องสาวเขาชุ่ยๆ อยู่ดี 

จอยไม่ใช่ผู้หญิงที่มีความคิดอิสระเรื่องเซ็กซ์ขนาดนั้น เธอหน้าตาดี มีแฟนมา 

หลายคนก็ไม่เคยยอมใครมาก่อน ฉะนั้นการที่มายอมไอ้ช่างจีซูนี่ย่อมแปลว่า 

น้องสาวเขารักและจริงจังกับมันมาก แต่แล้วมันกลับท�าให้น้องสาวเขาอกหัก

เป็นบ้าเป็นบอ

ไจ๋น่ังอ่านไอแพดอยู่ในสตาร์บคัส์คนเดยีว พยายามจ�าข้อมลูท่ีตวัเองจดมา 

ด้วยลายมือไก่เขี่ยในคาบเรียน ก่อนโทรศัพท์มือถือของเขาจะสั่นอย่างรุนแรง

"ฮัลโหลครับ"

[ครับ จากร้าน Style by Seo นะครับ คุณไจ๋ใช่ไหมครับ]

"ใช่ครับ"

[ช่างจีซูมีคิวหลุดสี่โมงเย็นวันนี้ คุณไจ๋สะดวกไหมครับ]

"สะดวกครบั! สะดวกท่ีสดุเลย" ไจ๋ตะโกนออกมาดงัลัน่จนคนหนัมามอง

ทั้งร้าน เขารีบผงกศีรษะขอโทษไปรอบๆ ก่อนจะเอามือป้องปากแล้วพูดต่อ  

"สี่โมงเย็นใช่ไหมครับ"

[ครับ สี่โมงตรง แต่ต้องแจ้งก่อนว่าค่าตัดผมกับช่างจีซู ผู้ชายท่านละ 

หนึ่งพันห้าร้อยบาท ผู้หญิงท่านละสองพันห้าร้อยบาทนะครับ]

ช้างล้วง! ราคาตัดผมหรือดอกเบี้ยเงินกู้

"ครับ โอเคครับ" ไจ๋กัดฟันตอบ มาถึงข้ันน้ีแล้วถอยไม่ได้เด็ดขาด  

ยอมงดกินชานมไปหนึ่งเดือนก็ได้วะ!

[งั้นผมลงคิวให้เลย ขอความร่วมมือมาตรงเวลานะครับ เพราะช่างจีซ ู

จะคิวแน่นมาก]

"ได้ครับ แล้วเจอกันครับ"

เยส!

เอาล่ะ ไอ้ช่างตัวดี มึงเจอกูแน่วันนี้!

ทนัทีท่ีผลกัประตรู้านเข้าไป กลิน่หอมก็ตเีข้าหน้าไจ๋อย่างแรงจนแทบจะ
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เคลิ้มในชั่วเสี้ยววินาที ไม่ว่าจะเป็นกลิ่นของแชมพู เซรั่ม เครื่องอบไอน�้า  

ก้านไม้หอมปรับอากาศของ Jo Malone หรืออะไรต่อมิอะไรก็แล้วแต่  

ไจ๋เดินไปท่ีเคาน์เตอร์เพ่ือแจ้งธุระของตัวเอง ก่อนพนักงานชายหญิงสองคน 

ที่หน้าตายิ้มแย้มจะผายมือให้เขานั่งรอเพราะไจ๋มาก่อนเวลาถึงยี่สิบนาที

ร้านท�าผมสไตล์เกาหลแีห่งนีต้กแต่งแบบมนิิมอล โทนสทีกุอย่างมนัคลนี 

และเกาหลจ๋ีามากๆ จนไจ๋นึกว่าตวัเองหลดุมาอยู่ในย่านคงันัมหรอืฮงแดอะไร

แบบนั้น จริงๆ แล้วร้านนี่ดูอย่างกับคาเฟ่มากกว่าร้านท�าผม ไจ๋นั่งมองส�ารวจ 

รอบร้านอยู่ไม่ถึงห้านาทีดีก็มีพนักงานเอาชาส้มยูสุมาเสิร์ฟ รสชาติก็อร่อย

สดชื่นดี

พนักงานคนเดมิเมือ่เสร์ิฟชาเสรจ็ก็ไม่ได้ไปไหน เขายังคงยืนอยู่ตรงหน้า

ไจ๋อย่างนั้น และเมื่อไจ๋เงยหน้าขึ้นเป็นเชิงถาม พนักงานชายคนน้ันก็เอ่ยข้ึน

อย่างเป็นงานเป็นการทันที

"คณุลกูค้าอยากจะตดัทรงไหนให้บรฟีกับผมได้เลยครบั ผมจะได้ไปบอก

ช่างจีซูให้ก่อนตัด หรือถ้ามีรูปให้ดูหลายๆ มุมก็จะดีมากครับ"

ไจ๋เข้าใจดีว่าที่ต้องท�าอย่างน้ีเพราะว่าช่างจีซูคงจะพูดไทยไม่ได้ แต ่

ไจ๋ก็ไม่ได้แปลกใจที่ช่างจีซูกับน้องสาวตัวเองจะคุยกันรู้เรื่อง จอยนั้นเป็น 

ติ่งเกาหลีมานาน ติ่งมาต้ังแต่วงดงบังชินกิจนตอนนี้มันไปต่ิงอะไรน้องดรีมๆ 

สักอย่างแล้ว จอยพูดเกาหลีได้เป็นต่อยหอยเพราะเคยไปเรียนแลกเปลี่ยน 

อยู่หนึ่งปีสมัย ม.สี่ หลังจากน้ันก็ยังไปเที่ยวประเทศเกาหลีปีละไม่ต�่ากว่า 

สองหนด้วยใจรัก บางครั้งไจ๋ก็ไปด้วย

"เอ่อ ทรงนี้ครับ"

จริงๆ ผมไจ๋ก็ยังไม่ยาวจนถึงช่วงเวลาตัดเท่าไหร่ รูปท่ีเซฟมาจึงเป็น 

รปูดาราเกาหลหีวัเหด็สกัคนทีเ่ซฟมามัว่ๆ จากทวิตเตอร์ก่อนเดนิเข้ามาในร้าน

เมื่อกี้

พนักงานชายทีเ่หน็รปูในมอืถือของไจ๋อึง้ไป ก่อนจะรบัไอโฟนของไจ๋มาถือ 

ในมือตัวเองแล้วก้มหน้าก้มตาพูดเสียงเบา

"รอสักครู่นะครับ"
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หายไปแป๊บหนึ่งพนักงานชายก็กลับมาหาไจ๋

"คือ...ช่างจีซูบอกว่าคุณลูกค้าตัดทรงนี้ไม่ได้ครับ"

"เอ๊ะ? ท�าไมไม่ได้" ไจ๋ขมวดคิ้วทันที เขายังไม่ทันได้เจอตัวจริงไอ้ช่างจีซู

อะไรนี่ด้วยซ�้า แล้วมันมาประเมินตอนไหนล่ะว่าผมเขาตัดทรงไหนได้ทรงไหน

ไม่ได้ นั่งเทียนเอาเหรอไง!

"..."

"นี่ ช่างของคุณนี่มันจะเกินไปไหม เป็นช่างตัดผมไม่ใช่เหรอ ท�าไมถึง 

ตัดได้จ�ากัดทรงล่ะ"

"ไม่ใช่อย่างนั้นครับ" พนักงานชายดูเหมือนอยากจะละลายหายไป 

ในอากาศ เห็นได้ชัดว่าล�าบากใจที่ต้องเป็นกันชนระหว่างช่างกับลูกค้า "คือ 

ช่างจีซูแนะน�าให้คุณลูกค้าเลือกทรงอื่น..."

"แต่ผมอยากจะตัดทรงน้ีนี่ คุณไปบอกช่างของคุณเลยนะว่าผมจะตัด

ทรงนี้เท่านั้น ไม่อย่างนั้นเป็นเรื่องแน่"

พนักงานชายพยักหน้า แล้วหายไปอีกคร้ัง ก่อนจะกลับมาด้วยสีหน้า 

ล�าบากใจกว่าเดิม

"ช่างจีซูยืนยันว่ายังไงคุณลูกค้าก็ท�าทรงนี้ไม่ได้ครับ ยังไงให้คุณลูกค้า

รอก่อน เดี๋ยวช่างจีซูจะออกแบบทรงผมท่ีเหมาะสมกับรูปทรงกะโหลกและ 

หน้าให้"

"ไหนว่าเป็นช่างดังไง กะอีแค่นี้ก็ท�าไม่ได้ กล้าเรียกตัวเองว่าช่างตัดผม

ได้ยังไง มันก็แค่ทรงธรรมดาพื้นๆ ที่ฮิตกันมาเป็นสิบปีแล้วเองนะ"

"คือผมคุณลูกค้าไม่ได้ยาวมากพอท่ีจะตัดทรงนี้ได้ครับ ผมคุณสั้นกว่า

ในรปูหลายเท่า ช่างจซีบูอกว่าถ้าเกิดว่าคณุลกูค้าไม่พอใจ ให้กลับไปก่อนแล้ว

อีกปีค่อยมาตัดกันใหม่ครับ คงจะตัดทรงนี้ได้พอดี"

"เฮ้ย พูดแบบน้ีหมายความว่ายังไง กวนโอ๊ยเหรอ ผมทรงนี้มันท�าไม 

จะต้องรอเป็นปีถึงจะตัดได้ มันก็แค่ผม..."

ไจ๋ใบ้กินไปเมื่อหันรูปในโทรศัพท์มือถือตัวเองมาดูจนเต็มตา เพราะมัน

เป็นรูปคริส เฮมส์เวิร์ท ในบทเทพเจ้าธอร์ที่มีผมบลอนด์ยาวสลวยเลยบ่า  
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ไจ๋หน้าชาลิ้นกลับด้าน เมื่อกี้ที่จะเซฟรูปดาราเกาหลีคงกดเซฟผิดเป็นรูปข้างๆ 

กันแทนเป็นแน่

อีเหี้ย!

ตึงงงงง

หน้าหงาย!

"...งั้น เดี๋ยวผมให้เขาออกแบบให้แล้วกัน"

"ครับ ขอบพระคุณครับ" พนักงานท�าสีหน้าโล่งใจ

ในท่ีสดุพนกังานคนเดมิก็มาเรยีกไจ๋ไปทีเ่ตยีงสระผมตอนเวลาสีโ่มงตรง 

ไจ๋ยังคงอายจนสองแก้มร้อนผ่าวจึงไม่กล้าที่จะสบตากับพนักงานคนน้ีอีก  

มิน่าเล่าถึงได้ท�าสีหน้าล�าบากใจขนาดนั้นตอนต้องไปแจ้งช่างจีซูว่าเขาอยาก

ตัดผมทรงอะไร แล้วอีช่างนั่นก็คงจะนึกว่ากูเป็นบ้าแน่ๆ!

ทันทีท่ีนอนลงบนเตียงสระไจ๋ก็หลับตาแน่นตั้งมั่นว่าจะไม่เปิดตามา 

เจอใครอกีเพราะความอายท่ีถาโถมเข้าเตม็พิกัด ก่อนเสียงพนักงานชายคนเดิม 

จะแว่วเข้ามาในหู

"คุณไจ๋สระน�้าเย็นหรือน�้าอุ่นดีครับ"

"น�้าอุ่นครับ" ไจ๋หลับตาตอบ

น�า้อุน่ถูกเปิดรดลงอย่างนุ่มนวลบนศรีษะของไจ๋ แล้วอยู่ๆ กลิน่หอมเย็นๆ 

สดชื่นก็ตีเข้าจมูกคนที่นอนอยู่อย่างจังจนต้องเผลอสูดเข้าเต็มปอด มันเป็น 

กลิ่นกายสะอาดๆ ผสมกับกลิ่นน�้าหอมผู้ชายราคาแพง และยังมีกลิ่นมิ้นต์ๆ 

เจือมาด้วย กลิ่นหอมประหลาดไม่เหมือนใครท�าให้ไจ๋ต้องเปิดตาขึ้นดู

"อื้ม...!"

ไจ๋เผลอครางท้ังท่ีปิดปากเมื่อพบว่าเป็นใครที่มาสระผมให้ ช่างคนดัง 

ทีห่กัอกน้องสาวเขาดงัเป๊าะนัน่เอง ไจ๋เห็นแขนข้างขวาทีเ่ตม็ไปด้วยรอยสกัขยับ

เป็นจังหวะขณะสระผม แม้ขนาดในมุมกลับหัวอย่างน้ีเครื่องหน้าของช่างจีซู

ยังเพอร์เฟ็กต์สดุๆ อกีฝ่ายลงแชมพูให้ไจ๋ถึงสามรอบ เกาเบาๆ อย่างละเอยีดลออ 

แล้วล้างออกจนสะอาดก่อนจะลงครีมนวดต่อ แล้วจึงนวดกดจุดไปตาม 
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ศีรษะไจ๋ด้วยนิ้วหัวแม่โป้งอย่างช�านาญ สองมือน่ันใหญ่จนแทบกุมศีรษะเขา

ได้ท้ังกะโหลก และจู่ๆ ไจ๋ก็รู้สึกง่วง ท�าไมช่างจีซูถึงนวดหัวได้ผ่อนคลายดี 

ขนาดนี้นะ

ไจ๋มองจ้องเข้าไปในดวงตาโตสีนิลคู่น้ัน ในรูปว่าดึงดูดแล้ว แต่ตัวจริง

กลับดึงดูดให้มองไม่รู้จบกว่าหลายเท่า แววตาท่ีติดจะเศร้าปนร้ายๆ กลับ 

เย้ายวนกระชากวิญญาณคนถูกมองได้ง่ายๆ ไจ๋ม่ันใจว่าผู้ชายคนน้ีเพียงแค ่

มองใครสักคนด้วยตาฉ�่าๆ คนคนนั้นก็คงพร้อมจะถวายให้ทุกสิ่งทุกอย่าง

แต่เสียใจที่ดวงตาคู่นี้ใช้ไม่ได้ผลกับนายจีราวัฒน์หรอก!

ไจ๋เคลิ้มจะหลับแต่ก็ไม่หลับเพราะตั้งสติเอาไว้อยู่ จนเมื่อสระผมเสร็จ

ช่างจซีก็ูพันผ้าแล้วแตะบ่าไจ๋ทัง้สองข้างโดยไม่ใช้ค�าพูดเป็นการบอกว่าเสรจ็แล้ว  

ก่อนร่างสงูโปร่งในเสือ้เชิต้สนี�า้เงนิเข้มพับแขนเสือ้ขึน้สามทบกับกางเกงยีนสีด�า 

จะเดินน�าไปที่เก้าอี้พลางผายมือให้ทั้งรอยยิ้มอย่างดูมีอัชฌาสัย ไจ๋เพียงย้ิม 

แค่นๆ ตอบ ก่อนจะนั่งลงบนเก้าอี้

ช่างจีซูคงวิเคราะห์รูปทรงกะโหลกและหน้าของไจ๋มาแล้วต้ังแต่ตอน 

สระผมให้เมือ่ก้ี เพราะตอนนีเ้ขาเพียงพิศดไูม่ก่ีนาทีก็ลงมอืเลม็ผมของไจ๋ทนัที 

อย่างทะมัดทะแมงและคล่องแคล่ว กลิ่นหอมของเขาน่าจะหอมเกินไปเลย 

ท�าให้ไจ๋รู้สึกใจเต้นแปลกๆ เวลาที่คนตัวสูงก้มตัวลงมาเล็มผมบริเวณต้นคอ

แล้วลมหายใจร้อนๆ รินรด

ไจ๋กระสบักระส่ายเพราะน่ังนานจนชกัจะเมือ่ย ไม่รูว่้าตัดผมหรอืปลูกผม

กันแน่เพราะชั่วโมงกว่าแล้วช่างจีซูก็ยังตัดผมเขาไม่เสร็จ ช้าแบบนี้มันน่าด่า

ให้กลับบ้านเกิดจริงๆ แบตฯ โทรศัพท์ก็หมดอีกต่างหากเลยไม่มีอะไรให้ท�า

นอกจากดูช่าง เออ...ก็ไม่อยากจะยอมรับหรอกนะว่าท่าควงกรรไกรท่ีควงอยู่

หลายต่อหลายทีมันดูเท่ ไหนจะตอนที่แช้บรูดกรรไกรไปจนถึงลูกผมนั่นอีก  

คนบ้าอะไรพิถีพิถันขนาดน้ีอะ ก็สมกับที่เป็นช่างตัดผมชื่อดังแล้วราคาแรง 

อยู่หรอก

ในท่ีสุดช่างจีซูก็งับกรรไกรรอบสุดท้ายแล้วไดร์เซ็ตทรงเป็นอันเสร็จส้ิน

การท�าผมไจ๋ เขาเก็บผ้าคลมุให้และเดนิไปถือกระจกมาให้ไจ๋ส่องดทูรงใหม่จาก
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ด้านหลังในทุกมุม และแล้ว...ละครฉากใหญ่ก็เริ่มต้นทันที

"โอ๊ย ผมทรงบ้าอะไรเนี่ย ท�าไมตัดออกมาได้ดูแย่ขนาดนี้!"

เสียงของไจ๋ดังลั่นเรียกความสนใจจากคนทั้งร้าน ต้ังใจท่ีจะท�าให ้

ช่างจีซูต้องเสียใจเหมือนที่มันบังเอิญท�าให้น้องสาวเขาต้องเสียใจแทบบ้า 

พนักงานต้อนรับคนเดิมรีบปรี่เข้ามาทันที

"เกิดอะไรขึ้นครับคุณลูกค้า"

"ก็ช่างของคุณน่ะสิ ตัดผมได้แย่มาก! ตัดก็นาน น่ีตัดผมหรือปลูกผม 

กันแน่ฮะ ที่ส�าคัญ ราคาแพงมาก!"

ไจ๋เอ็ดตะโรโวยวายไร้ขีดจ�ากัด เหลือบสายตามองช่างจีซูก็เห็นอีกฝ่าย

มีใบหน้านิ่งขรึม อ้าปากเหมือนอยากจะพูดอะไรสักอย่างแต่ช่างผู้ชายอีกคน 

ก็มาจบัไหล่เอาไว้เป็นเชงิบอกให้ระงบัอารมณ์ ก่อนช่างคนนัน้จะเดนิเข้ามาหาไจ๋

"คุณลูกค้าไม่พอใจทรงผมตรงไหนบอกผมได้ไหมครับ"

"ก็...ก็...ก็ไม่พอใจมันทั้งหมดนั่นแหละ!" ไจ๋ตีรวน

"ตรงไหนล่ะครับ"

"ก็บอกว่าไม่พอใจทัง้หมดน่ันไง คณุยังจะต้องให้ผมมาจาระไนอกีเหรอว่า 

ไม่พอใจตรงไหน"

"แต่ว่าทรงนี้ช่างจีซูออกแบบมาให้เข้ากับหน้าของคุณลูกค้ามากเลย 

นะครับ ท�าให้ดูอ่อนเยาว์และใบหน้าดูละมุนด้วย นอกจากนั้นเขายังเก็บงาน 

ให้คุณลูกค้าอย่างเรียบร้อย ผมข้างหน้าถ้าเกิดวันไหนไม่อยากมีก็เก็บได้..."

"น่ีคุณจะบอกว่าเพ่ือนคุณท�าดีแล้วใช่ปะ เพ่ือนคุณตัดผมผมออกมาดู

ขี้เหร่อย่างนี้ผมจะกล้าไปไหนมาไหนได้ยังไง ช่างจีซูต้องรับผิดชอบชีวิตผม!"

ช่างคนน้ันเม้มปากจนเป็นเส้นตรง ก่อนจะเดนิเข้าไปพูดคยุกับช่างจซีกัูน 

สองคนด้วยใบหน้าที่เคร่งขรึมขณะที่ไจ๋ใจเต้นรัวเร็วอย่างรอคอย ในหัวคิดว่า 

จะท�ายังไงให้ช่างจซีตู้องชดใช้ ก่อนช่างคนน้ันจะเดนิกลบัมาหาไจ๋อกีครัง้ด้วย

สีหน้าไม่สู้ดี เขาเหล่ตาไปมองหนุ่มเลือดเกาหลีอีกครั้งอย่างไม่แน่ใจ แต่จีซ ู

ก็พยักหน้าให้เป็นเชิงบังคับเขาพูดไปให้หมด อย่าให้บิดพล้ิวแม้แต่ค�าเดียว  

แถมสายตาทีเ่พ่ือนมองมาก็แรงเสยีจนเขารูส้กึหนาวไปทัง้ตวั เขาจงึไม่มทีางเลอืก
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"คอื...จซีบูอกว่าคงจะรบัผิดชอบคุณไมไ่ด้ เพราะ...เขาไม่ได้ท�าคณุท้อง 

แล้วก็ไม่ได้ท�าอะไรผิดด้วย"

เกิดเสียงหัวเราะดังไปทั่วร้านจนไจ๋อายหน้าร้อนผ่าวยิ่งกว่าตอนแรก

"...ไอ้บ้ำ!" ไจ๋ด่าอะไรไม่ออกแล้ว

"จีซูบอกว่าให้เราทุกคนเดินลงไปที่ถนนด้วยกัน แล้วถามคนร้อยคนที่

เดนิผ่านไปผ่านมาว่าผมทรงนีท้�าให้คณุลกูค้าดดูไีหม ถ้ามเีสยีงโหวตมากกว่า

ว่าผมทรงนี้ท�าให้คุณลูกค้าดูแย่ จีซูจะเลิกตัดผมตลอดชีวิต"

"...นี่...นี่เพ่ือนคุณท้าทายผมเหรอ?!" ไจ๋เสียงหลง ไม่คิดว่าไอ้ช่างน่ีจะ 

บ้าดีเดือดขนาดนี้

"จีซูไม่ได้ท้าทายคุณครับ แต่เขามั่นใจว่าเขาตัดผมคุณเป็นอย่างดี"

"กะ...ก็เอาซี้! อย่าคิดนะว่าผมไม่กล้า ใครท่ีเห็นว่าผมดูดีในผมทรงน้ี 

ก็ตาถั่วเต็มทีแล้ว จะไปเมื่อไหร่ล่ะ วันไหนก็นัดมา"

"ตอนนี้เลยครับ"

"ตอนนี้?!"

"ครับ เราจะลงไปที่ถนนกันตอนนี้เลย"

และแล้วช่างตัดผมสองคนอันประกอบด้วยช่างจีซูและช่างคริส (คนท่ี

เจรจากับไจ๋นัน่แหละ) รวมไปถึงพนักงานร้านอกีสองคนและตวัไจ๋ก็ลงมายืนกัน 

อยู่บนถนนเส้นหนึง่ท่ีมวัียรุน่สญัจรพลกุพล่านมากท่ีสดุ เวลาน้ีก็เป็นเวลาทีเ่ดก็

เลิกเรียนมาเรียนพิเศษแถวนี้หรือบ้างก็มาเดินห้าง ทุกคนยืนเหนียมกันอยู ่

สิบนาทีแล้วเพราะไม่มีใครใจกล้าพอจะขอประกาศว่ามายืนเกะกะตรงนี้กัน 

ท�าไม แต่แล้วจู่ๆ ช่างจีซูก็เดินไปดึงแขนน้องนักเรียนผู้ชายโรงเรียนดังคนหนึ่ง

แล้วพูดอะไรสักอย่าง ไจ๋คิดว่าเขาคงจะพูดเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนไอ้น้องน่ัน 

ก็น่าจะฉลาดและฟังออกเพราะเรียนอยู่โรงเรียนอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

น้องนกัเรยีนหัวเกรยีนคนนัน้เดนิย้ิมแป้นมาหาไจ๋ ก่อนจะชน้ิูวโป้งพลาง

บอกเสียงดังฟังชัดว่า

"ผมทรงดี หล่อมากครับพี่ ไว้ผมเข้ามหา'ลัยก่อนจะไปตัดบ้าง"
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เอาแล้วไง!

หลังจากนั้นช่างคริสกับพนักงานอีกสองคนก็ขมีขมันท�างานอย่างเต็มที่ 

โดยมีช่างจีซูยืนกอดอกหน้าเรียบอยู่ไกลๆ ส่วนหน้าของไจ๋ก็แห้งลงทุกทีๆ  

และในท่ีสดุเมือ่แสงตะวันเริม่จะลาลบัขอบฟ้า ผลก็ออกมาเป็นเอกฉนัท์ท่ี 96:4 

ไจ๋แพ้ราบคาบจนหน้าแห้งไปถึงคอ

มีแค่สี่คนเท่านั้นท่ีโหวตว่าผมทรงนี้ไม่เข้ากับไจ๋ และก็ล้วนเป็นคนรุ่น 

คุณตาคุณยายทั้งหมดที่ให้เหตุผลเดียวกันว่ามันท�าให้หน้าดูหวานไปหน่อย!

พนักงานชายคนที่เป็นคนต้อนรับไจ๋ตั้งแต่แรกเดินเข้ามารายงานผล

"ผลก็ออกมาแล้วนะครบัว่าในบรรดาคนร้อยคน คนเก้าสบิหกคนโหวตว่า 

ผมทรงนี้ท�าให้คุณไจ๋ดูดีและเข้ากับหน้าในทุกองค์ประกอบครับ"

เออ กูรู้แล้ว ไม่ต้องมาย�้า!

ไจ๋ได้แต่พูดอะไรไม่ออก เขาหูอื้อตาลายด้วยความอายเกินกว่าท่ีจะ

ปริปากพูดอะไรได้

ช่างคริสเป็นฝ่ายหันมาหาไจ๋ ก่อนจะเอ่ยปากอย่างสุภาพ

"ยังไงพวกเราทกุคนขอกลบัไปท�างานก่อนนะครบั หวังว่าโอกาสหน้าทาง

ร้าน Style by Seo คงได้ดูแลคุณลูกค้าอีกครับ"

ดก็ูรูว่้าเขาแค่พูดเป็นมารยาท ย่อมไม่มผีูท้�างานบรกิารคนไหนอยากจะ

เจอลูกค้าวุ่นวายเรื่องมากแบบนี้อีกซ�้าสอง หากแต่ทุกคนก็รักษากิริยาอย่างดี

โดยการหันมาไหว้ไจ๋ก่อนจะจากไป ยกเว้นก็แต่ช่างจีซูท่ีเพียงแต่กอดอกแล้ว

หรี่ตาคมๆ พลางปรายตามองไจ๋แบบท่ีท�าให้ไจ๋แทบระเบิดปังเป็นป็อปคอร์น 

ก่อนร่างสูงนั้นจะเดินตามแก๊งของตัวเองไปเร็วๆ

หน็อย ท�าสายตาเหยียดหยามกูงั้นเหรอ ไอ้ช่างเวร

คอยดู วันพระไม่ได้มีหนเดียวเว้ย!

เจ็บใจ เจ็บใจที่สุด!

แทนที่จะได้ท�าให้มันเสียใจเหมือนที่มันท�าให้น้องสาวเขาเสียใจ กลับ

กลายเป็นตัวเขาที่ต้องมาเสียใจแถมอับอายเอาเอง ไจ๋เก็บความเคียดแค้น 
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เอาไว้จนไฟสุมอกแทบระเบิด ขนาดที่ไปนอนฝันถึงสายตาสุดท้ายของช่างจีซู

อยู่หลายคืนติดกัน จนถึงตอนนี้นิสิตหนุ่มก็ยังคงกินแกงจืดสาหร่ายอย่าง

เคียดแค้นอยู่ในครัวของบ้าน

"เฮ้ย ไม่เหน็หน้าหลายวัน มงึตดัผมใหม่เหรอไจ๋ เข้ากับมงึดว่ีะ ตดัท่ีไหน

เนี่ย หล่อเลย"

"เข้ากับไจ๋ตรงไหนล่ะ ทุเรศจะตาย!"

"ไอ้นี่ โวยวายอะไรวะพ่ีชายอุตส่าห์ชม" พ่ีเจ็ท พ่ีชายคนล�าดับก่อนไจ ๋

เอาต�าราเคาะหัวน้องชายอย่างแรง ขณะที่ไจ๋หน้ามุ่ยท่ีถูกพ่ีชายจี้จุดเดือด  

ก่อนเจท็จะวางต�าราปึกหนาไว้บนโต๊ะกินข้าวแล้วจงึไปเปิดหม้อเพ่ือดูว่ามอีะไร

กินบ้าง

"หนาฉิบหายเลยว่ะหนังสือพ่ีเจ็ท" ไจ๋ท�าหน้าแสยงขณะเอามือพลิก

หนังสือพี่ชายเร็วๆ

"เออดิ เรียนนิติก็จะแบบนี้ไง ท่องจนกูจะอ้วกละ โอ๊ย แต่มึงไม่ต้องกลัว

หรอก รับรองเดี๋ยวมึงต้องอ่านต้องจ�าไม่แพ้กูไอ้หมอ"

"พูดแล้วก็กลัวเลย ซิ่วดีไหมเนี่ย"

"ก็มีเวลาคิดหนึ่งปี คิดให้ดีๆ แล้วกัน"

"นี่ยังมีเวลาคิดอีกเหรอ เรียนมาจนเทอมสองแล้วเนี่ย"

"เออ ยังมี"

"พี่เจ็ทจะไม่ห้ามไจ๋หน่อยเหรอ"

"กูห้ามมงึได้ทีไ่หนล่ะ เรยีนอะไรท่ีตวัเองไม่ชอบมนัทรมาน ถ้ามงึมาเจอ

ทีหลังว่าหมอไม่ใช่ทาง อยากจะซ่ิวก็ไม่มีใครว่าหรอก ดีกว่าปล่อยให้เกิด

โศกนาฏกรรมแบบลูกป้าแตน" ประโยคหลังเจ็ทลดเสียงเบาแสนเบาเมื่อ 

เอ่ยถึงลกูสาวของป้าข้างบ้านท่ีฆ่าตวัตายไปหลายปีก่อนเพราะทนความเครยีด

ในการเรียนหมอไม่ไหว พ่อแม่ก็ไม่ยอมให้ซิ่ว จนสุดท้ายเธอก็ผูกคอตาย 

ในหอพัก

"อืม"

"นี่มึงตักหมูสับไปหมดเลยเรอะไอ้ไจ๋"
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"เปล่า!"

"เปล่าอะไร จะไม่เหลือหมูในแกงจืดแล้วเนี่ย"

เจท็เดินมาเขกหวัน้องชายอกีทแีล้วก็ไปเปิดตูเ้ย็นเพ่ือหาหมสูบัมาต้มเพ่ิม  

ไจ๋เปิดต�าราพ่ีชายอ่านเล่นๆ ย่ิงเห็นก็ย่ิงขนลุก ภาษาท่ีใช้ไจ๋ไม่อยากจะเชื่อ 

เลยว่าคือภาษาไทย เพราะมันช่างซับซ้อนและอ่านยากเสียจริง

'บัญชีท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนดงานท่ีห้าม 

คนต่างด้าวทํา*

------------------------------------

บัญชีหนึ่ง

งานที่ห้ามคนต่างด้าวทําโดยเด็ดขาด

(๑) งานแกะสลักไม้

(๒) งานขับขี่ยานยนต์หรืองานขับขี่ยานพาหนะท่ีไม่ใช้เครื่องจักรหรือ

เครื่องกลในประเทศ ยกเว้น งานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศ หรืองาน 

ขับรถยก (Forklift)

(๓) งานขายทอดตลาด

(๔) งานเจียระไนหรือขัดเพชรหรือพลอย

(๕) งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย

(๖) งานทอผ้าด้วยมือ

(๗) งานทอเสื่อ หรืองานท�าเคร่ืองใช้ด้วยกก หวาย ปอ ฟาง ไม้ไผ่  

เยื่อไม้ไผ่ พืชหญ้า ขนไก่ ก้านทางมะพร้าว เส้นใย ลวด หรือวัสดุอื่น...'

* ที่มาจากราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๒ ง หน้า ๑๔ ว่าด้วยประกาศกระทรวงแรงงาน  
เรื่อง ก�าหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวท�า
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เอ๊ะ เดี๋ยวนะ ย้อนกลับไปอ่านข้อห้าใหม่ซิ

'(๕) งานตัดผม งานดัดผม หรืองานเสริมสวย'

"พะ...พี่เจ็ท พี่เจ็ทโว้ย!"

"อะไร! ตะโกนอะไรไอ้ไจ๋ ครัวก็มีอยู่แค่นี้"

"อันน้ีอะไรอะ 'บัญชีท้ายประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กําหนด 

งานที่ห้ามคนต่างด้าวทํา' มาดูหน่อยดิ"

เจ็ทขมวดคิ้วทั้งท่ีถือกระบวยสแตนเลสอยู่ในมือแต่ก็ยอมเดินมาตามท่ี

น้องชายเรียก เขาชะโงกหน้าไปอ่าน

"เออ ก็ตามนั้นแหละ ท�าไมเหรอ" เจ็ทงงๆ กับประเด็นท่ีน้องชายเรียก 

เขามา

"ท�าไมถึงห้ามท�าอะ"

"ก็มันเป็นอาชีพที่สงวนให้คนสัญชาติไทยท�าได้เท่านั้นไง"

"แล้วท�าไมต้องสงวนด้วยล่ะ"

"เท่าท่ีเรยีนมาก็คอืตัง้แต่สมยัอดตีรฐักลวัว่ามนัจะส่งผลกระทบในหลายมติิ  

เช่น หนึ่งการเมือง สองเศรษฐกิจ สามสังคม สี่สาธารณสุข แต่พี่ว่าจริงๆ แล้ว

คือสมัยก่อนเน่ียเขากลัวต่างชาติจะเข้ามาผูกขาดธุรกิจตรงน้ีไปแล้วท�าให้ 

คนไทยไม่มีอาชีพ แบบว่าแย่งงานน่ะ"

"แล้วคือยังไงอะ คือทุกวันนี้ก็ยังห้ามแบบนี้อยู่เหรอ"

"เออสิ ไม่เคยเลิกห้ามนะ ราชกิจจาฯ ก็อัพเดตตลอดแหละ น่ีก็ล่าสุด 

ของปี พ.ศ. 2563"

"แต่ไจ๋ยังเห็นคนต่างชาติท�าอาชีพพวกนี้เต็มบ้านเต็มเมืองเราเลยนะ"

"โอ๊ย ก็แอบท�ากันท้ังน้ันแหละ บางทีก็ทริกก้ี อย่างพวกงานซื้อขาย 

เฝ้าหน้าร้านขายของ คือกฎหมายบอกซ้ือขายได้แต่ห้ามรับ-ทอนเงิน อะไร 

แม่งก็ไม่รู้ ย้อนแย้งบ้าบอ แต่ถ้ามีคนไปแจ้งต�ารวจก็โดนจับโดนปิดร้านกันไป 

แต่คนส่วนใหญ่ก็ท�าหลับหูหลับตากันไปข้างหนึ่งทั้งนั้น"
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"...งั้นเหรอ"

"อือ แค่นี้เหรอที่มึงอยากถามกู"

"อืม"

"ยิ้มอะไรวะ แปลกๆ"

"เปล่า ขอบคุณมากพี่เจ็ท พี่ท�าให้ไจ๋มีความสุขขึ้นเยอะเลย"

เสียงกระดิ่งจากประตูร้านท�าผมดังข้ึนเพ่ือบ่งบอกให้พนักงานต้อนรับ 

รู้ว่ามีลูกค้าเข้าร้าน หากแต่สิ่งที่แตกต่างไปจากปกติคือลูกค้าคนที่ก้าวเข้ามา

เป็นลูกค้าที่ไม่ได้นัดไว้ล่วงหน้า และยังเป็นคุณลูกค้าท่ีเคยก่อเรื่องเอาไว ้

จนกลายเป็นท็อปปิกทอล์กออฟเดอะทาวน์ของทางร้าน และวันน้ีลูกค้าหน้ามน 

คนนั้นก็ไม่ได้คัมแบ็กคนเดียว แต่มากับนายต�ารวจชุดสีกากีในเครื่องแบบ

เต็มยศ

ไจ๋ไม่รอช้าก้าวอาดๆ ไปยังจีซูท่ีก�าลังตัดผมให้กับลูกค้าผู้หญิงคนหนึ่ง 

ก่อนที่ใครจะได้ทันตั้งตัวทั้งนั้น

"ผู้ชายคนนั้นแหละครับ" ไจ๋ตะโกนและช้ีมือตรงแหน็วไปยังจีซู ส�าทับ

เสียงดังอีกครั้ง "จับเลยครับคุณต�ารวจ!"

"เดี๋ยว เดี๋ยว! มีเรื่องอะไรกันครับ"

ช่างครสิทีก่�าลงัดดัผมให้ลกูค้าอกีคนรบีว่ิงออกมารบัหน้า ขณะท่ีจซีเูอง

ก็ผงะไป ไจ๋ประกาศต่อทันที

"ราชกิจจาฯ มีก�าหนดงานที่คนต่างด้าวห้ามท�าย่ีสิบเจ็ดข้อ และ 

หนึ่งในนั้นคืองานตัดผม งานดัดผม และงานเสริมสวย" ไจ๋ท่องอย่างแม่นย�า

และเร็วปรื๋อ "ช่างคนนี้เป็นช่างเกาหลีที่ก�าลังแอบท�าอาชีพท่ีคนต่างด้าว 

ห้ามท�าเด็ดขาดในประเทศเรา นอกจากจะเป็นช่างแล้ว ยังเป็นหุ้นส่วนร้าน 

อีกต่างหาก ผิดหลายกระทงเลยไม่ใช่แค่กระทงเดียว ฉะน้ัน จับเลยครับ 

คุณต�ารวจ!"

นายต�ารวจใบหน้ากระด้างรูปร่างผึ่งผายหันหน้าไปทางจีซู พูดด้วย 

ภาษาอังกฤษส�าเนียงไทยๆ
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"Are you a foreigner? I need to check. If not, may I see your  

ID card?" (คณุเป็นคนต่างชาตจิรงิๆ รเึปล่า ผมจ�าเป็นต้องตรวจสอบ หากไม่ใช่ 

ขอดูบัตรประชาชนด้วย)

ช่างจซีเูก็บกรรไกรลงในช่องหน้ากระเป๋าทนัท ี ก่อนใบแขง็ๆ สฟ้ีาทีม่อืหนา 

ล้วงออกมาจากกระเป๋าสตางค์จะท�าให้ไจ๋รู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าใส่หน้า

'นายจอมเดชา จีซู ซอ'

"ผมเป็นลูกครึ่งเกาหลีครับคุณต�ารวจ แต่ผมมีสัญชาติไทย ไม่ได้ท�าผิด

กฎหมายแน่นอน"

ไม่...

"ตอน ม.ปลาย ผมเรียน รด. มาด้วยนะครับหมวด"

ไม่จริ๊งงงงงงง!



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3M2ltF7

https://bit.ly/3M2ltF7

