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โอบทะเลไว้ด้วยไอรัก
เด็กทะเล

"นายหัวไม่คิดหรือคะ ว่าเราต่างกันมากเกินไป"
"แม่เหล็กต้องต่างขั้วใช่มั้ย นลิน มันถึงจะดึงดูดเข้าหากัน"

ค�ำน�ำ

แม้วันเวลาที่เราร่วมเดินทางมาจากจุดเริ่มต้นของแจ่มใสด้วยหนังสือ
แนว 'ความรู้สึกดี... ที่เรียกว่ารัก' จะผ่านไปนานเท่าไหร่ หากสิ่งที่ยังชัดเจน
อยู่ในใจคือความทรงจ�ำและความสุขจากเรือ่ งราวทีเ่ ราได้รว่ มแบ่งปันกับนักอ่าน
เสมอมา ชื่อของ 'ความรู้สึกดี... ที่เรียกว่ารัก' ยังคงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุย
ในหมูน่ กั อ่านอยูเ่ รือ่ ยๆ ซึง่ ส�ำหรับนักเขียนและคนท�ำหนังสืออย่างพวกเราแล้ว
นับเป็นเรือ่ งน่ายินดีและภูมิใจอย่างยิง่ เมือ่ หนังสือทีพ่ วกเราท�ำด้วยความตัง้ ใจ
กลายเป็นความรู้สึกดีที่ประทับแน่นอยู่ในหัวใจของนักอ่านเช่นนี้
การกลับมาอีกครัง้ ของ 'ความรูส้ กึ ดี... ทีเ่ รียกว่ารัก' ก็เพือ่ ขอบคุณนักอ่าน
ที่อยู่ร่วมกับเรามาในการเดินทางอันแสนยาวนาน และเพื่อมอบความสุข
สดใส ละมุนละไมของความรักให้กบั นักอ่านรุน่ ใหม่ๆ ได้รจู้ กั หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า
หนังสือของเราจะท�ำให้นกั อ่านทุกท่านมีชว่ งเวลาอบอุน่ และสามารถยิม้ ได้ดว้ ย
หัวใจที่เติมเต็มด้วยความหวานล�้ำไปด้วยกันค่ะ
เมื่อนึกถึงสถานที่ที่ โรแมนติกและมีบรรยากาศชวนให้ใจเต้นตึกตัก
นักอ่านหลายๆ ท่านคงนึกถึงชายหาดสวยๆ น�ำ้ ทะเลใสๆ กับสายลมเย็นสบาย
ที่พัดโชยมา 'โอบทะเลไว้ด้วยไอรัก' เป็นนิยายรักที่ให้บรรยากาศเช่นนั้นค่ะ
นี่เป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวสามคู่สามสไตล์ซึ่งได้มาพบกันบนเกาะเล็กๆ
แห่งหนึ่ง และความใกล้ชิดสนิทสนมก็ได้ก่อก�ำเนิดเป็นความรักที่ทั้งหวาน
ทัง้ ซึง้ และอบอุน่ ชวนให้หวั ใจเต้นแรง ทว่าเพียงแค่สารภาพรักออกไปก็ใช่วา่
รักจะสมหวังได้ด่ังใจในทันที เมื่อยังมีฝ่ายที่ลังเลจะตอบรับรักนั้น… งานนี้
เราคงต้องมาเอาใจช่วยหนุม่ สาวทัง้ สามคูน่ กี้ นั แล้วล่ะค่ะว่าพวกเขาจะผ่านอุปสรรค
ในรักครัง้ นี้ไปได้อย่างไร ถ้าพร้อมแล้วเชิญพลิกหน้าต่อไปแล้วลุน้ ไปพร้อมๆ กัน
เลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต

ส� ำนักพิ มพ์ แจ่มใส

ประวัตินักเขียน
เด็กทะเล

เด็กทะเลเป็นคนชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก พออ่านมากๆ เข้าก็เริ่ม
อยากเขียน เลยเริม่ เขียนเรือ่ งสัน้ เรือ่ งแรกตอนอยู่ ม.ต้น จากนัน้ ก็เขียนมาเรือ่ ยๆ
ทัง้ เรือ่ งสัน้ เรือ่ งยาว เขียนให้เพือ่ นๆ อ่าน แรกทีเ่ ริม่ เขียนคือใช้ลายมือตัวเอง
เขียนในสมุด จากนัน้ ก็มาเริม่ ใช้พมิ พ์ดดี แต่งนิยาย พอเรียนปริญญาตรีชว่ งปีทา้ ยๆ
มีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองก็แต่งนิยายโดยใช้คอมฯ สมัยนัน้ เว็บไซต์พนั ทิป
มีเว็บบอร์ดทีช่ อื่ ถนนนักเขียน ก็เลยเอาผลงานทีป่ กติเขียนให้เพือ่ นๆ อ่านไปลงไว้
และในทีส่ ดุ แจ่มใสก็ตดิ ต่อมา
นามปากกา 'เด็กทะเล' เป็นนามปากกาที่เริ่มใช้ตอนเรียนมหาวิทยาลัย
เพราะตอนนัน้ เรียนภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ก็เลยเป็นเด็กทะเลค่ะ ปัจจุบันเรียนจบระดับการศึกษาสูงสุด
ทางด้านทะเลทีญ่ ปี่ นุ่ มาได้หลายปีมากๆ แล้ว แต่กย็ งั คงรักทีจ่ ะเป็น 'เด็กทะเล'
อยู่เหมือนเดิม

แนะน�ำตัวละคร

นภนต์		
นายหัวหนุม่ แห่งฟาร์มไข่มกุ บนเกาะกลางทะเล เจ้าของร่างสูงเกินกว่า
มาตรฐานชายไทยทัว่ ไป ผมด�ำตาด�ำสนิทดุจท้องฟ้ายามคืนเดือนมืด
ท�ำให้ดมู เี สน่หน์ า่ ค้นหา ปกตินภนต์เป็นคนยิม้ ยาก แต่อย่าให้ได้ยมิ้
เพราะทั้งสาวน้อยสาวใหญ่เป็นต้องยกหัวใจให้โดยไม่รู้ตัว
นลิน

	
สาวห้าวแห่งคณะประมง ตัวเล็กบางแต่แสบสันไม่แพ้ใคร โดยเฉพาะ
รอยยิม้ กวนๆ ทีแ่ ฝงอยูใ่ นดวงตากลมโตสีนำ�้ ตาลเข้ม รับกับผมซอยสัน้
สีดำ� สนิทดูทะมัดทะแมง นลินไม่เคยกลัวใคร ไม่เคยยอมแพ้ใคร แต่กลับ
ต้องพ่ายแพ้ให้กับรอยยิ้มอ่อนโยนของใครคนหนึ่งที่มีให้กันเสมอมา

เตชัส		
เด็กหนุ่มผิวคล�้ำหน้าคมท่าทางเป็นผู้ใหญ่เกินตัว รูปร่างสูงใหญ่
ผมด�ำตาด�ำ เจ้าของรอยยิม้ สวยทีข่ โมยใจสาวๆ หลายคนได้โดยไม่รตู้ วั
ปาลิตา		
หญิงสาวร่างบาง ผมสีน�้ำตาลเข้มยาวกลางหลังถูกมัดเป็นหางม้า
ดวงตากลมโตสีน�้ำตาลอ่อนช่วยขับใบหน้าน่ารักให้ชวนมอง ท�ำให้
เป็นที่หมายปองของใครหลายคน แต่ปาลิตาก็ ไม่เคยสนใจใคร
ด้วยเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวและไม่ค่อยพูด
เภตรา		
ชายหนุ่มผิวเข้มร่างสูงใหญ่ เจ้าของเส้นผมสีด�ำสนิทตัดสั้นรองทรง
ที่ท�ำให้ใบหน้ายิ่งดูดุมากกว่าปกติ แต่รอยยิ้มขี้เล่นที่แฝงอยู่ ใน
ดวงตาคมสีด�ำก็ช่วยลดทอนความดุดันนั้นลง
สราริน		
ด้วยรูปร่างสูงโปร่งและใบหน้าสวยเก๋ประกอบกับดวงตาสีนำ�้ ตาลอ่อน
คมซึง้ จมูกโด่งเป็นสัน และริมฝีปากอิม่ ได้รปู สวย จึงไม่แปลกทีส่ ราริน
จะกลายเป็นนางแบบสาวที่น่าจับตามอง
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บทที่

1

กลุ่มนิสิตในชุดไปรเวตนั่งระเกะระกะอยู่ริมฟุตปาธหน้าป้ายคณะ
กลางถนนสายเล็กหากเป็นถนนสายหลักของมหาวิทยาลัย ร่างโปร่งบาง
ผมซอยสั้นยืนกอดอกมองไปยังถนนเบื้องหน้าด้วยมาดยียวน
"หลบเข้ามานั่งก่อนดีกว่าเว้ย ลิน เอ็งยืนอยู่ตั้งนานแล้วนะ"
เสียงเพือ่ นผูช้ ายทีน่ งั่ เอ้อระเหยอยูบ่ นฟุตปาธตะโกนบอก คนทีถ่ กู เรียก
ยังยืนเก๊ก
"กะจะให้เห็นรถเป็นคนแรกเลยหรือไง"
วรัทเพือ่ นอีกคนทีน่ งั่ อยูอ่ กี มุมตะโกนถามต่อ นลินละสายตาจากถนน
หันมองเพื่อน
"ก็มนั ท�ำงีไ้ ด้ไง นัดมารับเจ็ดโมงเช้า ดูเด่ะเก้าโมงแล้วรถยังไม่โผล่หวั มา"
เสียงตอบกลับมาเรียกรอยยิ้มเพื่อนๆ ได้หลายคน แต่กับหญิงสาว
วัยสามสิบต้นๆ ที่เป็นคนคุมฝึกงานขมวดคิ้วมองหน้าเธออย่างไม่ชอบใจ
"นลิน ท�ำไมพูดไม่เพราะ ครูก็บอกแล้วว่าโทรไปตามแล้ว รถเขา
ก�ำลังเช็กเครือ่ งอยู่ หรือเธออยากให้รถไปเสียกลางทาง แล้วก็เข้ามานัง่ ข้างใน
ได้แล้วนะ ไปยืนซ่าส์อยู่กลางถนน เดี๋ยวรถก็ชนตายหรอก"
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หน้าใสก้มลงมองพืน้ ซ่อนรอยไม่พอใจ ก่อนจะค่อยๆ ลากเท้าเดินมานัง่
ใกล้ๆ เพื่อน
"ลินเอ๊ย โดนแต่เช้าเลย"
ปาลิตาว่าปนหัวเราะ รู้ดีว่าเพื่อนกับอาจารย์ธันยมนไม่กินเส้นกัน
มากแค่ไหน จะว่าไปก็อาจเป็นเพราะเพือ่ นของเธอทีน่ สิ ยั แตกต่างจากอาจารย์
สุดขัว้ นลินเป็นพวกอาการล้นเกินกว่าปกติ ในขณะทีอ่ าจารย์เป็นพวกชอบ
ความสงบนิสยั เรียบร้อย ก็เลยท�ำให้เข้ากันไม่ได้กระมัง
"ก็โดนประจ�ำล่ะ ไปฝึกงานคราวนี้ไม่รจู้ ะโดนอะไรบ้าง ตัง้ เดือนแน่ะ
มีหวังน่วม"
นลินโอดครวญเบาๆ อดมองค้อนไปทางอาจารย์ ไม่ได้ ปาลิตา
กลั้นหัวเราะ ถึงจะห้าวจะแก่นแก้วแค่ไหน เพื่อนเธอก็เป็นผู้หญิงนี่นะ
"ไงไอ้ลิน คราวนี้กะจะก่อเรื่องอะไร"
วรัทเดินเข้ามานั่งใกล้ๆ ถามอย่างเอ็นดู ไม่ได้เอือมระอา เพราะ
การก่อเรื่องร้ายๆ แต่ละเรื่องของเพื่อนสาวก็สร้างอารมณ์ขันให้เขาได้
เป็นอย่างดี
"ก่ออาไร้...เราออกจะเรียบร้อยอย่างกับผ้าพับไว้"
"ในโรงรับจ�ำน�ำ"
ปาลิตาต่อให้หน้าตาเฉย นลินค้อนขวับ วรัทหัวเราะลั่น
"เออนะ เอ็งก็ผหู้ ญิงนีเ่ นอะ ถึงได้คอ้ นสวย จริงๆ น้าลิน ตอนเข้ามาใหม่ๆ
น่ะ ข้าเห็นเอ็งน่ารักทีส่ ดุ ในรุน่ เลยนะเนีย่ "
วรัทสารภาพความจริง ความจริง...ทีก่ ค็ งอยูใ่ นใจของหนุม่ ๆ หลายๆ คน
ความจริงที่ว่าถ้าให้มองแค่หน้าตา ทั้ง คิ้วเข้มตาโตของนลินกินขาด
ผูห้ ญิงหลายๆ คนในคณะ แต่นสิ ยั กับท่าทางของนลินก็ทำ� ให้เธอกินขาดจาก
ใครหลายๆ คนเช่นกัน
...ก็ไอ้ท่าทางห้าวสุดขั้ว ไม่กลัวใครนั่นล่ะ ที่ท�ำเอาใครๆ ต่างกลัว
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"โธ่ ยังไงเราก็สวยรุ่นล่ะ"
เธอเอ่ยอ้างถึงต�ำแหน่งใหม่ที่เพิ่งได้มาเมื่องานเลี้ยงรับน้องคณะ
ที่ผ่านมาได้สองเดือน ต�ำแหน่งที่เพื่อนๆ หลายคนช่วยกันให้ ให้...โดยที่
ไม่ได้โหวตจากหน้าตา หากโหวตจากพฤติกรรมและวีรกรรมต่างหาก และ
อีกต�ำแหน่งที่คนได้รับพยายามจะไม่เอ่ยถึง 'ขี้เมารุ่น' ซึ่งเธอได้มาด้วย
ความสามารถพิเศษที่หลายคนยอมรับ
"อือ...แล้วไง สวยรุ่นเมื่อไหร่จะมีแฟน"
วรัทถามจี้ใจด�ำเพื่อน นลินท�ำตาโตมองอย่างแค้นๆ
"เอ็งก็ยังไม่มีเหมือนกันล่ะวะ กั๊ตจัง"
"ข้าไม่ได้ชื่อนั้น"
วรัทท�ำเสียงจะเป็นจะตาย หากนลินไม่สนใจ ปาลิตามองอย่างข�ำๆ
รถเมล์เล็กทีว่ งิ่ ประจ�ำมหาวิทยาลัยคันทีจ่ ะพานิสติ ไปฝึกงานวิง่ ตะบึงมาแต่ไกล
นลินมองรถแล้วหันกลับมามองหน้าเพือ่ น
"จะรอดมั้ยวะเนี่ย วันนี้"
ปาลิตาหันมองสภาพรถทีเ่ ข้ามาจอดแล้วอดถอนหายใจไม่ได้ แทนที่
ทางมหาวิทยาลัยจะเลือกรถสภาพใหม่มาให้ กลับเป็นรถคันทีโ่ ทรมทีส่ ดุ กระมัง
ทีม่ าจอดอยูต่ รงหน้าเธอ
"เอาน่า ถึงไม่ถึงก็รู้เองล่ะ ไปขึ้นรถดีกว่า"
ปาลิตาบอกเพือ่ นอย่างปลงตก แล้วคนทัง้ หมดก็ทยอยกันเดินขึน้ รถไป
เพื่อนร่วมภาควิชาของนลินมีประมาณสิบห้าคน เป็นหญิงสิบคน
ไม่ ช ายไม่ ห ญิ ง อี ก สองคน เหลื อ เป็ น ชายแท้ ๆ พอจะให้ พึ่ ง พาอาศั ย
ได้นิดหน่อยอีกสามคน นลินเหลียวมองที่นั่งซึ่งถูกจับจองไปจนหมด
สลับกับสบตาเพื่อนสาวแล้วพูดออกมาพร้อมกัน
"ยืน"
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"ก็งั้นสิ"
"ไม่มานั่งตักพี่หรือจ๊ะ น้องลิน"
เสียงผู้ชายหนึ่งในสามตะโกนแซวมาจากหลังรถ วรัทหันมายิ้มให้
เดินตรงเข้าไปหาเพื่อน ดึงเพื่อนให้ลุกจากที่นั่ง
"ให้สาวๆ นั่งหน่อยน่า สิงหไกรภพ"
"ไอ้เวร ข้าชื่อไตรภพ"
เพื่อนที่ถูกเรียกให้เป็นพระเอกไม่ยอมรับต�ำแหน่ง วรัทพยักหน้ารับ
อย่างขอไปที
"เป็นพระเอกไม่ดีหรือไง หรืออยากจะเป็นพิธีกร ตานั่ง"
เขาหันไปสัง่ ปาลิตา หากเด็กสาวก็หนั มามองเพือ่ นให้นงั่ แทน นลิน
ผลักเบาๆ ร่างบางของเพื่อนสาวก็ทรุดลงไปนั่งแทนที่หนุ่มคนนั้น
"แล้วแกล่ะ ลิน" ปาลิตายังห่วงเพื่อน
"ไอ้ลินมันแมนจะตาย ตาไม่ต้องห่วงมันหรอก"
จิรสิน อีกหนึง่ หนุม่ ในสามหนุม่ สามมุมประจ�ำภาควิชาตอบแทนจาก
ขั้นบันไดซึ่งใช้เป็นที่นั่งแทนเบาะ รถเริ่มเคลื่อนออกจากที่ด้วยเสียงดังลั่น
มหาวิทยาลัย นลินอดน้อยใจไม่ได้
...เพราะบุคลิกอย่างนี้สินะ ที่ถูกมองว่าแมน ว่าแข็งแกร่ง เลย
ไม่จำ� เป็นต้องห่วงใย ไม่จำ� เป็นต้องปกป้องก็ได้ แต่เธอก็เป็นอย่างนัน้ จริงๆ
นี่นะ จะให้อ่อนปวกเปียกเป็นสาวๆ เรียบร้อยน่ารักแบบเพื่อนก็ไม่ได้
แบบนั้นมันไม่ใช่เธอ...
นลินยิ้มใสมาดยวนกวนบาทาเพื่อนกลับคืนมาแล้ว
"เดี๋ยวจะแย่งไอ้จินั่ง ตาอย่าห่วงเลย นลินซะอย่าง"
"วุ่นไปร้อยกับแปดอย่าง"
จิรสินต่อด้วยสีหน้าเรียบเฉย นลินมองเขม่น ก็ได้แต่มอง เพราะ
กับเพื่อนคนนี้ไม่กล้าจะตอแยด้วยสักครั้ง

11

เด็กทะเล

"เดี๋ยวแลกกันนั่ง"
ปาลิตายังไม่วายกังวล นลินยักไหล่อย่างไม่ใส่ใจอะไร ลงไปยืนเกาะอยู่
ตรงบันไดรถให้ลมเย็นๆ พัดผ่าน หากก็ยนื เก๊กเท่อยูไ่ ด้ไม่นาน เสียงอาจารย์
คูป่ รับก็ดงั มาจากตอนหน้าของรถ
"นลิน ขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวนี้นะ อยากจะตกลงไปตายหรือไง เธอนี่
สร้างความเดือดร้อนให้ซะจริงๆ"
นลินพยายามนับหนึ่ง ถึง ร้อย ก็สิบมันไม่พอดับความโกรธนี่นา
ก็รลู้ ะ่ ว่าผิด แต่ทำ� ไมพูดกันดีๆ ไม่ได้หรือ ท�ำไมต้องท�ำท่ากดอย่างกับเธอ
เป็นอะไรสักอย่างที่ไร้ประโยชน์กอ่ ให้เกิดความวุน่ วายขนาดนัน้ ด้วย มือใหญ่
หลายมือช่วยกันดึงให้ร่างบางๆ เข้าในตัวรถ ไตรภพโยนถุงนอนมาให้
"เอาไปนั่งไป"
นลินรับมาอย่างไม่เกีย่ งงอน วางลงบนพืน้ รถแล้วนัง่ ทับไปอย่างง่ายๆ
หลังพิงกับขาปาลิตาอย่างสบายอารมณ์
"ยิ้มหน่อยสิคนสวย"
ปาลิตากระซิบบอกเบาๆ นลินยิ้มออกมาอย่างอดไม่ได้
"อือ... ก็ยิ้มสวยดี ยิ้มบ่อยๆ สิ"
วรัทรับลูก คราวนี้ท�ำเอานลินยิ้มไม่ออก
"ไม่ย้ิมแล้วโว้ย จะนอน" ว่าตัดบทแล้วก็นอนซบบนตักเพื่อนอย่าง
แสนสบาย
บ่ายแก่ๆ กว่ารถเก่าๆ จะพาตัวเองมาจอดหน้าอาคารไม้ทคี่ งเก่าคงแก่
ไม่แพ้รถ นิสติ เดินลงจากรถทีละคนด้วยท่าทีออ่ นแรง
"โอ๊ย... นึกว่าจะตายซะแล้ว"
จอมโวยวายประจ�ำรุน่ ส่งเสียงขึน้ มาก่อน ซึง่ ก็กอ่ ให้เกิดประกายเขียวๆ
จากตาของอาจารย์สาวได้อย่างดี นลินยกมือปิดปากแกล้งท�ำตัวลีบหลบอยู่
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หลังเพื่อน
"เอาของลงขนเข้าห้องพักกันก่อนนะนิสติ ห้องผูช้ ายห้องเล็กข้างหน้า
ส่วนห้องผูห้ ญิงห้องใหญ่นะจ๊ะ"
ธั น ยมนบอกกั บ นิ สิ ต ส่ ว นตั ว เธอเองนั้ น จะไปพั ก ที่ บ ้ า นพั ก ของ
เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์วจิ ยั ซึง่ เป็นเพือ่ นรุน่ เดียวกับเธอ ทีต่ งั้ อยูล่ กึ เข้าไปอีกประมาณ
ห้าร้อยเมตร
"แล้ววันนี้ต้องท�ำอะไรอีกหรือเปล่าคะอาจารย์"
เสียงของกัญฑิตาถามขึ้น อาจารย์หันมายิ้มให้อย่างใจดี
"วันนีย้ งั ไม่ตอ้ งจ้ะ พีห่ วั หน้าศูนย์ฯ ไม่อยู่ พรุง่ นีเ้ ช้าค่อยพบพีเ่ ขากัน
เดี๋ยวเอาของเข้าไปเก็บแล้วก็ตามสบายนะจ๊ะ แต่อย่านอนดึกเกินไปนัก
พรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้า เจอกันเจ็ดโมงนะ"
หญิงสาวหันหาลูกศิษย์ตวั ดีทมี่ กั จะก่อเรือ่ งให้เสมอ หน้าคมผมซอยสัน้
เงยมองนกมองฟ้าอย่างไม่รบั รูอ้ ะไร
"นลิน นี่เธอฟังครูพูดหรือเปล่า พรุ่งนี้เจ็ดโมงเช้านะ อย่างเธอ
จะตื่นไหวมั้ยนี่"
เสียงดูถูกผิดกับที่พูดเมื่อครู่อย่างหน้ามือเป็นหลังเท้า คราวนี้นลิน
หันขวับมามองจ้องหน้าอาจารย์สาวอย่างไม่ยอมแล้ว วรัทรีบจับบ่าเพือ่ นไว้
อย่างปรามๆ นลินหยุดนิ่งสูดลมหายใจเข้าอย่างพยายามระงับอารมณ์
"พรุ่งนี้...ถ้าไม่ตื่น อยากจะท�ำอะไรก็ท�ำ...ค่ะ"
ค�ำหลังแทบจะไม่หลุดออกจากปาก หากไม่มีแรงบีบจากมือเพื่อน
ธันยมนเมินไม่มองหน้าคนพูด เดินไปขึน้ รถแล้วบอกให้คนขับไปส่งโดยไม่ได้
สนใจลูกศิษย์อกี สาวๆ หลายคนทยอยขึน้ ห้องพัก เหลืออยูแ่ ต่นลิน ปาลิตา
วรัท จิรสิน และไตรภพ
"ใจเย็นน่า ไอ้ลิน"
วรัทปล่อยมือจากบ่าเพื่อน เอ่ยปลอบอย่างเห็นใจ นลินพยายาม

13

เด็กทะเล

จะสงบสติอารมณ์อย่างหนัก
"เออ ก�ำลังเอาใจใส่ตู้เย็นอยู่"
เสียงตอบกลับมาพอจะเรียกรอยยิ้มจากเพื่อนได้บ้าง
"สงสัยดวงไม่สมพงศ์กันแหงเลย เอ็งกับอาจารย์ธันน่ะ"
ไตรภพเปรย หลายคนพยักหน้าอย่างเห็นด้วย
"อย่าคิดมากเลยว่ะ ทนๆ หน่อยอีกเทอมเดียวก็จบแล้ว"
จิรสินตบบ่าเพื่อนอย่างให้ก�ำลังใจ แล้วเดินผละไปเอาของเข้าไป
เก็บไว้ในห้อง
"พวกเอ็งไปเก็บของกันได้แล้ว เดี๋ยวลงมาเจอกัน จะพาไปกินข้าว
ร้านอร่อย"
วรัทสัง่ นลินพยักหน้ารับแกนๆ อารมณ์เริม่ จะกลับมาคงที่ หันไปช่วย
ปาลิตายกของเดินเข้าบ้านพัก
ตกเย็นเพือ่ นๆ ก็แบ่งกันเป็นกลุม่ ๆ ตามความชอบใจ ออกไปหาอะไร
กินกันง่ายๆ ไม่ไกลจากศูนย์ฯ นัก หากกลุม่ ของนลินอันได้แก่ ตัวเธอเอง
ปาลิตา และวรัท ไปยืนโบกรถอยู่หน้าศูนย์ฯ โดยจะไปกินข้าวริมทะเล
ตามความต้องการของผูม้ อี ารมณ์สนุ ทรีย์ ซึง่ ก็คอื วรัทนัน่ เอง
"ไปไหนไอ้น้อง"
รถกระบะเปิดท้ายจอดเทียบ พี่คนขับเป็นชายหนุ่มหน้าตาคมเข้ม
สมกับเป็นคนใต้ตอนต้นๆ คือประจวบฯ ชะโงกหน้าออกมาถามด้วยรอยยิม้
ส่วนคนทีอ่ ยูข่ า้ งๆ ใส่แว่นกันแดดนัง่ นิง่ ไม่ได้สนใจอะไร นลินส่งรอยยิม้ สดใส
เปิดเผยไปให้
"ไปอ่าวมะนาวน่ะพี่ ผ่านหรือเปล่าคะ"
เสียงใสๆ ถามห้าว หากไม่ลมื ลงท้ายตามเพศ เธอไม่เคยคิดจะผิดเพศ
หรอกนะ มีแต่คนอืน่ นัน่ แหละ ทีพ่ ยายามจะยัดเยียดให้เธอผิดเพศอยูเ่ สมอ
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พีค่ นขับพยักหน้ารับ
"โดดขึ้นหลังเลยไอ้น้อง"
ทั้งสามคนปีนล้อรถขึ้นไปนั่งบนกระบะหลังอย่างคล่องแคล่ว วรัท
อดมองเพื่อนสาวที่เหมือนไม่ค่อยจะเป็นสาวทั้งคู่ด้วยรอยยิ้มไม่ได้ ทั้งคู่
ผมซอยสัน้ เกือบจะเป็นทรงเดียวกัน หน้าตาก็นา่ รักเหมือนๆ กัน แต่กย็ งั
ไม่มีแฟนกันทั้งคู่
นลิน หรือไอ้ลนิ ของเพือ่ น ทีไ่ ม่มแี ฟนก็เพราะท่าทางห้าวสุดขัว้ ของมัน
และอีกเหตุผลใหญ่ทที่ ำ� ให้หนุม่ ๆ ไม่กล้าจีบ ไม่กล้าคิดจะจีบ ก็เพราะบางที
มันออกจะแมนเกินหน้าหนุม่ ในคณะเสียด้วยซ�ำ้
ส่วนอีกสาว...ปาลิตา เพื่อนคนนี้เป็นคนค่อนข้างเงียบและเก็บตัว
รักเสียงเพลง ไม่คอ่ ยชอบเข้าสังคม แรกๆ ก็มหี นุม่ มาจีบเยอะ หากแล้วก็
หายจ้อยเมือ่ สาวเจ้าไม่ยอมรดน�ำ้ พรวนดิน ต้นไม้แห่งความรักก็เฉาตายไป
ตามระเบียบ
เพียงครู่เดียวรถก็มาจอดอยู่หน้าชายหาดของอ่าวมะนาวที่ตั้งอยู่ใน
เขตทหารของกองบิน 53 คนทัง้ สามกระโดดลงจากรถอย่างคล่องแคล่ว แล้วก็
ไปยืนไหว้ขอบคุณอย่างสวยงามอยูข่ า้ งรถ
"ขอบคุณค่า คุณพี่ใจดี"
เสียงใสๆ ของนลินพอจะจุดรอยยิ้มตรงมุมปากของชายหนุ่มที่นั่ง
ข้างคนขับได้
"เที่ยวให้สนุกนะน้อง"
พี่ ค นขั บ บอกแล้วขับ รถตรงไป หนุ่ม สาวทั้งสามยืนมองคนใจดี
จนลับ สายตา หั นมองหน้ากัน แล้ววิ่ง ตะลุยไปยัง ชายหาดขาวสะอาด
ที่ไม่ค่อยจะมีผู้คนเท่าใดนัก
ชายหาดของอ่าวมะนาวยังสวยสะอาด เนือ่ งเพราะอยู่ในเขตของทหาร
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ก็เลยไม่มกี ารทิง้ ขยะอย่างไม่เป็นที่ บนพืน้ ชายหาดเต็มไปด้วยเปลือกหอย
ทับทิมตัวเล็กๆ ทีป่ าลิตาเฝ้าเวียนเก็บมาดูอย่างชืน่ ชม ส่วนนลินก็วงิ่ ลงไป
เตะคลื่นอยู่ในทะเลโน่นแล้ว
"หิวข้าวแล้ว ไปหาอะไรกินกันดีกว่า"
เสียงวรัทร้องบอกเมื่อแสงของดวงอาทิตย์ที่ลับเหลี่ยมเขาไปเริ่มจาง
นลินวิ่งเข้ามาใกล้พร้อมกับค�ำพูดท�ำร้ายจิตใจเพื่อน
"อ้วนแล้วนะเอ็ง"
"ไอ้เวร อย่าพูดความจริงสิวะ"
วรัทมองค้อน ความจริงหุ่นอย่างเขาก็เรียกได้ว่าก�ำลังดีนะ แบบว่า
ท้วมก�ำลังดีนะ่
"เราก็หิวแล้วเหมือนกัน ลิน"
เพือ่ นสาวบอก ปล่อยเปลือกหอยในมือคืนสูช่ ายหาด ก้าวเดินคูไ่ ปกับ
นลิน ตามวรัทที่เดินน�ำลิ่วๆ ไปยังร้านอาหารแล้ว
ฟ้ามืดสนิทแล้ว ริมถนนมีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ห่างๆ หนุ่มสาวสามคน
เดินมาตามถนนอย่างเรื่อยๆ สบายอารมณ์
"อร่อยจัง"
เสียงนลินตะโกนดังลัน่ ถนนทีเ่ งียบสงบ ที่ไม่อยากจะบอกความจริงกับ
เพือ่ นคือ ตะโกนให้เสียงเป็นเพือ่ น ก็ถนนเงียบๆ ทีส่ องข้างทางยังเป็นเหมือน
ป่าโปร่งๆ และไม่ไกลนักมีภเู ขาตัง้ ตระหง่านเห็นเป็นเงาตะคุม่ มันน่ากลัวน้อย
ซะที่ไหน
"บอกแล้วว่าอร่อย ทั้งอาหารแล้วก็บรรยากาศ"
วรัทรับความดีความชอบ ปาลิตาเดินตามเงียบๆ ท�ำเพียงแค่อมยิ้ม
โดยไม่พูดอะไร
"ดาวก็สวย" นลินเงยมองดาวพร่างพรายบนท้องฟ้า
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"อือ... ดาวก็สวย แต่ ให้ดีน่าจะมีรถผ่านมาสักคันนะ เราจะได้
โบกกลับศูนย์ฯ ไง"
วรัทว่า ความจริงแล้วส�ำหรับเขาสิง่ ทีร่ ออยูห่ ลังอาหารมือ้ อร่อยน่าจะเป็น
ทีน่ อนเนือ้ นิม่ มากกว่าจะเป็นการเดินทางไกลประมาณสามกิโลเมตรอย่างนี้
นลินผูไ้ ม่เดือดร้อนกับอะไร เดินไปกระโดดไปอย่างร่าเริงกลางถนน แสงไฟรถ
แล่นตรงเข้ามาอย่างช้าๆ แล้วหยุดจอดข้างๆ สาวน้อย
"อ้าว น้องเพิ่งกลับเหรอ"
พีค่ นขับรถคนเดิมทักด้วยรอยยิม้ เช่นเคย นลินก็สง่ ยิม้ ไปให้อย่างดีใจ
"พี่ก็เพิ่งกลับเหมือนกันหรือคะ"
"ไง เราจะไปไหนล่ะ"
"กลับศูนย์ฯ ครับ" วรัทเสนอหน้าเข้ามาบอก
"งั้นขึ้นเลยน้อง จะไปส่งให้"
พี่ใจดีของนลินร้องบอก นลินชะโงกหน้าเข้ามามองในรถ คนที่นั่ง
ข้างๆ คนขับก็ยังใส่แว่นกันแดดไม่ยอมถอด เธอมองอย่างแปลกใจ
"พี่ๆ พี่คนนั้นเขาตาบอดเหรอ มิน่าล่ะ ไม่ยอมถอดแว่นกันแดด"
เธอกระซิบกับคนขับเบาๆ แต่คนที่ถูกกล่าวถึงก็สะดุ้งด้วยได้ยินชัด
ปาลิตารีบดึงเพื่อนให้รีบปีนขึ้นกระบะหลังอย่างรวดเร็ว ด้วยกลัวคนขับ
จะเปลี่ยนใจเพราะปากเพื่อน วรัทรีบยกมือไหว้ขอโทษ
"ขอโทษนะครับพี่ เพือ่ นผมมันปากไม่ดนี ะ่ ปากมันเป็นอย่างนีเ้ อง แต่
ใจไม่มอี ะไรหรอก"
"ไม่เป็นไร เพื่อนพี่ไม่ใช่คนใจแคบ เนอะนายภนต์"
เขาหันไปพยักพเยิดกับเพือ่ น เสียงถอนหายใจดังมาเบาๆ จากผูเ้ สียหาย
ก่อนจะยักไหล่อย่างปลงตก
"กั๊ตจังท�ำอะไรอยู่ ขึ้นรถเร็ว เสียเวลาพี่เขาน่า"
เสียงตัวต้นเหตุตะโกนเร่งมาจากหลังรถ วรัทชักอยากจะลงไม้ลงมือ
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กับเพื่อนซะแล้ว ชายหนุ่มคนขับหัวเราะเบาๆ
"ไปกั๊ตจังขึ้นรถ เพื่อนเร่งแล้วน่ะ"
"ผมไม่ได้ชื่อนี้พี่"
เขาพยายามจะแก้ตัว ก่อนจะตัดใจรีบกระโดดขึ้นรถไป

เน้อ"

"มาฝึกงานที่นี่หรือน้อง"
พี่คนขับถามเมื่อจอดรถลงตรงหน้าศูนย์ฯ
"ครับผม มาฝึกเดือนหนึ่งครับพี่"
"งัน้ ก็ขอให้สนุกนะ ว่าแต่นอ้ งพักทีบ่ า้ นพักนีห่ รือ ระวังตัวหน่อยแล้วกัน

เสียงเตือนกลั้วหัวเราะ
"เภ ไปได้แล้ว"
เสียงดุๆ เข้มๆ ของเพื่อนดังขัด พี่คนขับเลยยกมือโบกลา นลิน
ยื่นหน้ามา
"พี่ท�ำไมดุจังน่ะ"
"นลิน"
ปาลิตาดึงเพื่อนมาทางด้านหลัง เอามืออุดปากเพื่อนไว้ เภตรา
หัวเราะลั่นอย่างถูกใจ
"อย่าคิดมากน้อง พี่ไปล่ะ คืนนี้นอนให้หลับเน้อ"
เขาร้องบอกแล้วขับรถออกไป ทิง้ ปริศนาน่าสงสัยไว้ให้หนุม่ สาวทีย่ นื
มองตากัน
"เราพูดอะไรผิดเหรอ"
นลินหันมาถามเพื่อนอย่างไม่รู้เรื่องอะไร ปาลิตาถอนหายใจแรงๆ
อย่างให้เพื่อนรู้ว่าเหลือจะทนแล้ว
"ลิน แกนะแก ไม่รู้ตัวเอาซะเลย"

โอบทะเลไว้ด้วยไอรัก
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ปาลิตาก้าวเดินน�ำเข้าไปในศูนย์ฯ ผ่านต้นตะเคียนใหญ่ที่อยู่ไม่ห่าง
จากประตูเท่าใดนัก เธออดหันมองไม่ได้ ทีล่ ำ� ต้นตะเคียนมีผา้ แพรสีผกู อยู่
หลายผืน และข้างหน้าก็มศี าลเล็กๆ ทีถ่ กู ก่อขึน้ ง่ายๆ ก้านธูปยังเหลือปักอยู่
ในกระถาง สร้างความศักดิส์ ทิ ธิน์ า่ หวัน่ เกรงขึน้ อีกโข ทัง้ สามคนต่างหยุดยืนดู
แล้วก็หนั มองสบตากัน จากนัน้ ทัง้ หมดก็รบี ยกมือไหว้ทำ� ความเคารพ ก่อนจะ
เดินแทบเป็นวิง่ เข้าไปสมทบกับเพือ่ นๆ ทีน่ งั่ กระจัดกระจายอยูห่ น้าเรือนพัก
ทันที
"ว่าต่อดิ ตา"
นลินเอ่ยหลังจากทีท่ รุดลงนัง่ บนกระดาษหนังสือพิมพ์ทเ่ี อามาปูนง่ั บนพืน้
กลางลานหน้าทีพ่ กั ปาลิตาทรุดลงนัง่ ตามแล้วมองหน้าเพือ่ นอย่างแปลกใจ
"ว่าเรื่องอะไร"
"ก็เรื่องที่ว่าค้างหลังจากที่ลงจากรถพี่ใจดีน่ะสิ ว่าไง เราท�ำอะไรผิด"
ปาลิตาถอนหายใจมองหน้าใสซือ่ ของเพือ่ น แล้วก็หนั ไปมองสบตาวรัท
วรัทยักไหล่โยนหน้าทีก่ ลับมายังเพือ่ นสาว
"ก็ลนิ น่ะไปว่าพีเ่ ขา...คนที่ใส่แว่นด�ำน่ะ ทัง้ ว่าว่าเขาตาบอดเอย ดุเอย
เขาไม่ด่าให้น่ะดีเท่าไหร่แล้ว"
"อ้าว...เขาไม่ได้ตาบอดหรือ แล้วที่ดุก็ดุจริงไม่ใช่หรือไง เราว่านะ
ทีด่ คุ งเพราะตาบอดแหงเลย ตาบอดมองอะไรไม่เห็น ก็เลยอารมณ์เสียง่าย"
เธอว่าเป็นตุเป็นตะ วรัทยันเพื่อนเบาะๆ ไปซะที
"เอ็งน่ะนะ ทีหลังอย่าพูดเลยดีกว่า"
นลินยักไหล่นอนแผ่ลงบนลานนอกกระดาษหนังสือพิมพ์ง่ายๆ
"ตกลงทีหลังจะเย็บปากไว้ให้สนิท จะไม่พูดเลย เฮ้ย ว่าแต่..."
เธอสปริงตัวลุกนั่งปุบปับ
"เบาๆ หน่อยก็ได้ กระโดกกระเดกอย่างนี้นี่เล่า อาจารย์ธันเขาถึง
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ไม่ชอบแก"
ปาลิตาว่าเพื่อน นลินท�ำหน้าเบื่อเมื่อได้ยินชื่ออาจารย์คู่ปรับ
"อย่าพูดเลยน่า ว่าแต่ทเี่ มือ่ กีพ้ คี่ นขับพูดน่ะ เรือ่ งอะไรเหรอทีว่ า่ ให้ระวัง"
"เรื่องอย่างว่าแหงเลย"
เสียงไตรภพดังแทรกมาแล้วทรุดลงนัง่ ใกล้ๆ จิรสินเดินตามมาสมทบ
"เรื่องอย่างว่าอะไร" นลินถามอย่างไม่เข้าใจ
"อย่าทะลึ่งนะเอ็ง"
วรัทปรามเพื่อน ไตรภพท�ำหน้าไม่รู้ไม่ชี้
"ก็เรื่อง...ผีไง"
พอถึงค�ำส�ำคัญเขาแกล้งท�ำเสียงต�ำ่ ให้ได้บรรยากาศ นลินนัง่ มองตาโต
อย่างอยากรู้
"เมือ่ กีพ้ วกแกไม่อยูก่ นั พีเ่ มฆซีเนียร์เราน่ะมาหา แกท�ำงานอยูท่ นี่ ี่ไง
แกมาเล่าให้ฟัง"
ไตรภพเล่าอย่างเรียกร้องความสนใจจากเพื่อน จิรสินนั่งมองนิ่งๆ
อย่างข�ำๆ
"แล้วไงอีกไตวาย"
นลินถามอย่างตืน่ เต้นไปด้วย หากก็ยงั ไม่วายแกล้งเรียกชือ่ เพือ่ นผิดๆ
"พอเลยไอ้รินน�้ำ ไม่เล่าแล้วเว้ย"
เพื่อนท�ำงอน นลินหัวเราะลั่น
"หัวก็ยังไม่ล้าน ท�ำไมใจน้อยแล้ววะ จะเล่าไม่เล่า"
แล้วไตรภพก็ทนความอยากเล่าไว้ไม่ไหว เริ่มเปิดปากพูดอีกครั้ง
"พีเ่ มฆเขาบอกว่าทีน่ นี่ ะ่ เฮีย้ นมาก โดยเฉพาะนีเ่ ลย เจ้าแม่ตะเคียนทอง"
เขาพยักหน้าไปทางต้นไม้ใหญ่ แล้วยังยกมือไหว้อย่างเคารพด้วย
"แล้วไงอีก"
"เขาบอกนะ วันดีคืนดีก็จะเห็นผู้หญิงสาวใส่ชุดไทยเดินออกมาจาก
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ต้นตะเคียน"
"สวยมั้ย" วรัทถามอย่างที่สงสัย
"สวยว่ะ เขาบอกว่าสวย"
"แล้วไงอีก แค่นี้เหรอ"
ปาลิตาถามขึน้ มาบ้าง ไตรภพรูส้ กึ เสียหน้ายิง่ นัก จึงพยายามจะค้นหา
เรือ่ งมาเขย่าขวัญเพือ่ นให้มากขึน้ โดยไม่ทนั สังเกตถึงความเงียบแบบผิดปกติ
ของขาโจ๋ประจ�ำภาควิชา
"พีเ่ ขาบอกนะ ทีบ่ า้ นพักพีเ่ ขาน่ะมีเสาตกน�ำ้ มันอยูก่ ลางบ้านด้วย แล้ว
ตอนกลางคืนบ้านก็จะสัน่ เหมือนมีใครมาเขย่า บางทีกม็ เี สียงของปาเข้ามา
ที่ตัวบ้าน ที่หน้าต่าง..."
"แกไปท�ำอะไรให้ชาวบ้านเขาเกลียดหรือเปล่า คนเขาเลยมาขว้างของเอา"
วรัทขัดคออย่างไม่เชื่อถือ ไตรภพมองเขม่น
"ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเว้ย แล้วอีกอย่างที่พี่เขาบอกได้ยินทุกคืนเลย
คือเสียงผูห้ ญิงร้องไห้ พีเ่ ขาก็เลยต้องกินเหล้าให้เมาแล้วหลับไปเอง ไม่งนั้
นอนไม่ได้หรอก"
"หาเรื่องกินเหล้าล่ะสิไม่ว่า"
ปาลิตาว่ากลัว้ หัวเราะ ไม่ได้เชือ่ ถือเท่าไหร่ เธอเหลียวมองเพือ่ นสาว
นลินนั่งเงียบผิดปกติ หน้าใสๆ ออกจะซีดขาวกว่าทุกครั้ง เธอมองอย่าง
ประหลาดใจขยับปากจะถาม หากเสียงของไตรภพก็ดงั ขึน้ เขย่าขวัญเพือ่ นก่อน
"เออ ไม่เชื่อก็อย่าเชื่อ พี่เขาเล่าอีกนะเว้ย ที่บ้านพักนี่น่ะ"
เสียงของไตรภพท�ำเอาเพือ่ นทุกคนหันมองตัวเรือนพักทีก่ อ่ สร้างด้วยไม้
อายุเกือบร้อยปีเป็นตาเดียวกัน
"เฮ้ย ไตร หยุดเถอะ"
เสียงใครบางคนปรามขึ้นเบาๆ หากไตรภพติดลมบนเสียแล้ว
"ยามของที่นี่นะ เคยมานั่งเฝ้ายามอยู่ตรงบันไดหน้าบ้านนี่ล่ะ แล้ว
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อยูๆ่ ก็วบู ไปเลย ตืน่ เช้ามาอีกที ไม่รวู้ า่ ตัวเองมานอนกลิง้ อยูห่ น้าบ้านได้ยงั ไง
แล้วมีอีกนะ จ�ำสะพานขาวๆ ที่เชื่อมระหว่างที่นี่กับศูนย์ฯ ทางด้านหน้า
ได้มั้ย"
"อือ จ�ำได้ เป็นสะพานข้ามคลองใช่มั้ย"
วรัทพยักหน้ารับ ลมรอบๆ เริ่มแรงจนขนที่แขนชักจะลุกตั้ง
"อือ...ตรงนัน้ ล่ะ ซีเนียร์เราอีกกลุม่ ทีเ่ คยมาฝึกงานทีน่ นี่ ะ่ เขาเดินไป
ส่งเพือ่ น ก็ไปกันหลายคนน่ะนะ ตอนไปก็ดกึ แล้ว ตอนขาไปก็ไม่มอี ะไรหรอก
แต่ตอนขากลับนีด่ ิ พวกเอ็งรูจ้ กั พีเ่ อ้ใช่มยั้ พีเ่ อ้นนั่ ล่ะมองลงไปในคลองทีม่ เี รือ
จอดลอยอยู่ พี่แกเห็นว่ะ"
"เห็นอะไร"
"เห็นคนนั่งอยู่ ในเรือ...พวกเอ็งคิดดูดิ เกือบเที่ยงคืนแล้วนะเว้ย
ใครจะมานั่งอยู่ในเรือ ยัง...แค่นั้นยังไม่พอ พี่กลดที่เดินไปด้วยกันมองไป
อีกทาง เห็นเงาขาวๆ นัง่ ห้อยขาอยูบ่ นราวสะพาน แล้วหลังจากนัน้ ก็ตา่ งคน
ต่างวิง่ เลย พอตอนเช้าพีเ่ ขาก็มาถามยาม ถึงได้รวู้ า่ เมือ่ ก่อนแถวนีน้ ะ่ เป็น
สุสานเป็นป่าช้ามาก่อน นี่ถ้าไม่ใช่สถานที่ราชการมีหวังเฮี้ยนยิ่งกว่านี้อีก"
ไตรภพมองเพือ่ นๆ แล้วยิม้ ออกมา เมือ่ เห็นอาการขนลุกตัง้ ของเพือ่ น
ที่นั่งฟัง
"โธ่เอ๊ย...แค่นี้เองหรือวะ"
วรัทกัดฟันพูดออกมา ปาลิตามองนลินอย่างเป็นห่วง เพือ่ นนัง่ ก้มหน้า
อยูน่ านแล้ว เธอเอือ้ มไปแตะมือเพือ่ น มือนิม่ ๆ เย็นเฉียบ
"ลิน แกเป็นอะไรหรือเปล่า"
หัวที่ปกคลุมด้วยผมยุ่งๆ ส่ายปฏิเสธ
"แน่ใจนะ"
คราวนี้ เ ปลี่ ย นมาเป็ น พยั ก หน้ า รั บ แทน ปาลิ ต าเลยหั น ไปจ้ อ ง
คนที่ยังจะเล่าเรื่องเขย่าขวัญเพื่อนต่อ
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"ยังเว้ย ยังไม่หมด ในห้องพักผู้หญิงน่ะ...เฮ้ย"
ไตรภพร้องอุทานเมือ่ อยูๆ่ นลินก็ลกุ ยืนพรวด ส่วนเพือ่ นคนอืน่ ๆ ก็สะดุง้

"ลิน เอ็งเป็นอะไร" วรัทร้องถามอย่างตกใจ
"พอ เลิกเล่าแล้วไปนอนได้แล้ว"
นลินพูดห้วนๆ พยายามจะข่มความกลัวให้มิด จิรสินมองเพื่อนแล้ว
แอบยิ้ม
...ไอ้ลนิ กลัวซะจนเสียงสัน่ แต่ดนั พยายามท�ำว่าข้าไม่กลัว ก็มมี มุ น่ารัก
เหมือนกันนีห่ ว่า
ส่วนไตรภพหัวเราะลั่นอย่างไม่เกรงใจเพื่อน
"เอ็งกลัวหรือวะ ลิน โธ่ นึกว่าจะแน่ เอาน่า ฟังเรื่องนี้ให้จบก่อน
ในห้องพักผูห้ ญิงนะเว้ย เห็นมัย้ ว่ามีพดั ลมเพดานอยู่ นัน่ ล่ะ เขาเล่ากันว่า
มีคนมาผูก...เฮ้ย ไอ้ลิน!"
ไตรภพอุทาน เมือ่ นลินหันไปคว้าจอบของคนงานทีว่ างอยู่ใกล้ๆ ขึน้ มา
ถือกระชับมัน่ ไว้ในมือ พร้อมกับยกขึน้ สูงอย่างเตรียมพร้อมทีจ่ ะฟาดลงไป
บนหัวเขาได้ทกุ เมือ่ วรัทรีบยึดแขนเพือ่ นไว้มนั่
"ใจเย็น ไอ้ลิน ใจเย็น พุทโธ ท่องพุทโธ นับหนึ่งถึงพันเลย"
วรัทพูดปลอบ ส่วนปาลิตาช่วยปลดอาวุธออกจากมือเพื่อน จิรสิน
รีบดึงไตรภพหลบไปอีกทาง หากตัวต้นเรื่องยังไม่วายหันมาแซว
"คืนนี้เวลานอนอย่าลืมมองที่พัดลมน้า"
จิรสินยกมือขึน้ อุดปากเพือ่ นไว้แน่น แล้วลากตัวคนปากดีให้ลบั หายไป
จากสายตาอาฆาตของนลิน วรัทปล่อยมือเพือ่ นลง มองหน้าใสทีย่ งั ซีดอยู่
แล้วก็อดยิม้ ออกมาไม่ได้
"กลัวแล้วท�ำไมไม่บอก"
นลินพูดไม่ออก เอื้อมมือไปเกาะปาลิตาแน่น
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"ก็นึกว่ามันจะเล่านิดเดียว"
เสียงแก้ตัวอ่อยๆ ดังมา ปาลิตาหัวเราะ ส่งจอบอันที่ทั้งใหญ่ทั้งหนัก
ให้วรัทถือไว้ แล้วเดินจูงมือนลินตรงไปยังห้องพัก
"ตา คืนนี้...จะโผล่มามั้ย"
เสียงนลินถามอย่างไม่มั่นใจก่อนจะก้าวเข้าห้องนอน ซึ่งตอนนี้
เพื่อนคนอื่นๆ ก็เข้านอนกันหมดแล้ว ปาลิตาหัวเราะ ขยี้ผมเพื่อนอย่าง
อดใจไม่ไหว
"เดีย๋ วจะสอนสวดมนต์บทขลังนะ เขาว่ากันผีชะงัดเลย แล้วคืนนีน้ ลิน
จะฝันดีที่สุด เราสัญญา"
เช้ า ตรู ่ นิ สิ ต ที่ ม าฝึ ก งานทุ ก คนมายื น รออาจารย์ ผู ้ คุ ม ฝึกงานอยู ่
หน้าอาคารที่พัก นลินหน้าตาผ่องใสยืนอยู่เคียงข้างปาลิตา ส่วนไตรภพ
นั่งหลับพิงจิรสินอยู่ข้างๆ บันได
"เมื่อคืนนอนไม่หลับหรือไง"
นลินถามเพื่อนด้วยสีหน้ากวน กลับเป็นตัวแสบประจ�ำภาควิชา
ตามเดิม จิรสินมองหน้ากวนๆ แล้วอดข�ำไม่ได้ เมือ่ วานนลินหมดท่าเลย
จริงๆ นั่นล่ะ นลินมองหน้าที่กลั้นหัวเราะของเพื่อนอย่างไม่พอใจ
"ข�ำอะไรนายจิ"
"ข�ำคนกลัวผี"
เขาบอกหน้าตาเฉย นลินท�ำท่าจะเข้ามากระชากคอเสื้อเพื่อนให้ได้
หากไม่ติดมือเหนียวๆ ของปาลิตาที่ยึดไว้มั่น
"นายจิ"
"ไม่ได้ข�ำแก ไอ้ลิน ข�ำไอ้ไตรมัน เมื่อคืน...เจอซะ"
"เจออะไรหรือ"
นลินเข้ามาถามอย่างอยากรู้ วรัทส่ายหัวอย่างระอาเพื่อน
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"ไม่กลัวแล้วหรือไงฮึ ถึงอยากฟัง"
"ก็เช้าแล้วไง มันสว่าง...ไม่น่ากลัวเท่าไหร่"
เสียงนลินตอบกลับมาพร้อมรอยยิ้มประจบ
"เมือ่ คืน นายนีม่ นั นอนดิน้ ทัง้ คืน แล้วก็ละเมอว่าใครก็ไม่รนู้ อนทับอกมัน"
จิรสินเอ่ยปากเล่า ไตรภพรีบลืมตามาเล่าต่อทันทีอย่างออกท่าออกทาง
"อือ เป็นเงาด�ำๆ ใหญ่ๆ นะ มานอนทับอยูบ่ นนีเ้ ลย ไอ้เราก็พยายามดิน้
พยายามจะเรียกพวกนี้ เราว่าเราตะโกนไปแล้วนะ แต่มนั ไม่ออกจากคอเลย"
"จริงๆ น่ะ" นลินถามอย่างสนใจ
"จริงดิ ไม่เชื่อคืนนี้ก็ลองไปนอนที่ห้องดูสิ เผื่อจะได้เจอบ้าง"
ไตรภพพูดหน้าตาเฉย นลินสะบัดหน้าค้อนขวับ
"ไอ้บ้า"
เธอว่าแล้วเดินจากมา พร้อมๆ กับเสียงหัวเราะตามหลังของพวกผูช้ าย
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บทที่

2

"เดีย๋ วแบ่งกันเป็นห้ากลุม่ นะนิสติ กลุม่ ละสามคน แล้วเราจะแบ่งงาน
กันท�ำ"
อาจารย์ธนั ยมนบอก ซึง่ การแบ่งกลุม่ ก็ทำ� ได้ไม่ยากนัก กลุม่ ของนลิน
ก็ได้แก่ นลิน ปาลิตา และวรัท
"เอานัน่ พีก่ านต์หวั หน้าศูนย์ฯ มาแล้ว อย่าท�ำมารยาทแย่ๆ ออกไป
ให้เสียชื่อคณะเสียชื่อมหาวิทยาลัยนะ"
อาจารย์สาวส�ำทับเฉพาะเจาะจงไปที่ใครบางคนซึง่ นัง่ ท�ำหน้าไม่รไู้ ม่ชี้
อยู่ หญิงสาวมองค้อนลูกศิษย์ที่ไม่ค่อยจะถูกชะตาด้วย แล้วหันไปยิ้มรับ
ชายวัยเลยสี่สิบมานิดๆ ที่เพิ่งเดินเข้ามา เขาส่งยิ้มทักทายนิสิตรุ่นน้อง
"สวัสดีน้องๆ เมื่อคืนนอนหลับกันดีหรือเปล่า"
เสียงตอบรับดังแข่งกัน กานต์ยิ้มรับ
"ปีนี้มากันเยอะดีนะ สงสัยจะมีงานมาให้ไม่พอซะแล้วสิ นี่แบ่งกลุ่ม
กันแล้วใช่มั้ย กลุ่มแรกก็ไปลอกเลนที่บ่อกุ้งนะ อาทิตย์หน้าจะลงกุ้ง แล้ว
อีกกลุ่มก็ ให้อาหารปลากะพง ต้องไปเอาปลาเป็ดที่สะพานปลาแต่เช้า
กลุม่ ทีส่ ามขัดอวน... อวนเรามีเยอะ แล้วเพรียงก็เกาะอยูเ่ พียบ ขัดเพลินแน่
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น้องๆ กลุ่มที่สี่วิเคราะห์น�้ำ ฝึกวิเคราะห์น�้ำล่ะนะ วิเคราะห์น�้ำในคลอง
ด้านหลังศูนย์ฯ นัน่ ล่ะ ส่วนกลุม่ สุดท้ายสนุกหน่อย ออกไปทีก่ ระชังเลีย้ งปลา
ในทะเล ใกล้ๆ กับเกาะหลักน่ะ เอาล่ะ ตกลงกันเองนะว่าจะอยู่กลุ่มอะไร
เดีย๋ วอีกสิบนาทีพจี่ ะกลับมาเอาค�ำตอบ"
กานต์สั่งงานเสร็จก็เดินไปยังห้องท�ำงานที่อยู่ ใกล้ๆ กับเรือนพัก
โดยมีอาจารย์ธันยมนเดินตามไปด้วย ทิ้งให้เหล่านิสิตฝึกงานตกลงล�ำดับ
การท�ำงานกันเอง
ผลสรุปของการจับสลาก กลุม่ ของนลินได้ไปยังกระชังปลาของศูนย์ฯ
คนทัง้ สามเดินไปหยิบเสือ้ ชูชพี แล้วไปขึน้ รถของศูนย์ฯ ทีม่ เี จ้าหน้าทีร่ ออยู่
เรียบร้อยแล้ว
"มีใครเมาเรือหรือเปล่าน้อง"
พี่เจ้าหน้าที่ถามอย่างอารมณ์ดี นิสิตทั้งสามส่ายหน้าอย่างหนักแน่น
"ไม่เลยค่ะพี่ ทุกคนคอแข็งมากเลยค่ะ ไม่เมาง่ายๆ แน่"
ค�ำตอบของนลินเรียกเสียงหัวเราะจากพีเ่ จ้าหน้าทีศ่ นู ย์ฯ ได้เป็นอย่างดี
"งั้นก็กระโดดขึ้นรถเลย เราจะไปลงเรือในเขตของทหารนะ นั่งแล้ว
เกาะดีๆ ล่ะ พีช่ อบซิง่ "
"ครับผม เหาะไปเลยพี่"
นิสติ หนุม่ สาวรับค�ำด้วยเสียงหัวเราะ รถแล่นออกอย่างรวดเร็วตามค�ำขู่
เรือล�ำเล็กวิง่ ตัดคลืน่ ออกไปยังทะเลกว้าง เกาะเล็กๆ ตัง้ อยูไ่ ม่หา่ งนัก
หนุ่มสาวสามคนมองรอบข้างอย่างตื่นตาตื่นใจ
"พี่ นั่นอะไรน่ะ"
คนช่างซักสะกิดถามพีค่ นขับเรือ ขณะทีเ่ รือล�ำเล็กแล่นผ่านสิง่ ก่อสร้าง
ทีค่ ล้ายห้องเล็กๆ แต่ตงั้ สูงขึน้ ไปจากพืน้ น�ำ้ ทะเลค่อนข้างมาก และจากห้องนัน้
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ก็มที อ่ ใหญ่ๆ ต่อลงมายังพืน้ ทะเลด้วย
"ส้วม ท�ำไม น้องปวดท้องหรือ ไม่ต้องห่วง ที่กระชังเรามีห้องน�้ำ"
กล้า เจ้าหน้าทีค่ นหนึง่ ของศูนย์ฯ ตอบด้วยเสียงหัวเราะ นลินยิม้ แหย
ส่งมาให้ สงบปากสงบค�ำได้พักเดียว เรือก็จอดเทียบบ้านกลางน�ำ้ ที่สร้าง
เป็นเหมือนกระท่อมหลังเล็กๆ กลางทะเล วรัทก้าวขึน้ ไปยืนก่อน แล้วท�ำเท่
ยื่นมือมาหมายจะให้สาวๆ จับพยุงตัวขึ้น หากสองสาวก็เมินมือเขาอย่าง
ไม่ไยดี กระโดดขึน้ จากเรือเองอย่างคล่องแคล่ว วรัทก้มมองมือตัวเองแล้ว
ยักไหล่ ไม่ได้สนใจอะไรมากมาย หันมองเพือ่ นๆ ก็เห็นนลินโลดแล่นไปยัง
สะพานแคบๆ ที่ต่อยื่นออกไปจากตัวบ้าน ข้างๆ สะพานมีตาข่ายสีเขียว
ทีถ่ กู เย็บเป็นกระชังขนาดใหญ่สำ� หรับเลีย้ งปลาแขวนอยูห่ ลายกระชัง นลิน
ลงไปทรุดนัง่ อยูบ่ นสะพานไม้ ก้มหน้าลงมองพืน้ น�ำ้ สีเขียวเข้มจนตัวเกือบจะ
ตกลงไปในน�ำ้ ทะเล
"กระชังนี้เลี้ยงปลาอะไรคะพี่"
เธอเงยหน้าขึน้ ถามเจ้าหน้าทีบ่ นกระชังทีเ่ ดินเข้ามาหวังจะต่อว่าสาวน้อย
ทีอ่ ยูๆ่ ก็วงิ่ มาเล่นเสียแล้ว หากพอเห็นรอยยิม้ สดใสของเด็กสาวก็เผลอยิม้
ตามไปด้วยไม่ได้
"กระชังนี้เลี้ยงปลาเก๋าน้อง เดี๋ยวอย่าเพิ่งซักอะไรต่อ ไปรวมกลุ่ม
ตรงโน้นก่อน พี่จะได้แนะน�ำงาน"
เทพ เจ้าหน้าที่อีกคนรีบขัดคอ เมื่อเห็นสาวน้อยยังมีค�ำถามมา
เตรียมรออยูอ่ กี มากมาย นลินยิม้ เขิน ยอมเดินตามพีเ่ จ้าหน้าทีก่ ลับไปยัง
ส่วนบัญชาการของกระชังปลาแต่โดยดี
"งานหลักก็ ให้อาหารปลาในกระชังนะน้อง เตรียมอาหารก่อนเลย
โน่น เอาปลาเป็ดนั่นมาหั่น"
เทพชีไ้ ปยังกองปลาหลังเขียวทีถ่ กู แช่เย็นจนแข็ง ซึง่ เป็นปลาทีพ่ วกเธอ
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แบกมาจากศูนย์ฯ นัน่ เอง ปลาเป็ดทีเ่ อ่ยถึงก็คอื ปลาหลากชนิดที่ไม่ได้ขนาด
ตามตลาดต้องการ แต่ดนั ติดขึน้ มากับอวนลากของชาวประมง ซึง่ ปลาเหล่านี้
โดยมากจะน�ำไปเป็นอาหารเป็ดอาหารไก่ ก็เลยถูกเรียกรวมๆ ว่าปลาเป็ดปลาไก่
แต่กม็ บี างทีเช่นกัน ทีจ่ ะถูกน�ำไปเข้าโรงงานท�ำเป็นลูกชิน้ ปลาออกมาขาย
"หัน่ เป็นชิน้ เล็กๆ นะน้อง เสร็จแล้วก็เอาไปชัง่ ไปดูในสมุดทีเ่ ขาจดไว้
นัน่ ล่ะ ว่ากระชังหนึง่ ให้ปลากี่โล อ้อ ต้องดูดว้ ยนะว่ากระชังไหนให้ปลาเป็ด
กระชังไหนให้อาหารเม็ด"
"ท�ำการทดลองอยู่หรือคะ"
ปาลิตาถามอย่างสนใจ เทพพยักหน้ารับ
"ดูการเจริญเติบโตน่ะ ดูว่าอันไหนมันท�ำให้ปลาเจริญเติบโตดี เขา
เรียกว่าอะไรน้า..."
"อัตราแลกเนื้อค่ะ" นลินช่วยตอบ
"นัน่ ล่ะ ไปแยกย้ายกันท�ำงานได้ มีอะไรก็ถามพีห่ รือถามกล้าก็ได้นะ"
"ครับผม"
ทัง้ สามคนตอบรับพร้อมเพรียง เทพเดินเข้าไปนอนฟังเพลงต่อในห้อง
ห้องเดียวของกระท่อมกลางทะเลนี้ ซึ่งจะเรียกเป็นห้องสารพัดประโยชน์
ก็วา่ ได้ เพราะเป็นตัง้ แต่หอ้ งครัวจนถึงห้องนอน
วรัทรับหน้าที่เป็นมือมีดหั่นปลา ส่วนนลินรับหน้าที่เป็นคนแกะปลา
มาวางเรียงให้เพื่อนหั่น ปาลิตาเป็นคนรวบเอาเนื้อปลาที่ถูกหั่นแล้วใส่ถัง
เตรียมจะยกไปให้เจ้าปลาตัวใหญ่ที่ว่ายรอในกระชัง ทั้งหมดท�ำงานด้วย
ความสนุกสนาน ไม่ได้สนใจกับกลิน่ คาวของปลาทีค่ อ่ นข้างแรงเลย
เลยเที่ยงไปเพียงนิดเดียว งานหลักบนกระชังก็เสร็จสิ้น พี่ๆ ที่
กระชังหุงข้าวท�ำกับข้าวไว้รอนิสิตฝึกงานทั้งสามเรียบร้อย
"มีปลากะพงทอดด้วย ตัวเมือ่ กีห้ รือเปล่าพี่ ทีม่ าว่ายๆ อยูบ่ นผิวน�ำ้ น่ะค่ะ"

29

เด็กทะเล

นลินถามหลังจากชะโงกหน้าดูกับข้าวที่วางเรียงหอมน่ากิน
"ตัวนั้นล่ะ ใกล้จะตายแล้ว เลยช่วยสงเคราะห์หน่อย"
กล้าตอบหน้าตาเฉย นลินทรุดลงนัง่ ขัดสมาธิบนพืน้ อย่างทะมัดทะแมง
เพือ่ นๆ พากันนัง่ ตาม เทพตักข้าวส่งให้นอ้ งๆ
"แล้วนี่หอยแมลงภู่ที่กระชังนี้หรือครับ"
วรัทถามถึงหอยแมลงภู่ต้มหม้อใหญ่ เมื่อครู่ยังแอบไปยกพวงหอย
ที่ถูกผูกแขวนอยู่บนสะพานแคบนั่นดูด้วยความอยากกินกับนลินอยู่เลย
พอมาถึงก็ได้กินสมใจ
"ก็นั่นล่ะ"
"เมื่อกี้เห็นเพรียงเกาะเยอะเหมือนกันนะคะ"
"ปีนเี้ พรียงเยอะหน่อย หอยเลยไม่คอ่ ยโต แต่ปกติเพรียงไม่เยอะอย่างนี้
หรอกนะ"
เทพเล่าอย่างอารมณ์ดี แล้วเริ่มลงมือกินข้าวกลางวัน โดยมีเด็กๆ
ร่วมวงด้วยอย่างไม่เคอะเขิน
"ปกติพี่นอนค้างที่นี่ทุกวันหรือคะ"
"ไม่หรอก ผลัดกันแล้วแต่ใครเป็นเวร"
"แล้วหน้าพายุต้องนอนเฝ้ามั้ยพี่" นลินถามอย่างสงสัย
"ไม่ต้อง พายุมาก็หลบขึ้นฝั่งหมด"
"อ้าว... แล้วพวกปลาพวกหอยล่ะพี่"
"ก็ต้องปล่อยน่ะสิ หน้าพายุออกเรือยังไม่ได้เลยน้อง"
"แล้วไม่มีใครมาขโมยหรือพี่"
"โดยปกติไม่มีนะ"
"แล้วโดยไม่ปกติล่ะพี่"
ตัวเจ้าปัญหาก็ยังหาปัญหามาถามจนได้ เทพหัวเราะ
"ถ้าโดยปกติไม่มี โดยไม่ปกติก็ต้องมีสิ"
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นลินพยักหน้ารับอย่างเข้าใจ หลังจากอาหารมื้อนั้น นิสิตทั้งสาม
ก็อทุ ศิ ตัวช่วยล้างถ้วยล้างชาม ซึง่ วิธกี ารล้างก็ไม่ยากเท่าไหร่นกั นอกเสียจากว่า
น�ำ้ จืดมีนอ้ ยต้องขนมาจากบนฝัง่ เลยต้องล้างขัน้ แรกและขัน้ ทีส่ องในน�ำ้ ทะเล
แล้วขัน้ สุดท้ายค่อยใช้นำ�้ เปล่าล้างกลัว้ อีกที
"เดี๋ยวท�ำอะไรต่อพี่"
วรัทถามเมือ่ ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อย ไม่วา่ จะล้างถังใส่ปลาหรือเก็บกวาด
ต่างๆ เทพมองหน้าน้องๆ แล้วยิม้
"นอน"
"อะไรนะพี่" นลินอุทานอย่างแปลกใจ
"ก็นอนกลางวันไง พักผ่อน งานบนกระชังมีเท่านี้ล่ะ นอนพักหรือ
จะนั่งเล่นก็ตามใจ แล้วก็รอเวลากลับเท่านั้นเอง"
กล้าช่วยขยายความ หนุม่ สาวหันมองหน้ากันก่อนยิม้ ออกมาอย่างยินดี
แล้วเดินไปนัง่ ห้อยเท้าลงไปในน�ำ้ ทะเลเล่นอย่างร่าเริง เทพมองแล้วส่ายหัวยิม้ ๆ
"อย่าไปนัง่ ห้อยเท้าอย่างนัน้ ในกระชังนอกสุดโน่นล่ะ" กล้าตะโกนเตือน
"ท�ำไมล่ะพี่"
"ก็กระชังโน้นมันมีฉลามอยู่น่ะสิน้อง"
กล้าตอบพร้อมเสียงหัวเราะ มองหน้าแหยๆ ของทัง้ สามคนแล้วก็อดข�ำ
ไม่ได้
พืน้ น�ำ้ สีเขียวทีอ่ าจจะไม่สวยเท่าพืน้ น�ำ้ ทะเลทางฝัง่ อันดามันใสกระจ่าง
ปลาหลากสีว่ายเข้าหาร่มเงาของตัวบ้าน วรัทล้มตัวลงนอนหลบเงาแดด
ทีแ่ ผดแสงกล้าอย่างแสนสุข ปาลิตานัง่ มองฟ้ามองน�ำ้ มองทะเลมองปลาด้วย
ความเพลิดเพลิน ส่วนนลินก็นงั่ เตะเท้าในน�ำ้ ท�ำลายความสงบเพือ่ น สายตา
ก็มองสอดส่องไปยังกระชังอืน่ ๆ ทีอ่ ยูไ่ ม่หา่ งกันเท่าใดนัก เรือล�ำเล็กๆ ก�ำลัง
แล่นตรงไปจอดทีก่ ระชังฟากโน้น คนขับเรือหน้าคุน้ ตา เธอเขม้นมอง ก่อนจะ
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หันมาสะกิดถามเพือ่ น
"นั่นพี่เมฆใช่มั้ยตา"
ปาลิตาหันมองตามมือทีเ่ พือ่ นชี้ ชายหนุม่ ร่างสูงผิวคล�ำ้ จัดก�ำลังขับเรือ
ทีม่ คี นโดยสารเป็นชายหนุม่ อีกสองคนเข้าจอดเทียบทีก่ ระชังใหญ่ตรงโน้น
"อือ ใช่"
สิ้นค�ำเพื่อน นลินก็ลุกพรวดขึ้นโบกมือโวยวายเรียกรุ่นพี่ทันที
"พี่เมฆ พี่เมฆ พี่เมฆสุดหล่อ"
เพราะค�ำสุดท้ายนั่นล่ะมั้งที่ท�ำให้คนขับเรือหันมามอง ชายหนุ่ม
ป้องตามองหน้าคนเรียก แม้จะอยู่ค่อนข้างไกล หากเพราะเสียงเรียกและ
ท่าทางที่เป็นเอกลักษณ์ของเด็กสาวก็ท�ำให้ชายหนุ่มเดาได้ไม่ยากว่า
เป็นใคร
"ไอ้ลินหรือวะนั่น เฮ้ย รอเดี๋ยว เดี๋ยวจะรีบแจวไป"
เขาตะโกนตอบกลับมา แล้วเบนหัวเรือจอดเทียบกระชังใหญ่ให้คน
บนเรือก้าวขึน้ ไปก่อน แล้วถึงค่อยติดเครือ่ งเรือพุง่ ตรงเข้ามาจอดอย่างเร็ว
ที่กระชังนี้ แรงจอดท�ำเอาคนหลับสบายสะดุ้งตื่นแทบตกจากกระชัง วรัท
ลืมตามองอย่างงงๆ
"จะพังกระชังหรือไง เมฆ"
เสียงเทพดังมาจากในตัวกระท่อม เมฆหัวเราะเบาๆ
"โทษทีพี่ เครื่องมันแรงครับ พี่เทพยืมตัวน้องๆ หน่อยนะ"
เขาเอ่ยขออนุญาต
"เอาไปเหอะ พาไปดูงานหอยมุกก็ได้ ดีกว่านอนอยู่เฉยๆ"
เสียงยังดังตอบมาจากข้างใน เมฆหันมายักคิ้วให้น้องๆ กวักมือ
เพียงนิดเดียว คนทั้งสามก็กระโดดลงเรือไปเรียบร้อย
"ที่นี่ของบริษัทพี่หรือพี่เมฆ"
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วรัทถามเมื่อลงจากเรือขึ้นมายังกระชังใหญ่ที่ดูหรูหราผิดกับกระชัง
ของศูนย์ฯ เรียบร้อยแล้ว เมฆพยักหน้ารับอย่างอวดๆ
"นีแ่ ค่สว่ นหนึง่ ยังอยูร่ ะหว่างการทดลองนะ แต่ทที่ ำ� งานจริงๆ อยูท่ เี่ กาะ
โน่น"
เขาชี้มือตรงไปยังเกาะเล็กๆ ที่เห็นอยู่ไกลลิบเบื้องหน้า
"แล้วท�ำไมพี่มาท�ำอยู่นี่ล่ะ อ๊ะๆๆ ถูกเขาเนรเทศมาใช่มั้ยล่า"
นลินท�ำหน้ารูท้ นั เดินตามสะพานแคบๆ เหมือนทีก่ ระชังโน้น ตรงไปยัง
ห้องบัญชาการทีเ่ หมือนจะเป็นห้องบัญชาการจริงๆ เพราะมีประตูหน้าต่าง
มิดชิด
"อย่ามาท�ำรู้ดีเลยเอ็ง ข้าน่ะลูกน้องคนโปรดของนายหัวเลยนะเว้ย"
เมฆพูดอย่างยืดๆ นลินย่นจมูกล้อเลียน ก็รอู้ ยูว่ า่ รุน่ พีค่ นนีเ้ ป็นคนจริง
เอางานเอาการแค่ไหน แต่กอ็ ดแกล้งพูดแซวไม่ได้
"โอ้โห มีนายหัวซะด้วย ยังกะในหนังสือนิยายแน่ะพี่ แล้วเป็นไง
นายหัวนีแ่ ก่มากมัย้ สงสัยจะแก่แหงแซะเลย แก่ๆ ตัวด�ำๆ หนวดเคราครึม้ ๆ
แล้วก็ต้องดุชะมัดเลยใช่ม้าพี่เมฆ"
"บรรยายมาเกือบถูกเลยน้อง"
เสียงกลัว้ หัวเราะอย่างอารมณ์ดตี อบมาแทนเมฆทีย่ นื ท�ำหน้าปัน้ ยาก
อยู่ นลินหันมอง พีค่ นขับรถทีเ่ จอเมือ่ วานยืนหัวเราะรับสายลมแสงแดดอยู่
ข้างกันนัน้ ยังคงเป็นชายหนุม่ ตัวสูงทีเ่ มือ่ วานใส่แว่นด�ำอย่างไรวันนีก้ ย็ งั ใส่แว่นด�ำ
อย่างนัน้ อยู่ นลิน ปาลิตา วรัทหันมองหน้ากันอย่างแปลกใจ
"พี่ใจดีมาอยู่นี่ได้ไงน่ะ"
แล้วก็นลินอีกนัน่ ล่ะทีห่ ลุดปากออกมา พีใ่ จดีหวั เราะเก่ง หัวเราะอีกแล้ว
ในขณะทีค่ นทีย่ นื ข้างๆ ยังท�ำหน้าเฉย
"นัง่ เรือมากับนายเมฆเมือ่ กี้ไง ไงเมฆ แนะน�ำน้องๆ ให้รจู้ กั หน่อยสิ"
เขาหันหารุ่นน้อง เมฆยิ้มแหยมองคนตัวโตที่ยืนเฉยอย่างเกรงๆ
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ก่อนจะเอ่ยแนะน�ำเป็นรายตัว
"ผู้ชายอ้วนกลมนั่นชื่อวรัทครับ"
"รู้จักๆ กั๊ตจัง เคยเจอกันแล้วเนอะ" เขาพยักหน้ารับพร้อมรอยยิ้ม
"ผมไม่ได้ชื่อนั้นพี่ อย่าเรียกเลย ไอ้ลินเรียกคนเดียวก็แย่แล้วครับ"
วรัทแก้ตัวอุบอิบ ก่อนจะยกมือไหว้ท�ำความเคารพ
"ส่วนนี่น้องตาครับ ปาลิตา"
ปาลิ ต ายิ้ ม ยกมื อ ไหว้ ต ามค� ำ แนะน� ำ ส่ ว นนลิ น ยื น ยิ้ ม เผล่ ร อรั บ
การแนะน�ำตัวอยู่แล้ว แต่เมฆแกล้งเฉยไม่แนะน�ำ
"พี่ ลินล่ะ แนะน�ำลินบ้างสิพี่" นลินสะกิดรุ่นพี่เบาๆ
"แนะน�ำเองโว้ย เอ็งกับข้าไม่เกี่ยวกัน"
เมฆตอบสะบัดๆ นลินมองหน้ารุ่นพี่งงๆ
"อ้าว...ไหงงัน้ ล่ะพี่ ไม่เป็นไร แนะน�ำเองก็ได้ ชือ่ นลินค่ะ เรียกสัน้ ๆ ว่า
ลินก็ได้คะ่ "
เธอแนะน�ำตัวหน้าเป็น ชายหนุม่ อารมณ์ดยี มิ้ ตอบก่อนจะเอ่ยแนะน�ำตัว
บ้าง
"พี่ชื่อเภ...เภตรา เป็นรุ่นพี่พวกน้องๆ สักหกเจ็ดแปดปีได้มั้ง เป็น
ผู้จัดการของฟาร์มหอยมุกนี่ล่ะ เรียกพี่เภก็ได้"
เภตราเอาศอกกระทุง้ เพือ่ นทีย่ นื นิง่ ข้างๆ ชายหนุม่ ในแว่นด�ำยังไม่ยอม
แนะน�ำตัว เภตราเลยเอ่ยแนะน�ำให้เอง ด้วยรอยยิม้ ทีม่ ากเป็นพิเศษเมือ่ มองหน้า
นลิน
"ส่วนเพือ่ นพีค่ นนีช้ อื่ นภนต์ เรียกสัน้ ๆ ว่าพีภ่ นต์หรือ...นายหัวก็ได้นะ"
ประโยคสุดท้ายท�ำเอานลินแทบจะพลัดตกกระชัง ถ้ามือใหญ่ๆ ของ
คนที่ยืนนิ่งไม่มาช่วยจับไว้
"ไอ้ลินท�ำใจดีๆ ไว้" เมฆกระซิบบอก
"นายหัวไม่ดุ...มากเท่าไหร่หรอก"
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รุน่ พีช่ ว่ ยปลอบ แต่ยงิ่ ปลอบก็ดเู หมือนจะท�ำให้นลินยิง่ ขวัญเสีย เธอ
ยกมือไหว้ทั้งจะขอโทษและขอบคุณชายหนุ่มคนนั้น
"นายหัว ลินขอโทษ ไม่ได้ตั้งใจนินทาเลยนะคะ แต่..."
"มันอดไม่ได้"
วรัทต่อเบาๆ อย่างอดใจไม่ไหว นลินเหยียบเท้าเพือ่ นเบาๆ เป็นเชิงปราม
"เงียบเลยกั๊ตจัง อย่าท�ำให้เรื่องเสีย"
เธอหันไปว่าเพือ่ น ก่อนจะหันกลับมาส่งยิม้ หวานให้ชายหนุม่ อย่างประจบ
"ลินเผลอไปนิดเดียวเองนะคะ นายหัวอย่าโกรธเลยนะ นะ นะคะ"
เสียงหัวเราะดังมาเบาๆ จากชายหนุม่ ที่ใส่แว่นด�ำ เภตราหันมองเพือ่ น
อย่างแปลกใจ
"เฮ้ย ไอ้เสือ หัวเราะเป็นด้วยหรือวะ"
นภนต์ยังไม่หยุดหัวเราะ เขาถอดแว่นกันแดดออก ดวงตาสีด�ำสนิท
ฉายรอยรื่นรมย์
"ไม่โกรธ เราไม่ถือคนบ้า ไม่ว่าคนเมาอยู่แล้ว"
ค�ำพูดนัน้ ท�ำเอานลินสะดุง้ ในขณะทีเ่ พือ่ นแอบหัวเราะข�ำ เภตรามอง
คนพูดอย่างแปลกใจ ไม่ค่อยได้เห็นอารมณ์แบบนี้ของเพื่อนเท่าไหร่นัก
"ใจเย็นนลิน ใจเย็น"
นลินพึมพ�ำกับตัวเอง เภตรามองหน้าใสๆ ของสาวน้อยแล้วก็อดหัวเราะ
ออกมาไม่ได้
"บ่นพึมพ�ำแช่งอะไรนายหัวหรือไงนลิน"
นลินเงยหน้าขึ้นยิ้มก่อนจะพูดลอดไรฟัน
"ลินไม่ได้แช่งค่ะ แค่..."
วรัทเอามือตะครุบปากเพื่อนไว้ทัน เขาส่งยิ้มแหยแสนแหยมาให้
สองหนุม่ นภนต์ยงั ข�ำไม่หาย เขามองหน้านลินไว้เหมือนจะจ�ำให้ขนึ้ ใจ แล้ว
หันไปตะโกนเรียกคนงานข้างในกระชัง
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"แท่ง เอาเรือออกไปส่งบนฝั่งหน่อย"
"อ้าว ไม่ให้ผมไปส่งหรือครับนายหัว"
เมฆท้วง นภนต์ปรายสายตาไปทางตัวแสบที่ยืนนิ่งๆ อยู่ข้างเพื่อน
"ไปส่งน้องๆ เขาเถอะ แล้วพรุ่งนี้ค่อยเจอกัน"
นายหัวบอกกลัว้ หัวเราะ อารมณ์ดกี ว่าทีเ่ คย แล้วเดินไปลงเรือทีม่ ลี กู น้อง
เอามาจอดรอไว้โดยไม่ได้สนใจใครอีก เภตราหันมาส่งยิม้ ให้นลิน
"ถ้าเจอกันวันหน้าจะพาไปเลี้ยงข้าวนะนลิน"
"ท�ำไมล่ะคะ"
"ก็ที่ท�ำให้นายภนต์หัวเราะได้ไง"
ชายหนุม่ บอกก่อนจะเดินตามเพือ่ นไป เรือเคลือ่ นออกไปแล้ว นลิน
ถึงได้ทรุดลงนัง่ บนพืน้ อย่างหมดแรง เมฆก้มมองรุน่ น้องด้วยดวงตาหัวเราะ
"หมดแรง หมดท่าเลยหรือไงไอ้ลิน"
"ไม่มีทางพี่ ไม่มีทาง"
นลินกัดฟันลุกยืน สูดลมหายใจเข้าลึก มาดยวนๆ กลับมาอีก
"พี่เมฆก็เหลือเกิน ไม่ยอมสะกิดลินบ้างเลย ว่าก�ำลังยืนนินทา
เจ้าตัวเขาอยู่"
เธอต่อว่า เมฆหัวเราะเดินน�ำรุ่นน้องเข้าไปนั่งด้านใน
"ยังกับแกจะเปิดโอกาสให้ฉนั สะกิดนี่ ช่างเถอะน่า บอกแล้วว่านายหัว
ไม่ดเุ ท่าไหร่ แต่แปลกใจเหมือนกันว่ะ ทีเ่ ห็นหัวเราะได้อย่างนัน้ "
"ปกติหัวเราะไม่เป็นหรือพี่"
นลินถามอย่างแปลกใจ เมฆพยักหน้ารับ
"ไม่ค่อยหัวเราะ"
"อยู่กับแฟนก็ไม่หัวเราะหรือพี่" นลินยังไม่หมดข้อสงสัย
"เฮ้ย นายหัวยังไม่มแี ฟน เอ๊ะ หรือว่ามีวะ มีคนหนึง่ แต่กไ็ ม่คอ่ ยหัวเราะ
ด้วยเท่าไหร่ ยิม้ มากกว่า"
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เมฆเล่า นลินพยักหน้ารับอย่างเข้าใจ ก่อนจะเลิกสนใจชายหนุม่ คนนัน้
"นั่นพี่เทพตะโกนเรียกให้กลับกระชังแล้ว"
วรัทร้องบอก ชีม้ อื ให้ดชู ายหนุม่ ผิวคล�ำ้ จัดทีย่ นื โบกไม้โบกมืออยูท่ กี่ ระชัง

"งั้นก็กลับ"
เมฆบอก ลุกไปเตรียมเรือ นลินเดินตามอย่างอดเสียดายไม่ได้
"ยังไม่อยากกลับหรือไง ลิน"
วรัทถามเพื่อนสาว นลินพยักหน้ารับ หากก็เดินไปขึ้นเรือแต่โดยดี
"ก็ยังไม่เห็นหอยมุกเลยสักตัวนี่หว่า"
"ไว้มาฝึกงานที่ฟาร์มหอยมุกสิ แล้วจะเห็นจนเบื่อเลย"
เมฆบอก นลินแทบจะจับแขนรุ่นพี่เขย่า
"พี่เมฆท�ำเรื่องให้หน่อยสิ แล้วยื่นไปให้อาจารย์ธัน ลินไม่อยากฝึก
อยูท่ นี่ นั่ แล้วล่ะ"
"ยังไม่เลิกทะเลาะกันอีกเหรอ เอ็งกับอาจารย์น่ะ"
เมฆถามอย่างแปลกใจ นลินย่นจมูก
"ลินออกจะพูดดีกบั อาจารย์นะพี่ แต่อาจารย์นะ่ สิ เขม่นลินตลอดเลย"
วรัทกับปาลิตาหันมองออกนอกเรือซ่อนรอยหัวเราะ เมฆส่ายหน้าข�ำๆ
หากก็เอ่ยรับปากรุน่ น้องอย่างดี เพราะใจหนึง่ ก็รดู้ วี า่ อาจารย์สาวคนนัน้ มีอคติ
กับนลินไม่นอ้ ยเลยทีเดียว
"เออ แล้วพี่จะลองถามพี่เภดู"
นลินส่งยิ้มหวานมาให้อย่างขอบคุณ
"ลินจะรอนะพี่"
นลินและเพือ่ นฝึกงานได้อกี สองวันเท่านัน้ เรือ่ งที่ไม่นา่ เกิดก็เกิดขึน้
จนได้ เมือ่ มีชาวบ้านคนหนึง่ ทีอ่ าศัยอยูห่ ลังศูนย์ฯ มาฟ้องอาจารย์ธนั ยมนว่า
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มีนสิ ติ หญิงทีม่ าฝึกงานปีนขึน้ ไปเก็บมะพร้าวในเขตบ้านเขา หญิงสาวสัง่ เรียก
รวมนิสติ ทุกคนด่วนทัง้ ๆ ทีย่ งั ไม่ถงึ เวลาสี่โมงครึง่ ซึง่ เป็นเวลาเลิกงาน
"สารภาพมาว่าใคร"
อาจารย์สาวถามเสียงห้วน ค�ำถามนัน้ เหมือนจะถามรวมนิสติ ทัง้ หมด
หากสายตาจับผิดนัน้ จ้องมายังสาวแสบแสนห้าวประจ�ำรุน่ นลินก็มองสบตา
หญิงสาวไม่หลบเหมือนกัน แต่ไม่ได้พดู สิง่ ใดออกมา
"คนท�ำผิดจะสารภาพมั้ย หรือว่าจะให้ระบุไปว่าใคร"
"อาจารย์คะ พวกเรายังมากันไม่ครบเลยนะคะ ยังขาดจิ ไตร แล้วก็เกศ
อีกสามคน"
กัญฑิตาบอกเบาๆ เนือ่ งด้วยสามคนนัน้ เป็นกลุม่ ทีไ่ ปฝึกงานบนกระชัง
จึงยังไม่กลับมา
"ไม่ตอ้ งรอหรอก สามคนนัน้ ไม่ได้อยู่ในข่าย จิกบั ไตรไม่ใช่นสิ ติ หญิง
แล้วอย่างเกศก็ไม่มีทางไปปีนต้นมะพร้าวบ้านใครเขาได้ด้วย"
ธันยมนพูดเยาะๆ ตายังเหลือบมองหน้านิสิตที่คิดว่าเป็นต้นเหตุ
ของเรือ่ งอยู่ นลินอดรนทนกับสายตาทีม่ องมาไม่ได้นานก็ตอ้ งเอ่ยปากพูด
"อาจารย์คิดว่าใครคะที่เป็นคนปีน ถ้าอาจารย์มี ใครในใจอยู่แล้ว
ก็พูดออกมาเลยดีกว่าค่ะ"
"ฉันไม่อยากจะพูด อยากจะให้คนร้ายคนนัน้ ยอมรับออกมาเองมากกว่า
หวังว่าคงไม่ใช่คนทีท่ ำ� ความผิดแล้วไม่ยอมรับผิด"
น�้ำเสียงนั้นแสนดูแคลน นลินสะบัดมือของปาลิตาที่จับไว้ออก แล้ว
ก้าวเดินไปตรงหน้าอาจารย์สาว
"อาจารย์คิดว่าหนูท�ำหรือคะ" เธอโพล่งออกมา
"แล้วเธอคิดว่าภาคเธอจะมีนิสิตหญิงคนไหนกล้าปีนต้นมะพร้าว
นอกจากเธออีกหรือเปล่าเล่า"
"ไม่ใช่หนู"
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กว่าจะหลุดค�ำนัน้ ออกมาได้ นลินก็ตอ้ งใช้เวลาสงบใจมากมายนัก หาก
ทัง้ สีหน้าทัง้ ดวงตาของอาจารย์สาวก็ทำ� ให้นลินหมดความอดทน
"อาจารย์ไม่ได้เชื่อหนูเลย"
"เธอมีเหตุผลอะไรมาแก้ตัว"
"เมื่อวานกลุ่มผมไปเอาปลาที่สะพานปลาครับ"
วรัทลุกขึ้นยืนเคียงข้างเพื่อน ปาลิตาเลยลุกยืนเป็นพยานอีก หาก
ธันยมนยังไม่เลิกปักใจ
"พวกเธอไม่ตอ้ งมาแก้แทนเพือ่ นเธอเลย นลิน ฉันดูเธอผิดไปจริงๆ นะ
ไม่นกึ เลยว่าเธอจะเป็นคนอย่างนี้ ท�ำผิดท�ำไมถึงไม่ยอมรับผิด"
"อาจารย์"
นลินผวาเข้ามาใกล้อาจารย์สาวอย่างสุดจะทน หากปาลิตาและ
เพื่อนผู้หญิงอีกคนช่วยกันจับไว้มั่น
"ใจเย็นลิน ใจเย็น"
ปาลิตาพยายามจะปลอบเพือ่ น หากค�ำพูดของธันยมนก็ยงิ่ ท�ำให้นลิน
ไม่อาจสงบใจได้
"เธอจะท�ำอะไรฉัน นลิน อยากจะถูกพักการเรียนหรือไง"
"อาจารย์ครับ"
วรัทก็ชักจะหมดความอดทนกับอาจารย์คนนี้แล้วเหมือนกัน
"ท�ำไมไม่ฟังเหตุผลลินมันบ้าง แล้วชาวบ้านคนนั้นเขาเห็นหรือครับ
ว่าลินเป็นคนปีน ให้เขามาชี้ตัวคนผิดเลยก็ได้"
อาจารย์สาวถึงกับอึง้ ไป เพราะทีช่ าวบ้านคนนัน้ มาฟ้องก็เพียงบอกว่า
คนที่ไปขโมยมะพร้าวบ้านเขาเป็นนิสิตหญิงเท่านั้น แต่เธอยังไม่ยอมแพ้
ง่ายๆ
"ก็ได้ ก็ได้ เดี๋ยวฉันจะไปตามเขามาชี้ตัวเธอ แม่ผู้ร้ายปากแข็ง"
ธันยมนบอกก่อนจะเดินไปยังบ้านของชาวบ้านคนนัน้ เพือ่ ตามพยาน
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มาชี้ตัวคนท�ำผิด
ไตรภพ จิรสิน และเกศแก้ว เดินลงจากรถตรงมาหาเพื่อนๆ ที่นั่ง
จับกลุ่มกันอยู่หน้าบ้านพักอย่างแปลกใจ
"มีอะไรกันน่ะ เรียกประชุมด่วนหรือไง"
เกศแก้วกระซิบถามเพือ่ นเบาๆ ด้วยตอนนีเ้ หตุการณ์ดอู มึ ครึมชอบกล
เหมือนระเบิดเวลาลูกใหญ่กำ� ลังจะระเบิดอยูต่ ลอดเวลา ทิวา...หนึง่ ในไม่ชาย
ไม่หญิงของภาคหันมากระซิบบอกเพือ่ น
"มันมีเรือ่ งน่ะสิเธอ อาจารย์เขามาหาตัวคนร้ายทีไ่ ปปีนต้นมะพร้าวน�ำ้ หอม
ของชาวบ้านเขา"
ไตรภพสะดุ้งเฮือก
"เฮ้ย นั่นมันข้านี่หว่า"
"อ้าว เอ็งเองเหรอตัวต้นเหตุ" วรัทคนหูไวได้ยนิ ชัดหันมาอย่างหาเรือ่ ง
"เออ ข้าเอง ข้าขอแล้วนะเว้ย ก่อนจะปีนน่ะ"
ไตรภพโวยวายบอก
"ขอยังไงวะ"
"ก็ยกมือไหว้ขอไง"
"ไอ้เวร ยังงั้นเขาเรียกขโมยเว้ย"
วรัทว่าอย่างอ่อนอกอ่อนใจ จิรสินส่ายหัวอย่างระอาไม่แพ้กนั เมือ่ วานนี้
เขาก็ปรามเพื่อนแล้ว หากไตรภพก็ห้าวและห่ามเกินกว่าจะกลัวความผิด
อีกทัง้ ยังคิดว่าแค่ลกู สองลูกเท่านัน้ เจ้าของน่าจะใจดียกให้ ไม่นกึ ว่าจะหวงจน
มาฟ้องอาจารย์แบบนี้ จิรสินมองไปทางเพือ่ นจอมห้าวประจ�ำรุน่ ทีน่ งั่ หน้าเครียด
อยูข่ า้ งๆ ปาลิตา แล้วอดถามอย่างห่วงใยไม่ได้
"ลินเป็นไรวะ หน้าอย่างกับอยากจะฆ่าใคร"
"ก็อยากจะฆ่าอาจารย์ธนั น่ะสิ นัน่ อาจารย์มาแล้ว ไตร เดีย๋ วนายไปบอก
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อาจารย์เลยนะว่านายเป็นคนปีนมะพร้าวต้นนัน้ "
ปาลิตาว่า พยักหน้าไปทางอาจารย์สาวทีเ่ ดินน�ำชายชรามาด้วย ไตรภพ
ยังจับต้นชนปลายไม่ถกู ว่าท�ำไมนลินถึงเข้ามาเกีย่ วด้วย
"แล้วไอ้ลินเป็นไร"
"ก็มันถูกหาว่าเป็นผู้ร้ายขโมยมะพร้าวน่ะสิ"
"อ้าว ไหงงั้น"
"ก็เจ้าของบ้านเขาบอกว่าเป็นนิสิตหญิงที่ไปปีนมะพร้าวบ้านเขา"
ปาลิตาเล่า ก่อนจะเงียบเสียงลงเมื่ออาจารย์ธันยมนเดินหน้าเครียด
เข้ามา ไตรภพเดินเข้าไปหาจะพูดด้วย หากเธอไม่ยอมฟัง
"เดีย๋ วก่อน เดีย๋ วค่อยพูด ลุงบอกไปเลยซิวา่ นิสติ หญิงคนไหนไปปีน
ต้นมะพร้าวบ้านลุง"
ลุงผูเ้ สียหายยืนมองนิสติ หญิงสิบคนด้วยอาการลายตา ไม่อาจแยกออก
ได้วา่ ใครเป็นใคร จนอาจารย์ธนั ยมนทนไม่ไหวต้องชีน้ ำ�
"คนนั้นใช่มั้ยลุง"
เธอชีม้ อื ไปยังนิสติ สาวทีน่ งั่ ตาขวางอยูข่ า้ งๆ เพือ่ น ลุงเขม้นมองอยูน่ าน
ตามสายตาคนแก่ ก่อนจะส่ายหน้า
"ไม่ใช่หรอก คนที่ไปปีนมะพร้าวที่บ้านมันผมยาว"
วรัทผลักไตรภพมายืนตรงหน้าลุง
"คนนี้ใช่มั้ยลุง นี่ไงผมยาว"
เขาจับเพือ่ นยืนหันหลังให้ลงุ ดู ไตรภพเป็นชายหนุม่ ทีช่ อบไว้ผมยาว
เวลามองข้างหลังจะเห็นเพียงผมยาวสลวยสวยเป็นเงางาม ลุงพยักหน้ารับ
ติดๆ กันเป็นการยืนยัน
"ใช่ๆ คนนีล้ ะ่ แหม เอ็งนีผ่ มยาวดีจงั นึกว่าผูห้ ญิง ไม่มตี งั ค์ตดั ผม
หรือไงวะ"
ลุงพูด ท�ำเอาอาจารย์ธันยมนหน้าเสีย ด้วยเพราะปักใจเชื่อไป
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ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มแล้วว่าคนร้ายคือนลิน
"ลุง ผมขอโทษ เห็นมะพร้าวบ้านลุงมันเยอะ เลยขอปันมาแค่ลูก
สองลูกเอง"
ไตรภพยกมือไหว้ขอโทษท่วมหัว ผูเ้ สียหายหัวเราะจนเห็นเหงือกแดง
"เออ ถ้าส�ำนึกผิดก็ไม่ว่าอะไรหรอกเว้ย แต่ทีหลังถ้าอยากกินก็ขอ
อย่าขโมย แหม ตอนแรกนึกว่าผูห้ ญิงทีไ่ หนมาปีนมะพร้าวบ้านลุง ใจหายหมด"
ลุงยังไม่วายบ่น แล้วเดินกลับบ้านไปง่ายๆ ไม่สนใจจะติดใจเอาความอีก
ไตรภพยิม้ อย่างยินดีทเี่ รือ่ งราวซึง่ คิดว่าจะเลวร้ายจบลงอย่างง่ายดายเกินคาด
"อย่าเพิ่งยิ้มนายไตรภพ เธอยังมีความผิดนะ"
เสียงเรียบเย็นของอาจารย์ธนั ยมนดังมา ไตรภพหัวหดหันมายิม้ แหย
ให้อาจารย์กอ่ นจะรับค�ำอ่อยๆ นลินเดินมาหยุดตรงหน้าอาจารย์สาว
"อาจารย์ต้องขอโทษหนู"
ค�ำพูดนั้นท�ำเอาหลายคนหยุดชะงักอย่างตกใจ โดยเฉพาะอาจารย์
ต้นเหตุ
"ท�ำไมฉันต้องขอโทษเธอ"
"หนูไม่ได้เป็นคนขโมย แต่อาจารย์ก็มากล่าวหาว่าหนูท�ำ อย่างนี้
อาจารย์ไม่ผิดหรือคะ"
นลินถามเรียบๆ หากดวงตาเอาเรือ่ งจริง ปาลิตาพยายามจะห้ามเพือ่ น
แต่นลินไม่ได้ยนิ อะไรแล้ว
"เธอก็ท�ำตัวเองด้วยล่ะนลิน ถ้าเธอไม่เคยมีประวัติมาก่อน ฉันก็จะ
ไม่คิดว่าเป็นเธอหรอก"
หญิงสาวบอกหน้าตาเฉย นลินหูอื้อตาลายเพราะความโกรธจนขาด
ความเกรงใจไปแล้ว
"ท�ำไมอาจารย์พดู หมาๆ อย่างงีล้ ะ่ รูอ้ ยูว่ า่ ไม่ใช่คนเรียบร้อย แต่คนเรา
ก็ใช่วา่ จะเฮีย้ วจะแผลงได้ตลอดเวลานี'่ จารย์ แล้วคนอย่างนลินคนนีน้ ะ'จารย์
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ถ้าท�ำผิดก็จะยอมรับว่าท�ำผิด แต่ถา้ ไม่ผดิ ยังไงก็อย่าคิดจะมาโยนความผิด
ใส่กนั "
อาจารย์สาวหน้าแดงก�่ำด้วยความโกรธจัดกับค�ำพูดของลูกศิษย์ตัวดี
ในขณะที่เพื่อนๆ ต่างยืนนิ่งอย่างตกตะลึงไปแล้ว
"นลิน เธอก้าวร้าวฉันมากไปแล้วนะ ฉันจะหักคะแนนความประพฤติเธอ
ถ้าเธอไม่ขอโทษฉัน ฉันจะไม่ให้เธอผ่านฝึกงาน"
"อาจารย์!"
เสียงเพือ่ นๆ อุทานอย่างตกใจ ส่วนนลินยังยืนนิง่ เหมือนไม่รสู้ กึ อะไร
"ถ้าอาจารย์คดิ ว่าทีท่ ำ� ถูก อยากจะท�ำก็ทำ� แต่บอกแล้วว่า ถ้านลินคนนี้
ไม่ผดิ ให้ตายก็ไม่ขอโทษเด็ดขาด"
เธอหันหลังเดินออกไปจากตรงนัน้ อย่างมัน่ ใจในตัวเอง ปาลิตารีบวิง่ ตาม
ทิง้ ให้อาจารย์ธนั ยมนมองตามอย่างโมโหสุดขีด
"ลิน แกท�ำอย่างนี้ไม่ได้นะ"
ปาลิตาพยายามเกลี้ยกล่อมเพื่อน หากนลินยังลงมือเก็บของลงเป้
อย่างไม่สนใจอะไร
"ลิน ถ้าแกไม่ผ่านฝึกงานคราวนี้ แกเรียนไม่จบนะเว้ย"
มือทีเ่ ก็บของอยูห่ ยุดชะงักไปเพียงนิด ก่อนจะท�ำต่ออย่างไม่รบั รูอ้ ะไร
ปาลิตาคว้ามือเพื่อนไว้
"ลิน แค่ขอโทษเองนะ"
"เราไม่ผิดนะตา"
นลินเงยมองหน้าเพือ่ น ปาลิตาเห็นชัด ดวงตาคูส่ วยคลอด้วยหยาดน�ำ้ ตา
อย่างอัดอัน้
"เราเข้าใจ ลิน เราเข้าใจ แต่เราเป็นเด็ก แล้วที่ลินพูดมันก็ก้าวร้าว
ไปนิด"
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"แล้วที่อาจารย์พูดกับเราล่ะ ไม่ก้าวร้าวหรือไง"
เธอเถียง ปาลิตาพยายามอย่างยิ่งที่จะใช้ไม้อ่อนให้เพื่อนยอม
"อาจารย์เขาเป็นผูใ้ หญ่นะลิน แกก็ตอ้ งเข้าใจหน่อย แล้วเราเป็นเด็ก
เราก็ต้องยอมนิดหนึ่ง ไม่ได้หรือไงลิน"
นลินอึง้ ไปนาน จนเพือ่ นคิดว่าตัวเองเกลีย้ กล่อมส�ำเร็จ หากค�ำตอบ
จากปากเพือ่ นก็ทำ� เอาปาลิตาแทบจะหมดแรง
"เราไม่ผิด เราจะไม่ขอโทษอย่างแน่นอน"
"ลิน ฉันอยากรับปริญญาพร้อมแกนะ"
นลินยิ้มออกมากับค�ำพูดเพื่อน
"อือ ฉันก็อยากรับปริญญาพร้อมแก แต่ยงั ไงถ้าช้าไปหน่อยก็อย่าว่ากัน
แล้วกันนะ"
"นลิน"
ปาลิตาอุทาน นลินยกเป้ทเี่ ก็บของลงเรียบร้อยขึน้ สะพาย เตรียมจะ
กลับบ้านโดยไม่ได้สนใจเพือ่ น หากยังไม่ทนั ก้าวพ้นห้องดี วรัทก็วงิ่ เข้ามาหา
อย่างร้อนรน
"พี่กานต์ให้หาว่ะลิน วางของไว้ก่อน"
เขาบอก ปลดเป้เพื่อนส่งให้ปาลิตา แล้วลากมือนลินให้วิ่งตามไป
"พี่รู้เรื่องหมดแล้วนะนลิน"
กานต์บอกเสียงเรียบๆ อดมองหน้าเด็กสาวอย่างหนักใจไม่ได้ ไม่เคย
มีเหตุการณ์อย่างนีเ้ กิดขึน้ กับกลุม่ นิสติ นักศึกษาทีม่ าฝึกงานเลยสักครัง้
"ใครเล่าให้ฟังล่ะคะ อาจารย์ธัน หรือว่าใคร"
กานต์ลอบถอนหายใจกับค�ำถามนัน้ ก็เพราะแข็งอย่างนีน้ เี่ ล่า ถึงได้
ไม่ลงรอยกับอาจารย์คนนั้นถึงขนาดนี้
"จะใครก็ชา่ งเถอะ เอาเป็นว่าพี่ไม่ฟงั ความข้างเดียวก็แล้วกัน นลิน..."
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"คะ"
"ขอโทษอาจารย์เขาไม่ได้หรือ เราเป็นลูกศิษย์นะ"
กานต์เกลี้ยกล่อมด้วยเสียงอ่อนโยน นลินเงยมองอย่างเจ็บช�้ำ
"แล้วอาจารย์เขาเคยมองว่าหนูเป็นลูกศิษย์หรือเปล่าคะ"
ชายหนุ่มนิ่งอึ้งไปกับค�ำถามนั้น
"เอาเถอะๆ พี่พอจะมีทางออกให้ ก็รู้อยู่ว่าตอนนี้นลินคงโกรธมาก
เหมือนๆ กับที่อาจารย์เขาโกรธ"
เขาก้มมองหนังสือที่เพิ่งยื่นมาถึงเมื่อเช้าอย่างชั่งใจ ยังไม่เคย
มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น เพราะงั้นจะลองเป็นคนแรกก็คงไม่เป็นไร
"พีจ่ ะให้นลินไปฝึกงานทีอ่ นื่ ก่อน ให้ครบก�ำหนดหนึง่ เดือน นลินจะได้
ชัว่ โมงฝึกงานครบ แล้วพอฝึกงานเสร็จ พีอ่ ยากให้นลินไปขอโทษอาจารย์
ธันยมน พอถึงตอนนั้น อารมณ์ของทั้งนลินทั้งอาจารย์ก็คงจะเย็นลงแล้ว
ใช่มั้ย พี่ช่วยนลินขนาดนี้ นลินคงไม่ปฏิเสธที่จะขอโทษอาจารย์"
นลินนิ่งไปอย่างใช้ความคิด เรื่องที่กานต์เสนอมาก็น่าสนใจไม่น้อย
หากไม่จำ� เป็นเธอก็ไม่อยากจบช้าไปอีกครึง่ ปีหรอก หากที่ให้ขอโทษทีหลังนีส่ ิ
น่าคิด
"มันไม่ยากเลยนะนลิน...เพราะงั้นพี่คิดว่าเธอคงท�ำได้"
"ฝึกงานที่ไหนหรือคะ"
เสียงทีถ่ ามออกมาท�ำเอากานต์ยมิ้ ออก เพราะรูว้ า่ ข้อเสนอนีถ้ กู ยอมรับไป
เกินกว่าครึง่ แล้ว
"ฟาร์มหอยมุก..."
เขาเอ่ยชื่อฟาร์มหอยมุกที่เมฆท�ำงานอยู่ออกมา นลินมองตาโต
อย่างสนใจ
"พอดี ท างนั้ น เขายื่ น เรื่ อ งมา ให้ เ ราส่ ง นิ สิ ต ไปฝึกงานกั บ เขาได้
ก็ตรงกับเราพอดีเลย เอางี้แล้วกันนะนลิน พี่ว่ามันดีกับเธอมากเลย"
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"ค่ะ ขอบคุณมากค่ะพี่กานต์"
นลินยกมือไหว้อย่างขอบคุณจริงๆ กานต์ยิ้มอย่างให้ก�ำลังใจ
...ดูยงั ไงนลินก็ไม่ใช่เด็กก้าวร้าวมากมายอะไรอย่างทีอ่ าจารย์ธนั ยมน
เล่าให้ฟงั สักนิด ถ้าหากอ่อนลงให้เด็กสาวคนนีส้ กั หน่อย เข้าใจเธอให้มาก
อีกนิด ท�ำไมจะเอานลินไว้ไม่อยูเ่ ล่า
"พรุง่ นีอ้ อกไปพร้อมกับพวกที่ไปท�ำงานทีก่ ระชังนะ แล้วเดีย๋ วเรือเขา
จะส่งต่อไปที่กระชังของฟาร์มหอยมุกเอง"
"ค่ะ"
"เป็นไงบ้างวะลิน"
ปาลิตาถามเพื่อนอย่างห่วงใย หากก็พอจะโล่งอกได้เมื่อเห็นหน้า
ที่แต้มไปด้วยรอยยิ้มของเพื่อน
"พรุ่งนี้เราได้ไปฝึกงานที่ฟาร์มมุกล่ะ"
แล้วเธอก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนสนิททั้งสองฟัง
"แล้วแกไปฝึกคนเดียวหรือ"
วรัทถามขึ้น ท�ำนลินนึกได้
...จริงสินะ ถ้าเป็นอย่างนัน้ ก็เท่ากับว่าเธอต้องไปคนเดียว ต้องอยูค่ นเดียว
ท่ามกลางคนแปลกหน้า...ถ้าไม่รวมเมฆ
"ก็คงงั้นมั้ง"
"เดี๋ยวเราไปขอพี่กานต์ ไปเป็นเพื่อนลิน"
"ข้าด้วย"
ทั้งปาลิตาทั้งวรัทต่างเสนอตัว หากก็ต้องรอค�ำอนุญาตจากกานต์
และธันยมนอยู่ดี ซึ่งวันนี้ทั้งคู่ต่างก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนหมดแล้ว
"พรุ่งนี้ข้าจะไปขอพี่กานต์แต่เช้าเลย เราจะได้ไปด้วยกันไง"
วรัทให้ก�ำลังใจเพื่อน นลินพยักหน้ารับ
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...อย่างน้อยเธอก็ ไม่ ใช่ตัวคนเดียวล่ะนะ เธอยังมีเพื่อนที่ห่วงใย
แล้วก็รู้ใจอยู่เคียงข้างอีกตั้งสองคน
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บทที่

3

เรือล�ำเล็กวิ่งตัดคลื่นที่ค่อนข้างแรงกว่าทุกวัน เลยกระชังเล็กของ
ศูนย์ฯ ไปยังกระชังใหญ่ของฟาร์มเอกชนโดยเร็ว เรือจอดนิง่ สนิท ร่างบาง
ของเด็กสาวสองคนกับร่างท้วมของอีกหนึง่ หนุม่ กระโดดขึน้ จากเรือ ก่อนที่
เรือล�ำนัน้ จะแล่นวกกลับไปทางเดิม
"มาแล้วหรือวะไอ้ลิน"
เสียงเมฆร้องทักพร้อมรอยยิม้ หลังจากทุกคนยกมือไหว้ทำ� ความเคารพ
ผูอ้ าวุโสกว่าเรียบร้อยแล้ว
"ไอ้ลนิ ท�ำไมใจร้อนจังวะ อยากท�ำงานทีฟ่ าร์มมุกมากหรือไง ถึงกับต้อง
ก่อเรือ่ งขนาดนัน้ "
เมฆแซวรุ่นน้อง นลินหันมาแยกเขี้ยวใส่ ไม่อยากจะเถียงอะไรให้
มากความอีก เพราะเภตรายืนมองยิ้มๆ อยู่ไม่ไกล
"จะให้พวกตาท�ำอะไรคะพี่ บอกได้เลยนะ"
ปาลิตาถาม นลินพยักหน้ารับหนักแน่น
"สั่งได้เลยพี่ แรงงานมารออยู่แล้ว"
"อืม ให้ท�ำอะไรดีน้า..." เภตราแกล้งท�ำหน้าคิด
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"แต่พวี่ า่ งานบนกระชังมันเต็มหมดแล้วนะ สงสัยต้องส่งกลับไปทีศ่ นู ย์ฯ
ซะล่ะมัง้ "
"โห พี่ ใจดี อย่าส่งลินกลับเลยนะพี่ จะให้ลินท�ำอะไรบอกเลยค่ะ
ขอให้บอก ให้ด�ำน�้ำขัดกระชังก็ได้ นลินคนนี้ท�ำได้"
นลินรีบเสนอตัว ถ้าให้กลับไปที่ศูนย์ฯ ตอนนี้ มีหวังได้ถูกเพื่อนๆ
หัวเราะเยาะแน่ เภตรามองสีหน้ากระตือรือร้นของสาวน้อยแล้วหัวเราะ
อย่างขบขัน
"แต่พพี่ ดู จริงๆ นะ งานบนกระชังนีก่ เ็ ต็มแล้วล่ะ อีกอย่างทีพ่ กั ก็ไม่ม"ี
เขาพูดไปก็กลั้นหัวเราะไปด้วย เมื่อหนุ่มสาวสามคนชักหน้าเสีย
"เอาเป็นว่าวันนี้จะมีเรือกลับขึ้นเกาะ แล้วเรือมันก็มีที่ว่างพอส�ำหรับ
แรงงานสามคนซะด้วย ว่าไงพวกเรา อยากจะไปมั้ย"
"ไปครับ"
"ไปค่ะ"
ทั้งสามคนประสานเสียงตอบอย่างพร้อมเพรียง เภตรายิ้มกว้าง
อย่างพอใจ
เรือเร็ววิง่ กระแทกคลืน่ ตัดตรงไปยังเกาะเล็กๆ เบือ้ งหน้า คนขับเรือ
เหลือบมองนิสติ หนุม่ สาวสามคนทีน่ งั่ หาทีย่ ดึ เกาะมัน่ อย่างอดข�ำไม่ได้ เพราะ
ทุกครัง้ ทีเ่ รือเร็ววิง่ ตัดคลืน่ คนนัน้ ก็กระดอนไปชนคนนี้ คนนีก้ ก็ ระเด็นไปชน
คนนัน้ อย่างน่าข�ำ ผิดกับเภตราทีน่ งั่ ขัดสมาธินงิ่ อยูท่ หี่ วั เรือ ตามองตรงไป
เบือ้ งหน้า ไม่สนใจแรงกระแทกของเรือเลย เภตราหันมองคนงานใหม่ทงั้ สาม
ด้วยรอยยิม้
"เกาะดีๆ เน้อ ถ้าตกไปไม่วนเรือกลับมารับหรอกนะ"
เขาตะโกนแข่งเสียงเรือเสียงคลื่นบอก วรัทพยายามอย่างยิ่งที่จะ
ท�ำตัวโตๆ ของตัวเองให้อยู่นิ่งโดยการเกาะเหล็กขอบเรือไว้มั่น นลินเองก็
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เหมือนกัน หากยังไม่วายจะเอ่ยปากต่อค�ำ
"ไส้จะไหลออกจากปากอยูแ่ ล้วพี่ ขับเรืออย่างนีแ้ กล้งกันหรือเปล่านี"่
เภตราระเบิดเสียงหัวเราะลั่น
"หาความลุงบินนะนั่น สปีดโบ๊ตมันก็งี้ล่ะน้อง จะให้วิ่งเรียบเหมือน
เรือส�ำราญหรือไง"
วรัทพยักหน้ารับอย่างเห็นด้วย แต่ไม่ยอมอ้าปากสนับสนุนเพราะ
กลัวจะเสียสมดุล
เพียงยี่สิบนาทีจากกระชังริมฝั่ง เรือก็มาจอดเทียบท่าบนเกาะเล็ก
ซึ่งเป็นที่ตั้งของฟาร์มหอยมุก เภตรากระโดดลงมาผูกเรือ ก่อนจะหันไป
ยื่นมือรอรับร่างบางที่เหมือนจะหมดแรงของรุ่นน้องด้วยรอยยิ้ม
"ไงเรา หมดฤทธิ์เลยหรือไง"
เขาอดแซวไม่ได้ นลินส่ายหัว ยังปากแข็ง ทั้งๆ ที่พื้นเริ่มจะหมุน
"ไม่มีทางพี่ ไม่มีทาง คนอย่างนลินคนนี้ไม่ได้อ่อนแอถึงขนาดนั้น
หรอก"
เธอบอก ปฏิเสธมือทีย่ นื่ มาพยุงของเภตรา แล้วฝืนยืนตรงอย่างเข้มแข็ง
ส่วนปาลิตาลงมายืนมองรอบๆ อย่างสบายๆ ไม่รู้สึกอะไร ในขณะที่วรัท
ลงจากเรือมาได้ก็ต้องทรุดลงนั่งบนท่าเรืออย่างเรียกก�ำลังกายและก�ำลังใจ
ให้กลับมา
"ไป เดินเข้าที่พักกัน โทรมาให้คนที่นี่เขาจัดที่พักไว้ให้แล้ว"
เภตราบอก วรัทพยุงตัวลุกยืนแล้วหยิบเป้มาสะพาย นลินทีอ่ าการดีขนึ้
ก็สดู อากาศเข้าเต็มปอดอย่างอารมณ์ดี ผิดกับตอนทีอ่ ยูบ่ นฝัง่ ลิบลับ
นลินเขม้นมองร่างสูงของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ก�ำลังเดินเข้ามาหา
อย่างสนใจ เภตราที่หันไปเห็นพอดีจึงเอ่ยบอก
"นัน่ นายเตมาพอดี เดีย๋ วให้เตมันน�ำทางไปดีกว่า จริงสิ เตมันก็เรียนที่
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คณะเดียวกับพวกเรานีน่ ะ รูจ้ กั กันหรือเปล่า"
ร่างสูงของคนมาใหม่เดินเข้ามาใกล้มากขึน้ เด็กหนุม่ ผิวคล�ำ้ หน้าคม
มีรอยยิม้ กว้างแต่งแต้ม ยามเมือ่ เข้ามาใกล้ เขาก็ยกมือไหว้กราดทุกคน
"หวัดดีครับน้าเภ หวัดดีครับพี่วรัท พี่ลิน พี่ตา"
"ไอ้เตเหรอนี่"
วรัทร้องทักอย่างแปลกใจ ไม่นึกว่าจะได้เห็นเด็กรุ่นน้องคนนี้ที่นี่
"มาฝึกงานเหมือนพี่ๆ ล่ะครับ"
เตชัสบอกพร้อมรอยยิ้มสดใส
"หลานพี่เอง เป็นลูกของพี่สาวพี่ ตกลงรู้จักกันใช่มั้ย"
"เฟรชชี่ลินเองค่ะพี่ นายเตนี่สนิทกันเนอะ ตา"
นลินหันมาพยักพเยิดกับเพื่อน แล้วอดไม่ได้ที่จะหลิ่วตาให้อย่าง
รูค้ วามนัยของหัวใจเพือ่ นดี ปาลิตามองค้อน ไม่กล้ามองหน้ารุน่ น้องตรงๆ
"เดี๋ยวผมพาพี่ๆ เขาไปบ้านพักเองครับ น้าเภ"
เตชัสอาสา เภตราพยักหน้ารับ
"เอาของไปเก็บแล้วเดีย๋ วมากินข้าวเย็นกันนะ วันนีน้ ายหัวก็อยูด่ ว้ ยนะ
นลิน"
เขาสั่ง ยังอดไม่ได้ที่จะยั่วนลิน เขาหัวเราะลั่นเมื่อเห็นหน้าปั้นยาก
ของเด็กสาว เภตราส่ายหน้าอย่างระอา ก่อนจะเดินตรงไปยังบ้านหลังใหญ่
ซึง่ ตัง้ ตระหง่านหันหน้าสูท่ ะเลทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลนัก
เตชัสเดินน�ำกลุม่ คนทัง้ หมดไปทางด้านขวาของเกาะทีม่ บี า้ นพักหลังเล็ก
ตัง้ เรียงรายอยูห่ ลายหลังริมชายหาด
"เอ็งรู้ว่าพวกข้าจะมาหรือวะ"
วรัทถามรุ่นน้องเมื่อได้อยู่กันล�ำพัง
"ครับ รูเ้ มือ่ คืน น้าภนต์บอก แต่ตอนแรกไม่รหู้ รอกว่าพีว่ รัทกับพีต่ า
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จะมาด้วย นึกว่าพีล่ นิ จะมาคนเดียว"
"จะปล่ อ ยให้ฉันมาคนเดียวได้ไ งนายเต ฉันออกจะสวยขนาดนี้
มาคนเดียวก็อันตรายแย่สิ"
นลินว่า วรัทแกล้งท�ำเสียงอ้วกอย่างอดไม่ได้ ในขณะทีเ่ ตชัสลอบยิม้
"ท�ำไมไม่คุยกับเพื่อนพี่เลย เต"
นลินอดปากพูดไม่ได้ เตชัสเหลือบมองหน้าสาวน้อยทีเ่ ดินตามมาเงียบๆ
ก่อนจะเอ่ยทักขึน้
"นั่งเรือเป็นไงครับพี่ตา เมาเรือหรือเปล่า"
ปาลิตาส่ายหน้าเป็นค�ำตอบ นลินกับวรัทหันมองตากัน ก่อนจะเบะปาก
ไม่พอใจ
...ปาลิตา สาวสวยประจ�ำรุน่ ทัง้ ๆ ทีม่ หี นุม่ ในรุน่ ตามจีบมากมาย หาก
สาวเจ้าก็ไม่เคยสนใจใคร ไม่เคยมีใครอยู่ในสายตา หากแล้วก็เหมือนกับถูก
หนุม่ ๆ ทีเ่ ธอไม่ตอบรับรักสาป เมือ่ เธอกลับมาหลงรักเด็กรุน่ น้องทีอ่ อ่ นกว่าถึง
สีป่ ี เป็นเฟรชชีห่ น้าใสที่ไม่เคยมองว่าซีเนียร์เป็นอะไรไปได้นอกจากรุน่ พี่
"น้าภนต์สั่งให้เปิดบ้านให้พี่ๆ หลังหนึ่งนะครับ หลังนั้นล่ะ"
เขาชีม้ ือไปยังบ้านหลังเล็กทาสีเขียวอ่อนสดใสทีแ่ ยกห่างออกมาจาก
บ้านหลังอืน่ ๆ และดูเป็นส่วนตัว ทัง้ ยังตัง้ อยูต่ ดิ กับทะเล เรียกได้วา่ เปิดประตู
ออกมาก็เจอกับท้องทะเลสีครามเลย
"สวยจังเนอะลิน"
ปาลิตาพูดออกมาเป็นค�ำแรก นลินพยักหน้ารับ มองภาพบ้านพักตรงหน้า
ด้วยความตืน่ ตาตืน่ ใจ
"นายหัวนี่ก็ใจดีเหมือนกันนะ"
นลินพูดอย่างพอใจ เตชัสหัวเราะเบาๆ
"น้าภนต์ใจดีครับ แต่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ นี่กุญแจครับ"
เขาส่งกุญแจให้วรัท
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"เอาของเข้าไปเก็บแล้วเดินไปทานข้าวทีบ่ า้ นใหญ่นะครับ ต้องให้ผม
รอมัย้ "
"ไม่ต้องหรอกเว้ย ไม่หลงทางหรอก เอ็งจะไปไหนก็ไป"
วรัทบอกอย่างอารมณ์ดดี ว้ ยท่าทีสบายๆ เหมือนยามอยูม่ หาวิทยาลัย
นลินหันมองหน้าเพื่อน
"กั๊ตจัง แกพูดอย่างนี้กับหลานผู้จัดการฟาร์มได้ไงฮะ เดี๋ยวก็ถูกจับ
โยนทะเลหรอก"
วรัทแกล้งท�ำหน้าตกใจ
"โอ๊ย... ขอโทษครับคุณเตชัส ผมผิดไปแล้วครับ คราวหน้าจะไม่ทำ�
อีกแล้วครับ"
"ไม่ต้องเลยพี่ ไม่ต้องเลย"
เตชัสร้องขัดด้วยเสียงหัวเราะ ดวงหน้าคมยามยิ้มยามหัวเราะ
ยิง่ น่าดู ทว่าพอสายตาเลือ่ นสบกับดวงตาคูส่ วยของคนทีช่ อบแอบมองเขา
เสียงหัวเราะพลันจางหายไป ท�ำให้เจ้าของดวงตาคูส่ วยรูต้ วั รีบหลบสายตา
ปาลิตาเสดึงกุญแจจากมือเพื่อนแล้วเดินไปยังตัวบ้านทันที เตชัสมองตาม
แล้วลอบถอนหายใจเบาๆ ก่อนจะเอ่ยลา
"ผมไปก่อนนะพี่ เดี๋ยวเจอกันที่บ้านใหญ่นะครับ"
วรัทกับนลินหันมองหน้ากันอีกรอบ อยากจะช่วยสนับสนุนความรักของ
เพือ่ น หากก็รดู้ วี า่ เตชัสไม่เคยมองเพือ่ นเธอมากไปกว่ารุน่ พีเ่ ลยสักนิดเดียว
แสงอาทิตย์เริม่ จางหายไปจากขอบฟ้า เมือ่ ตะวันดวงโตจมหายไปใต้นำ�้
บ้านหลังใหญ่สีขาวกระจ่างตั้งตระหง่านรับคลื่นลมอยู่ไม่ไกลจากบ้านพัก
ของพนักงานเท่าไหร่นกั คนมาใหม่ทงั้ สามเดินมาตามทางที่โรยด้วยกรวดใส
ก้อนเล็กๆ ข้างทางเต็มไปด้วยไม้ดอกหอมทีป่ ลูกอยูเ่ รียงราย
"ดอกอะไรตา หอมจัง"
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"ดอกแก้ว"
"อ้อ ดอกแก้วที่เขาเอาใบมันไปติดบนลูกชุบใช่มั้ย"
นลินพยักหน้ารับเข้าใจ วรัทอดแขวะอย่างหมั่นไส้แกมเอ็นดูไม่ได้
"รู้จักแต่เรื่องกินอย่างเดียวนี่ล่ะนะ"
"ก็งั้นสิ"
นลินตอบรับอย่างไม่ใส่ใจ ตาจับจ้องบ้านหลังใหญ่แสนสวยในความรูส้ กึ
บ้านหลังใหญ่หากเงียบสงัดดุจไร้ผคู้ นอยูอ่ าศัย
"บ้านนายหัวใหญ่จงั เนอะ เลีย้ งหอยมุกนีม่ นั ให้เงินดีขนาดนีเ้ ลยหรือไงนะ
หรือว่านายหัวจะขายของเถือ่ นฮะ ตา ว่าไง"
"ลิน!"
เสียงปาลิตากับวรัทอุทานออกมาอย่างตกใจ หากนลินยังคงวิจารณ์เพลิน
อย่างสนุกปาก
"แบบพวกขายน�ำ้ มันเถือ่ นไง หรือไม่กข็ นของเถือ่ น อยูเ่ กาะอย่างนี้
สบายออกเนอะ"
"ขอโทษนะ บังเอิญรวยมาตัง้ แต่เกิดน่ะครับ ก็เลยไม่เคยขายของเถือ่ น
หรือขนของเถือ่ น"
เสียงทุม้ บอกเรียบๆ ร่างสูงปรากฏตัวออกมาจากซุม้ หิรญั ญิการ์ทหี่ นาทึบ
พอจะบังคนตัวใหญ่ได้เกือบมิด นลินสะดุง้ เฮือก หากยังฝืนตีสหี น้าไม่รไู้ ม่ชี้
ในขณะที่ปาลิตากับวรัทเริ่มจะปลงตกกับชีวิตตัวเองแล้ว ถ้านภนต์จะโกรธ
หรือเกลียดขี้หน้าพวกเธอมันก็ไม่แปลกเลยจริงๆ
"นอกจากบ้านหลังนี้แล้ว ผมยังมีบ้านที่กรุงเทพฯ อีกนะ บ้านพัก
ตากอากาศทีเ่ ชียงใหม่กม็ ี พัทยา ระยอง ภูเก็ต ตรัง ขอนแก่น อืม มีที่ไหน
อีกนะ"
"มีเครื่องบินเจ็ต เครื่องบินส่วนตัวหรือเปล่าคะ แล้วเรือรบมีมั้ยคะ
เรือด�ำน�้ำล่ะ"
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นลินถามรัวเป็นชุด กลบความเขินของตัวเองทีถ่ กู จับได้วา่ ก�ำลังนินทาเขา
อยู่ นภนต์เหมือนจะอึง้ ไปนิด ก่อนจะปล่อยเสียงหัวเราะออกมาดังลัน่ เรียกให้
เภตรากับเตชัสโผล่หน้าออกมาดูจากตัวบ้าน
"เจ็ตส่วนตัวไม่มี ท�ำได้แต่เช่ารายปีเพราะขี้เกียจซ่อมบ�ำรุง เรือรบ
เรือด�ำน�้ำไม่มี ไม่ได้จะไปสู้กับใคร มีแต่เรือยอชต์สองล�ำ กับว่าจะซื้อเพิ่ม
อีกสักล�ำ ไม่นับรวมพวกสปีดโบ๊ต เจ็ตสกี รถสปอร์ต แล้วก็อะไรพวกนั้น
ทีข่ เี้ กียจนับด้วย เป็นไง รวยแบบนีถ้ า้ ไม่รวยมาตัง้ แต่เกิด ต่อให้ขายของเถือ่ น
ขนของหนีภาษีกห็ าได้ไม่ทนั หรอกนะ"
นภนต์รา่ ยยาวด้วยน�ำ้ เสียงกลัว้ หัวเราะอย่างอารมณ์ดี นลินมองหน้าคม
ทีส่ ดใสไปด้วยรอยยิม้ แล้วก็อดยิม้ ตามไม่ได้ เธอยกมือขึน้ ไหว้ขอโทษชายหนุม่
"ลินปากไม่ดีอีกแล้ว นายหัวอย่าโกรธลินนะ"
"ใช่ครับ ปากมันไม่ดมี าตัง้ แต่เกิดครับ ตอนเกิดมาแม่มนั ก็แทบจะเอา
ขีเ้ ถ้ายัดปากให้ตายไปตัง้ แต่ยงั เด็กแล้วล่ะครับ"
วรัทพูดสนับสนุนค�ำเพื่อน หากแทนที่นลินจะดีใจ กลับกระทืบเท้า
คนปากมากสุดแรงจนวรัทต้องร้องลั่นด้วยความเจ็บ
"เจ็บเว้ย ไอ้ลิน ท�ำข้าท�ำไมวะ"
"พูดมาก"
"อย่าเพิ่งทะเลาะกัน อย่าเพิ่งทะเลาะกัน"
เภตราเดินเข้ามาเป็นกรรมการห้ามมวย เหลือบมองหน้าเพื่อน
อย่างจับสังเกต เพราะหน้าคมยังคงแต้มด้วยรอยยิ้มไม่จาง
"หิวข้าวแล้ว ไปกินข้าวกันก่อนดีกว่า แล้วจะไปทะเลาะต่อที่โต๊ะอาหาร
ก็ได้นะนลิน"
ทุกคนรับค�ำอย่างเห็นด้วย เพราะน�้ำย่อยเริ่มจะย่อยสลายเนื้อเยื่อ
ในกระเพาะอาหารกันแล้ว
"นายหัว"
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นลินผ่อนฝีเท้าให้ชา้ ลงจนมาเคียงคูก่ บั คนทีเ่ ดินหลังสุดแล้วกระซิบเรียก
ตาเข้มมองเป็นเชิงถาม เด็กสาวส่งยิม้ หวานประจบ
"ไม่โกรธลินนะคะ คราวหน้าลินจะไม่พูดมากอีก"
"ไม่โกรธหรอก อยากพูดอะไรก็พูดไปเถอะ เราไม่ว่า"
เขาบอก ไม่มีรอยยิ้มที่ปาก หากดวงตาเหมือนจะหัวเราะได้ นลิน
ยิ้มกว้างอย่างดีใจ
"นายหัวใจดี"
"ก็บอกแล้วไง ว่าเราถือสุภาษิต ไม่ถือคนบ้า ไม่ว่าคนเมา"
เขาบอกทิง้ ท้ายพร้อมเสียงหัวเราะลัน่ เมือ่ เห็นสีหน้าเหวอๆ ของคนฟัง
ร่างสูงเร่งฝีเท้าเดินจากไป ทิง้ คนทีย่ นื เข่นเขีย้ วท�ำอะไรไม่ได้ให้เดินตามหลัง
มาเองเพียงล�ำพัง
โต๊ะกลางห้องอาหารใหญ่จดั ไว้เรียบร้อยสวยงาม จนท�ำให้เด็กหนุม่ สาว
ทัง้ สามถึงกับยืนเกร็งตัวแข็งไม่กล้านัง่ เจ้าของบ้านมองหน้าแขกอย่างแปลกใจ
"ท�ำไมไม่นั่ง หรือว่าลมมันเย็น"
เภตราถามแทนเพื่อน ปาลิตาก้มหน้ากลั้นยิ้ม ส่วนนลินกับวรัท
หัวเราะลั่นแล้วทรุดลงนั่งง่ายๆ อย่างเลิกเกร็ง พอทุกคนประจ�ำที่ครบ
อาหารก็เริ่มทยอยยกมาเสิร์ฟ
"เมื่อกี้นี้คุยอะไรกัน นายถึงหัวเราะดังขนาดนั้นนายหัว"
เภตราเอ่ยถามเพือ่ น นภนต์ทำ� หน้าประหลาดกับสรรพนามทีเ่ พือ่ นเรียก
"ท�ำไมนายต้องเรียกเราว่านายหัว"
"อ้าว ก็เรียกตามนลินไงเนอะ"
เขาหันมาหาเพือ่ น นภนต์เหลือบมองหน้านลินนิดหนึง่ ก่อนจะปัน้ หน้า
ให้ขรึมตามเดิม
"ไม่ต้องเลย นายเคยเรียกยังไงก็เรียกยังงั้น"
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"แล้วน้องๆ ล่ะ"
เภตราถามเพือ่ นแทนเด็กๆ นภนต์มองหน้าแต่ละคนทีด่ เู หมือนจะเป็น
การทานข้าวเย็นมือ้ ทีเ่ ครียดเกร็งทีส่ ดุ ในชีวติ ก็วา่ ได้
"เรียกพี่ภนต์ก็ได้"
"จ�ำไว้นะ น้องๆ เรียกพีภ่ นต์ อย่าเรียกน้าภนต์ตามอย่างนายเตเด็ดขาด
นะ เพราะน้าภนต์ เอ๊ย! พีภ่ นต์กลัวแก่"
เภตราบอกแล้วหันมายักคิ้วให้เพื่อนอย่างทะเล้น นภนต์ส่ายหน้า
อย่างระอานิดๆ
"แล้วตกลงว่าไงล่ะ ทีน่ ายหัวเราะบ้านแตกขนาดนัน้ " เภตรายังไม่เลิกซัก
"นลิน เขาว่าเราขายของเถื่อน"
นภนต์เล่าด้วยน�้ำเสียงเรียบนิ่งเดาอารมณ์ ไม่ถูก นลินเงยหน้าจาก
จานข้าวขึ้นส่งยิ้มแหยให้เภตรา ส่วนเตชัสก้มหน้ายิ้มกับจานข้าว เพราะ
เหมือนได้มาเห็นอะไรที่ตอนอยู่มหาวิทยาลัยไม่เคยเห็น
...รอยยิ้มแหยของพี่ลินที่ปกติไม่ค่อยจะมี นอกจากรอยยิ้มกวนๆ
แสนมั่นใจ...
"ฮ้า นลินรู้ความจริงได้ไงนี่"
เภตราแกล้งท�ำตาโตเสียงดัง นภนต์ชกั จะปลงกับเพือ่ น เพราะดูเหมือน
เภตราจะเข้ากันได้ดกี บั เจ้าเด็กแสบนัน่ นัก
"เลิกพูดไร้สาระได้แล้วน่า แล้วเราก็บอกเขาไปแล้วว่า เราน่ะรวย
มาตั้งแต่เกิด ไม่ได้ไปขนของเถื่อน ขายของเถื่อนที่ไหน"
"นายหัว ลินขอโทษแล้วนี่คะ"
นลินท้วงเสียงอ่อยๆ นภนต์เหลือบตามองหน้าใส ก่อนจะคลีย่ มิ้ บาง
"อือ เราก็บอกแล้วไงว่าเรา..."
"ไม่ถือคนบ้า ไม่ว่าคนเมา ใช่ค่ะ...ลินมันบ้าเอง"
นลินพูดอย่างปลงตก นภนต์หวั เราะลัน่ อย่างถูกใจ ทัง้ เภตราทัง้ เตชัส

57

เด็กทะเล

ต่างมองหน้าชายหนุม่ อย่างแปลกใจ แล้วก็เป็นเภตราอีกนัน่ แหละทีอ่ ดใจไม่ได้
"หมูน่ เี้ ป็นอะไรวะ ภนต์ แอบไปกินกัญชามาหรือเปล่า หัวเราะร่วนเลย"
ค�ำถามนั้นหยุดเสียงหัวเราะของเพื่อนได้ชะงัด นภนต์เลิกหัวเราะ
เลิกต่อปากต่อค�ำ แล้วทานข้าวต่อโดยไม่สนใจใครอีก
"ว่านิดเดียวก็งอนแล้ว ขี้ใจน้อยจัง"
เสียงเภตราบ่นดังมาแว่วๆ นลินขยับปากจะตอบรับ หากปาลิตา
สะกิดเพื่อนไว้ได้ทัน
"อย่าพูดอะไรอีกเด็ดขาดเลยนะลิน ถ้าแกยังไม่อยากกลับไปอยูบ่ นฝัง่ อีก"
"ครับผม"
นลินตอบรับเสียงเบา ดวงตามีรอยขบขันไม่จาง
"เริ่มงานพรุ่งนี้นะ"
เสียงดังมาจากคนทีน่ งั่ อยูบ่ นเก้าอีต้ วั ใหญ่ในห้องรับแขก เจ้าของบ้าน
นัง่ เก๊กท�ำหน้าดุ ไม่มเี ค้ารอยอารมณ์ดเี หมือนเมือ่ ตอนหัวค�ำ่ อีก แรงงานใหม่
ทัง้ สามรับค�ำแต่โดยดี มีเตชัสนัง่ อยู่ใกล้ๆ ด้วย
"เต นายก็ไปท�ำกับพวกรุ่นพี่เราด้วยนะ"
นภนต์หันมาสั่งหลานชายเพื่อน เตชัสรับค�ำ
"เริ่มงานเจ็ดโมงเช้า"
เสียงนภนต์ยงั คงดังมา นลินท�ำตาโตเมือ่ ได้ยนิ เวลาทีต่ อ้ งเริม่ งาน นภนต์
ทีม่ องอย่างจะคอยหาเรือ่ งอยูแ่ ล้วเอ่ยถามเรียบๆ
"สายไปหรือ จะเอาเช้ากว่านั้นมั้ย สักตีห้าครึ่งเป็นไง"
"ไม่ค่ะ เกรงใจค่ะ ค�ำสั่งแรกของนายหัวถือเป็นที่สิ้นสุดค่ะ"
นลินก้มหน้าก้มตาตอบเรียบร้อย นภนต์เมินหน้าหนีซอ่ นรอยหัวเราะ
ในดวงตา
"ดี พวกคุณไปพักผ่อนเถอะ พรุ่งนี้ค่อยเริ่มงาน"
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"ครับ"
"ค่ะ"
ทุกคนรับค�ำพร้อมเพรียง ก่อนจะทยอยออกจากห้องรับแขกไป
"นายนอนที่นี่หรือเต"
นลินถามรุ่นน้องยามเมื่อออกมาอยู่หน้าบ้านหลังใหญ่เรียบร้อยแล้ว
เตชัสยิ้มรับ
"ครับผม"
"ไปนั่งคุยกันที่ที่พักของพี่มั้ย"
วรัทชวน เตชัสเดินตามอย่างว่าง่าย
"บ้านเอ็งอยู่ที่ไหนเต"
"อยู่สงขลาครับ"
"อ้อ เป็นคนสงขลา"
นลินพยักหน้ารับรู้ เพราะเป็นคนอยู่ไม่สุข มือซนๆ จึงเอื้อมเด็ด
ดอกแก้วข้างทางมาเชยชมเล่น หากมือหนักๆ ของเธอก็ทำ� เอากลีบดอก
ร่วงกระจาย ไม่เหลือสมบูรณ์สกั ดอกเดียว สาวน้อยเลยหยุดเดิน พยายาม
เด็ดดอกไม้อย่างเบามือด้วยความตัง้ ใจ แล้วเธอก็ทำ� ส�ำเร็จ เมือ่ ช่อดอกแก้ว
สวยหอมมาอยู่ในมือเรียบร้อย
"มือบอน"
เสียงปาลิตาว่ามาเบาๆ หลังจากทีเ่ ตชัสปรากฏตัว เพือ่ นสาวของนลิน
ก็เงียบเสียงลงไปอย่างไม่เคยเป็น คนถูกต่อว่ายักไหล่ ยกดอกไม้ขนึ้ แตะจมูก
ในมาดเก๋
"ดอกไม้สวย หอม ชอบน่ะ ท�ำไม มีอะไร"
"ใครจะว่าอะไร แต่ระวังพี่ภนต์เห็นล่ะ"
"ก็ลองดู โธ่ นลินคนนี้ไม่กลัวหรอก กะแค่นายหัวตัวโตๆ คนหนึ่ง"
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นลินท�ำปากดี เตชัสหันมองหน้ารุน่ พีย่ มิ้ ๆ มองเลยหลังเด็กสาวทัง้ สอง
ไป แล้วอุทานออกมาอย่างตกใจ
"พี่ลิน น้าภนต์อยู่ข้างหลัง"
นลินสะดุ้งเฮือกยืนตัวแข็ง แล้วก่อนที่จะเป็นลมไป วรัทก็ปล่อย
เสียงหัวเราะพรืดออกมา นลินเลยรู้ตัวว่าโดนเด็กหลอกเข้าให้แล้ว
"ไอ้เต" เสียงดุจัดร้องเรียกอย่างเอาเรื่อง
"ถึงเอ็งจะเป็น..."
"นลิน!"
ปาลิตาเรียกเสียงหนักเตือนสตินลิน เพราะรู้ดีว่าเพื่อนจะพูดอะไร
ความรูส้ กึ ของเธอทีม่ ตี อ่ รุน่ น้องไม่เคยเป็นความลับกับเพือ่ นๆ แต่จะหยิบยก
ออกมาพูดเล่นๆ เธอก็ไม่คดิ ว่ามันดี นัยน์ตาคูส่ วยมองสบตาคูค่ มชัว่ วินาที
ก่อนจะเบนหลบ ร่างบางของคนทีม่ คี วามลับซ่อนอยูใ่ นใจเร่งฝีเท้าเดินน�ำหน้าไป
นลินนิง่ งันไปอย่างรูส้ กึ ผิดทีเ่ ผลอเล่นมากไปหน่อย แต่กย็ งั ไม่วายมองหน้า
รุน่ น้องอย่างอาฆาต แล้วรีบวิง่ ไปอยูเ่ คียงข้างเพือ่ น โดยมีสายตาของเตชัส
กับวรัทมองตาม
"มาที่นี่บ่อยหรือเต"
วรัทถามชวนคุยระหว่างเดินเอื่อยๆ ตามหลังเพื่อนๆ ไป
"ครับ ตามน้าเภมาน่ะครับ ผมค่อนข้างจะสนิทกับน้าเภมากกว่า
หลานคนอื่นๆ ของน้าเขา"
"อายุไม่ห่างกันเท่าไหร่เนอะ"
"ก็สิบปีได้ครับ แม่ผมอายุห่างจากน้าเภมากน่ะครับ"
วรัทท�ำเสียงรับรู้ เตชัสทอดสายตามองร่างบางสองร่างที่เดินเลียบ
ริมทะเลด้วยแววตาชื่นชม
"พี่ลินนี่เก่งนะครับ"
"อะไรเก่ง ปากเสียเก่งน่ะหรือ"
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วรัทถาม เตชัสหัวเราะอย่างขบขัน
"ไม่ใช่ครับ ท�ำให้คนหัวเราะเก่งต่างหาก"
"นั่นล่ะนลิน"
วรัทพูดอย่างภูมิใจในตัวเพื่อน แล้วก็ไม่วายหยอดเหมือนอย่างที่ท�ำ
เป็นประจ�ำ
"ไม่เหมือนปาลิตาใช่มั้ย"
ค�ำพูดประโยคนั้นท�ำให้เตชัสนิ่งไปนานชั่วครู่ ก่อนจะเอ่ยตอบอย่าง
ระมัดระวัง
"พี่ตาไม่ใช่คนช่างพูด"
"ก็ใช่ แล้วนายชอบแบบไหนล่ะ"
วรัทถามด้วยหน้าตาไม่รไู้ ม่ชี้ เตชัสหัวเราะกลบเกลือ่ นก่อนจะตอบตัดบท
"ผมยังไม่คิดครับพี่ ผมยังไม่อยากมีใคร"
"จะให้เด็กพวกนั้นท�ำอะไร"
เภตราเอ่ยถามเพื่อน นภนต์เผลอยิ้มเมื่อนึกถึงหน้าใสที่ท�ำทะเล้น
ได้แทบทุกเวลาของเด็กสาวคนนั้น คนที่เหมือนจะไม่โตสักเท่าไหร่เลย
"ยิ้มอะไร" เภตราอดถามเพื่อนอย่างรวนๆ ไม่ได้
"ยิ้มไม่ได้หรือไง"
"ก็ไม่ได้ว่าอะไร แล้วว่าไงเรื่องงานของเด็กพวกนั้น"
"ก็แล้วแต่นาย"
"ได้ไง"
เพื่อนเริ่มโวยวาย หากนภนต์ ไม่สนใจ
"เราท�ำเรื่องการตลาด นายท�ำเรื่องฟาร์ม"
"งั้นเป็นว่าเราต้องรับผิดชอบเหรอ"
"ก็ใช่"

61

เด็กทะเล

"ก็ได้"
เภตรายอมรับง่ายๆ ความจริงมันก็ไม่ยากเท่าไหร่หรอก แต่กอ็ ดป่วน
อดแกล้งเพือ่ นไม่ได้ ก็ดเู ถอะนะ ขนาดว่าอยูก่ บั เขาแค่สองคน นภนต์กย็ งั คง
ไม่วายเก๊กมาดขรึม
"เด็กนั่น..."
เภตราเอ่ยขึ้นลอยๆ เงยหน้ามองภาพวาดท้องทะเลลึกบนเพดาน
อย่างอารมณ์ดี
"นลิน"
นภนต์ตอ่ ให้อย่างรูด้ วี า่ ทีเ่ พือ่ นเอ่ยหมายถึงใคร เภตราละสายตามอง
คนพูดนิดหนึง่ อย่างจับสังเกต
"ถูกใจหรือไง"
"อือ ปากเสียดี"
นภนต์พดู กลัว้ หัวเราะ นัยน์ตามีรอยพึงพอใจอย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน
"ไม่เคยเจอล่ะสิ"
เภตรารูว้ า่ เพือ่ นเกิดและเติบโตมาอย่างไร กับเขาทีจ่ บมาจากคณะนัน้
ผูห้ ญิงแทบจะเหมือนผูช้ ายเลยไม่แปลกอะไรมากนัก แต่กบั นภนต์คนทีเ่ รียนอยู่
อีกคณะ อีกสิง่ แวดล้อมทีม่ แี ต่สาวๆ สวยๆ พูดเพราะๆ พอมาเจอผูห้ ญิง
อย่างนลินก็ตอ้ งรูส้ กึ แปลกเป็นธรรมดา
"ไม่เคยเจอ คนอะไรปากเสียได้ทุกที่ทุกเวลา"
นภนต์พดู อย่างข�ำๆ เภตราพลอยหัวเราะไปด้วยเมือ่ คิดถึงการกระท�ำ
ของรุน่ น้องทีห่ า่ งกันหลายปีคนนัน้
"งานแสดงไข่มกุ อีกสองเดือนนีว่ า่ ไงล่ะ ภนต์" เภตราเปลีย่ นเรือ่ งคุย
"ก็เตรียมงานไปเยอะแล้ว"
"ตกลงใครเป็นนางแบบเครื่องประดับชุดใหญ่"
เขาถามถึงข้อทีถ่ กเถียงกันมานาน ว่าหญิงสาวผูโ้ ชคดีคนไหนทีจ่ ะได้
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เดินแบบโชว์เครือ่ งประดับชุดไข่มกุ ทีม่ มี ลู ค่าหลายล้านบาท
"ซาร่า"
"คุณซาร่าหรือ"
เภตราหันมองหน้าเพื่อนอย่างแปลกใจ นภนต์พยักหน้ารับ
"จะไม่ถูกว่าหรือ นั่นเพื่อนนาย"
"เขาเป็นนางแบบดัง กรรมการทุกคนก็เห็นด้วย"
ซาร่าหรือสรารินเป็นเพือ่ นรุน่ น้องที่โตมาพร้อมกับนภนต์ ด้วยเพราะ
บิดาของสรารินเป็นเพือ่ นสนิทกับบิดาของนภนต์นนั่ เอง รวมทัง้ เธอยังเป็น
เพือ่ นหญิงทีค่ อ่ นข้างจะสนิทมากเป็นพิเศษของนภนต์อกี ด้วย
"ก็ดี"
เภตราตอบเพียงแค่นั้นแล้วลอบระบายลมหายใจยาว นภนต์มอง
จับสังเกตเพื่อน
"ไม่ชอบเขาหรือ"
"ไม่ได้ไม่ชอบ แต่..."
เภตรานิ่งไป พยายามคิดถึงโครงหน้าสวยที่เห็นตามนิตยสารชั้นน�ำ
หลายเล่ม ท่าทางยามเดินเป็นสง่า รอยยิ้มหวานหยดที่มีให้กับทุกคน
ตามประสาคนของประชาชน
...ให้ตายเถอะ ถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่ชินจริงๆ
"ไม่รู้สิ อาจจะไม่ชินมั้ง ไม่ค่อยเคยเจอคนหวานอย่างนั้น"
"ซาร่าเขาไม่ใช่คนหวานอย่างที่คิดหรอก"
นภนต์แก้แทนเพื่อน หากเภตราก็คร้านที่จะตอบรับหรือปฏิเสธ
ร่างสูงหนาดีดตัวลุกยืนแล้วตัดบทง่ายๆ
"ไปเดินดูบ่อพ่อแม่พันธุ์เดี๋ยวนะ"
"ไปด้วย"
นภนต์บอกก่อนจะวางแก้วบรั่นดีในมือลง เภตราโบกมือปฏิเสธ
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"ไม่ตอ้ ง นายไปท�ำงานของนายเหอะ ฉันขีม่ อเตอร์ไซค์ไปแป๊บเดียว
ดูนิดเดียวล่ะ แล้วเดี๋ยวก็กลับมานอนแล้ว"
"ตามใจ"

โอบทะเลไว้ด้วยไอรัก

64

บทที่

4

เช้าวันใหม่ของนลินเริม่ ต้นขึน้ อย่างทุลกั ทุเล เมือ่ เธอสะดุง้ ตืน่ เอาตอน
หกโมงสีส่ บิ ห้านาที โดยมีปาลิตานอนหลับสบายอยูข่ า้ งๆ
"ตาตื่นเร็ว"
เสียงเรียกของนลินท�ำลายฝันดีๆ ของปาลิตาเสียสิ้น
"อะไร ลิน ร้องอย่างกับแผ่นดินจะถล่ม"
"ถล่มแน่ ถ้าแกยังไม่ลุกตอนนี้ อีกสิบห้านาทีจะถึงเวลานัดนะตา"
ยังไม่ทนั จบค�ำ ปาลิตาก็ลกุ พรวดอย่างนึกได้ นลินวิง่ เข้าห้องน�ำ้ ก่อน
เป็นคนแรก ปล่อยให้ปาลิตาไปปลุกวรัทต่อ อีกห้านาทีจะเจ็ดโมงเช้า คนทัง้ หมด
ก็มาพร้อมกันหน้าบ้านพัก โดยมีวรัททีเ่ สียสละไม่อาบน�ำ้ ท�ำเพียงแค่แปรงฟัน
อย่างเดียวเท่านัน้
"วิ่งนะ"
นลินหันมาบอกกับเพื่อน ทุกคนพยักหน้ารับ แล้วหนุ่มสาวสามคน
ก็ออกวิง่ จนสุดฝีเท้าเลียบริมหาด ท่ามกลางพระอาทิตย์ทกี่ ำ� ลังโผล่พน้ จาก
ท้องทะเลกว้างที่เงียบสงบเห็นเพียงคลื่นเคลื่อนกระทบอย่างแผ่วเบา
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"วิ่งออกก�ำลังกายกันแต่เช้าเลยเน้อ"
เสียงเภตราทีน่ งั่ รออยู่ใต้ซมุ้ หิรญั ญิการ์ตะโกนทักอย่างอารมณ์ดี เมือ่
หนุม่ สาวทัง้ สามวิง่ กระหืดกระหอบมาถึงหน้าบ้านในเวลาเจ็ดโมงเช้าตรงเผง
ไม่ขาดไม่เกิน วรัททรุดลงไปนัง่ อย่างหมดแรง โดยมีปาลิตาช่วยพัดให้เพือ่ น
อย่างห่วงใย เตชัสมองรุ่นพี่แล้วก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้
"เหนื่อยมากหรือครับ พี่วรัท"
"เหนื่อยสิวะ" วรัทกัดฟันพูด
"ไม่ค่อยได้ออกก�ำลังกายก็อย่างนี้ล่ะเนอะ ว่าแต่ตื่นสายกันเหรอ"
เภตราถามดักคอ ตามองหน้าเด็กสาวตัวแสบ นลินท�ำหน้าเหลอหลา
ไม่เข้าใจ
"ใครตื่นสายหรือคะ"
"อ้าว ก็เห็นวิ่งกันมา"
"ออกก�ำลังกายพี่ ออกก�ำลังกาย ไม่ได้วงิ่ เพราะกลัวมาสายหรอกค่ะ"
นลินตอบรักษาฟอร์ม เภตราหัวเราะก่อนจะลุกเดินน�ำไปยังรถจี๊ป
ที่จอดไว้ในโรงรถข้างๆ ตัวบ้าน
"เถอะ ไม่ว่าๆ พี่เภใจดีกับน้องๆ อยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นนายหัว มีหวัง
ถูกตะเพิดตายแน่ๆ"
เขาแกล้งใส่ไฟ ซึง่ นลินก็เชือ่ สนิทใจ เพราะหน้านภนต์ให้ออกขนาดนัน้
นีน่ ะ
"วันนี้ไปไหนครับพี่" วรัทที่แรงกลับมาแล้วร้องถามขึ้น
"ไปดูโรงเพาะหอยมุกกันก่อน"
เภตราตอบพลางกระโดดขึ้นรถแล้วท�ำมือให้รุ่นน้องขึ้นตาม
"ที่นี่เพาะหอยมุกเองหรือคะ"
ปาลิตาถามอย่างสนใจ เมื่อชายหนุ่มเจ้าถิ่นพาน�ำดูงานรอบๆ
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"ทดลองน่ะครับ เพราะว่าตอนนีป้ ระเทศไทยเรายังมีคนเลีย้ งหอยมุก
ไม่เยอะนัก แต่มีความต้องการมาก เลยต้องสั่งมุกน�ำเข้าจากต่างประเทศ
ทางฟาร์มเราก็เลยทดลองเพาะดู แต่กอ็ ยูร่ ะหว่างการทดลองล่ะนะ ถ้าส�ำเร็จ
การเลีย้ งหอยมุกระดับอุตสาหกรรมก็ทำ� ได้สบายเลย"
เภตราอธิบายอย่างอารมณ์ดี มีเด็กๆ เดินตามเป็นพรวน
"เรือ่ งฝึกงานก็ไม่ซเี รียสนะ พีอ่ ยากให้นอ้ งๆ ได้เห็นการท�ำงานโดยรวม
ชัดๆ มากกว่า ไม่ได้คดิ จะให้ลงมือท�ำแบบรูล้ กึ รูจ้ ริงขนาดผูเ้ ชีย่ วชาญอะไร
แบบนัน้ เพราะงัน้ ก็ไม่ตอ้ งเครียดไป"
"ครับผม ดีครับ ผมชอบ" วรัทตอบรับยิ้มแย้ม
"คนขี้เกียจ"
เสียงนลินแขวะมาไม่เบานัก วรัทท�ำหน้าไม่รไู้ ม่ชี้ ไม่ใส่ใจค�ำว่ากล่าวนัน้
"นี่หอยมุกอะไรคะ พี่เภ"
นลินเลิกสนใจเพื่อนแล้วหันกลับมาสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแทน เภตรา
เอือ้ มหยิบหอยมุกขนาดตัวกว้างหกถึงเจ็ดเซนติเมตรขึน้ มาให้รนุ่ น้องได้ชม
ใกล้ๆ
"หอยมุกกระแจะ บางที่อาจเรียกหอยมุกกระจิ หรือหอยมุกแกลบ"
"ตัวเล็กนะคะ"
ปาลิตาตัง้ ข้อสังเกต เขายิม้ รับ อดเหลือบมองไปทางหลานชายทีย่ นื อยู่
ด้านหลังไม่ได้ จากที่ได้สงั เกตดูทา่ ทีของสองคนนี้ เภตราก็พอจะเดาออกว่า
รุน่ พีส่ าวคิดยังไงกับหลานชายของเขา หากแต่เตชัสนีส่ ิ เขายังมองไม่ออกว่า
คิดอะไรอยู่
"ตัวเล็กครับ เพราะงั้นไข่มุกที่ได้จากหอยชนิดนี้ก็จะเล็กตามไปด้วย
ไข่มุกที่ได้จะมีขนาดประมาณห้าถึงหกมิลลิเมตรเท่านั้นเอง"
"มุกนี่เขาวัดน�้ำหนักเป็นยังไงคะ พี่เภ"
คนช่างซักท�ำหน้าที่ซักอีกแล้ว เภตรายิ้มแล้วเล่าอย่างใจดี

67

เด็กทะเล

"เป็นกะรัตครับ"
"ก็เหมือนเพชรสิครับ"
"ใช่แล้ว เหมือนเพชรน่ะ คือไข่มกุ ทีห่ นักสีเ่ กรน จะเท่ากับหนึง่ กะรัต"
นลินขมวดคิ้วอย่างสงสัยไม่คลาย
"พี่ๆ แล้วไอ้เกรนแกรนอะไรนี่ มันเป็นยังไงล่ะคะ"
"อืม เป็นค�ำถามทีด่ มี าก เพราะตอนแรกพีก่ ็ไม่รเู้ หมือนกัน เตรูม้ ยั้ "
เขาหันมาถามหลานชาย เตชัสส่ายหน้าเป็นค�ำตอบ
"เขาวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของไข่มกุ ไข่มกุ ทีม่ เี ส้นผ่านศูนย์กลาง
หนึ่งส่วนแปดนิ้ว จะหนักประมาณหนึ่งเกรน"
"งั้นสี่เกรนก็มีเส้นผ่านศูนย์กลางสี่นิ้วครึ่งน่ะสิคะ"
"เก่งจังนลิน แต่ไม่ ใช่ครับ ไข่มุกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางครึ่งนิ้ว
หนั ก ประมาณห้ า สิ บ ห้ า เกรนครั บ แล้ ว ถ้ า ขนาดหนึ่ ง นิ้ ว จะหนั ก ถึ ง
สี่ร้อยห้าสิบเกรนเลย แต่หาได้ยากมาก"
"อ้าว ท�ำไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะ เขาใช้อะไรมาวัดให้เป็นอย่างนี้คะ"
นลินถามค�ำถามที่ท�ำเอาเภตราตอบไม่ได้
"ไม่รู้สิ สงสัยต้องไปถามคนบัญญัติขึ้นมาซะล่ะมั้ง ไปดูการกระตุ้น
หอยพ่อแม่พันธุ์ดีกว่านะ"
เภตราเดินน�ำไปอีกด้านของโรงเพาะ นลินกับวรัทเดินตามไปติดๆ
โดยมีปาลิตาเดินตาม เธอพยายามเร่งฝีเท้าไปให้ทนั เพือ่ น แต่กลับสะดุดเข้ากับ
ขอบปูนทีพ่ นื้ ท�ำให้เกือบหกล้มลงไปกองกับพืน้ หากไม่ได้มอื ใหญ่แข็งแรง
ของคนทีเ่ ดินตามหลังมาช่วยฉุดไว้
"ไม่เป็นไรนะครับ พี่ตา"
เตชัสถามอย่างห่วงใย ปาลิตาเงยมองสบตาเขาได้เพียงนิดก็ต้อง
ก้มหลบ เอ่ยพึมพ�ำขอบคุณเสียงเบา แล้วก็รบี เดินตามเพือ่ นไปอย่างรวดเร็ว
เตชัสมองตามด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกดุจเดิม
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"พ่อแม่พันธุ์หอยนี่ได้มาจากไหนหรือครับ พี่เภ"
วรัทซักอย่างสนใจ เมื่อเดินดูพ่อแม่พันธุ์ที่ถูกเลี้ยงอยู่ในถังไฟเบอร์
ขนาดใหญ่หลายถัง
"จับมา"
"จากในทะเลหรือคะ"
"ครับ ตามเกาะน่ะ พอจับมาก็จะท�ำความสะอาด เอาสิง่ สกปรกทีเ่ กาะอยู่
ตามเปลือกออกให้หมด แล้วก็เลือกเอาขนาดทีต่ อ้ งการ คือประมาณเจ็ดเซ็นต์
ขึ้นไป มาใส่ไว้ในกระบะเพื่อกระตุ้นให้หอยปล่อยเซลล์สืบพันธุ์ตามวิธีการ
เปลีย่ นแปลงอุณหภูมิ ซึง่ หอยหลายชนิดก็ใช้วธิ กี ารนีเ้ หมือนกัน"
"ท�ำยังไงคะพี่เภ"
"ก็จะใช้นำ้� อุน่ ประมาณสามสิบสีอ่ งศาเซลเซียส ไหลผ่านกระบะที่ใส่หอย
ประมาณสิบนาที สลับกับน�ำ้ อุณหภูมปิ กติ ท�ำต่อเนือ่ งไปจนกว่าหอยจะปล่อยไข่
ปล่อยน�ำ้ เชือ้ พอมันปล่อยเราก็จบั แยกหอยตัวผูก้ บั ตัวเมียออกจากกัน แล้วก็
รอจนกว่าหอยจะปล่อยไข่กบั น�ำ้ เชือ้ ออกหมด แล้วก็เอาไข่กบั น�ำ้ เชือ้ มาผสมกัน
จากนัน้ ก็เอาไปฟักในถังใหญ่อกี ใบขนาดประมาณหนึง่ ตัน"
"แล้วอย่างนี้เราต้องรอเท่าไหร่คะ กว่าหอยจะปล่อยไข่กับน�้ำเชื้อ"
ปาลิตาถาม นลินก้มมองหอยในกระบะที่คงจะรู้สึกร�ำคาญกับน�้ำที่
ไหลผ่านตัวไม่มากก็น้อย ด้วยอุณหภูมิน�้ำนั้นช่างไม่คงที่เอาซะเลย
"อย่างนี้ไม่ต้องรอกันทั้งคืนหรือคะ กว่าหอยจะปล่อยไข่น่ะค่ะ"
นลินถาม เภตราหัวเราะก่อนจะตอบโดยดี
"โดยมากหลังจากปล่อยน�ำ้ อย่างทีบ่ อกนะครับ ก็ประมาณสามสิบนาทีละ่
หอยจะปล่อยเซลล์สบื พันธุอ์ อกมา"
"แล้วลูกหอยกินอะไรเป็นอาหารหรือคะ"
"กินสาหร่ายเซลล์เดียวครับ ทีฟ่ าร์มเราจะเอาให้หอยกินประมาณสีช่ นิด
ซึง่ ความหนาแน่นกับชนิดของสาหร่ายจะเปลีย่ นไปตามขนาดของลูกหอย"
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"แล้วหลังจากนี้ก็เอาไปเลี้ยงให้โตหรือครับ"
"ใช่แล้ว แต่กว่าจะโตลูกหอยก็ตายไปเป็นเบือเหมือนกันนะ"
"บาปกรรมเนอะพี่"
นลินหันมาพยักพเยิดกับเภตรา เขายิ้มตอบอย่างข�ำๆ
"อือ บาปกรรม ขึ้นฝั่งทีไรพี่ก็ต้องไปท�ำบุญให้พวกลูกหอยที่ตายไป
ทุกทีละ่ กะว่าชาติหน้าจะได้ไม่ตอ้ งเกิดมาเป็นหอยมุกไง เพราะพีว่ า่ ถ้าพีเ่ กิดมา
เป็นหอยมุก มีหวังพีต่ อ้ งตายก่อนโตแหงๆ"
"แต่ลนิ ว่าถ้าลินเกิดเป็นหอย ลินต้องเป็นตัวทีโ่ ตจนผลิตหอยมุกได้แน่ๆ
ค่ะ"
นลินพูดเกทับ
"เหรอ ถ้าเป็นอย่างนัน้ นลินคงเจ็บแย่เลย เพราะกว่าจะผลิตมุกออกมา
ได้หนึ่งเม็ดนี่ก็ต้องโดนกรีดเนื้อ ยัดแกนเข้าไปข้างในให้ระคายผิว แล้ว
ก็ตอ้ งอมไว้นานเป็นปีกว่าเขาจะมาผ่าเอามุกออกไปแล้วก็ตาย อืม ถ้าเป็นพี่
ขอตายซะตัง้ แต่เด็กๆ จะดีกว่า จะได้ไม่ตอ้ งทนทรมานนานๆ แบบนัน้ "
เภตราเล่าเสียเห็นภาพตามไปด้วย นลินมองค้อนอย่างลืมตัว เภตรา
หัวเราะลั่นโรงเพาะเลี้ยง
"เอาน่า เดีย๋ วจะพาไปดูตอนเขาใส่แกน ถึงตอนนัน้ ค่อยตัดสินใจเอานะ
ว่าจะรอผลิตมุกก่อนแล้วค่อยตาย หรือตายก่อนได้ผลิตมุกดี"
รถมอเตอร์ไซค์คนั เล็กวิง่ ตรงมาจอดตรงหน้าคนทัง้ กลุม่ ทีบ่ า้ งก็นงั่ อยู่
บนม้าหินหน้าโรงเพาะ บ้างก็ยนื เก๊กอยู่ใต้ตน้ มะพร้าว คนขับยืน่ ตะกร้าอาหาร
ส่งให้นลินทีย่ นื อยู่ใกล้ทสี่ ดุ อย่างง่ายๆ
"อาหารกลางวัน เอามาส่ง"
นลินยกมือไหว้ ย่อตัวอย่างสวยงามเหมือนการประกวดนางสาวไทย
ทีเ่ คยดูมา นภนต์มองแล้วท�ำหน้าปัน้ ยาก
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"ฝึกนานมั้ย ท่านี้ น่ากลัวเอวจะหัก"
"นายหัว ขอบคุณค่ะ"
นลินกัดฟันพูด ไม่ยอมต่อปากต่อค�ำกับเขา เตชัสเดินมารับตะกร้าอาหาร
จากนลินอีกที
"วันนี้นายหัวเอาข้าวปลาอาหารมาส่งเองแฮะ ท�ำไมไม่ให้เด็กมา"
เภตราถามเย้าด้วยรอยยิม้ นภนต์ยกั ไหล่ เดินตามนลินมานัง่ บนม้าหิน
ด้วย
"อยากมาดูหน้าแรงงานใหม่ ว่าท�ำงานได้ดีแค่ไหน"
"ไม่อยากอยู่บ้านกินข้าวเหงาๆ คนเดียวมากกว่าล่ะมั้ง"
เภตราดักคออย่างรู้ทัน นภนต์ยิ้มรับ
"ก็งั้นสิ"
"งั้นก็ลงมือทานกันเลยนะครับน้องๆ วันนี้กับข้าวน่ากินซะด้วย"
เภตราลงมือแกะอาหารออกจากกล่องทีแ่ พ็กมาอย่างดี โดยมีมอื ขยัน
หลายมือช่วยจัดการ
"วันนี้ก็ลองฝึกงานในโรงเพาะนี่ไปก่อนนะ ลุงขันฝากเด็กด้วยเน้อ"
เภตราตะโกนบอกหัวหน้าโรงเพาะทีเ่ ป็นชายวัยเกือบห้าสิบท่าทางใจดี
เขาพยักหน้ารับ เด็กๆ เปลี่ยนหัวหน้าขบวนไปเป็นลุงขันแทน เภตรา
เดินกลับมาหาเพื่อนที่ยืนพิงมอเตอร์ไซค์อยู่
"กลับด้วยกันหรือเปล่า" นภนต์ถาม
"ยังล่ะ เดีย๋ วนายเอาจีป๊ กลับไปแล้วกัน เราเอามอเตอร์ไซค์ไป จะไป
หลังเกาะหน่อย"
นภนต์พยักหน้ารับ โยนกุญแจส่งให้เพือ่ น เภตรารับมาแล้วขีม่ อเตอร์ไซค์
ออกไป นภนต์กา้ วขึน้ รถจีป๊ สตาร์ตเครือ่ ง ก�ำลังจะขับออกไปแล้ว หากยัง
ทันเห็นร่างบางๆ ของสาวน้อยผมซอยสัน้ ทีก่ วนอารมณ์เขาได้ทกุ ทีทพี่ บหน้า
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วิ่งตรงมา
"พี่เภ เดี๋ยวก่อนค่ะ เดี๋ยวก่อน"
คนพูดหลับหูหลับตาวิง่ โดยไม่ทนั มองว่าใครกันแน่ทนี่ งั่ อยูบ่ นรถ นภนต์
ก็นง่ั เงียบไม่วา่ อะไร จนเมือ่ เธอเข้ามาเกาะรถไว้นนั่ ล่ะ จึงเห็นว่าความจริงแล้ว
ใครกันแน่ทเี่ ป็นคนขับ
"ว่าไงเรา"
เขาถามเสียงเรียบๆ ห้วนๆ เก๊กมาดขรึมไว้ นลินส่งรอยยิม้ ประจบไปให้
"นายหัวเองหรือคะ ลินนึกว่าพี่เภ"
"เกือบจะนินทาเราออกมาอีกแล้วล่ะสิ"
เขาดักคอ นลินท�ำตาโตมอง
"หาเรื่องลินนะนั่น นายหัว"
"ช่างเถอะ จับไม่ได้ก็แล้วไป ว่าแต่วิ่งมามีอะไร"
"หาปากกาค่ะ นายหัว สงสัยจะหล่นอยู่ในรถ"
"เดี๋ยวจะช่วยหา"
เขาบอก ดับเครือ่ งรถ แล้วช่วยคนทีป่ นี ขึน้ รถหาปากกา หากหาทัว่ ทัง้ คัน
ทัง้ เบาะหน้าเบาะหลังก็ไม่เจอ ก้มลงไปหาบนพืน้ รถก็ยงั ไม่เห็นอยูด่ ี นภนต์
เหลือบมองหน้าใสทีก่ ม้ หน้าก้มตาหาอย่างขะมักเขม้นด้วยสายตาเอ็นดู หาก
แล้วก็ตอ้ งนิง่ ไปเมือ่ เห็นอะไรบางอย่าง
"นลิน"
เขาเรียกเสียงเรียบเย็น นลินเงยหน้ามอง มือใหญ่เอือ้ มมาใกล้ๆ หน้า
นลินเอียงตัวหลบอย่างตกใจ
"นายหัวจะท�ำอะไรลิน"
เธอว่าเสียงเขียว ชายหนุม่ ยืน่ มือมาตรงหน้าเธอ ปากกาลูกลืน่ สีเขียวสด
อยู่ในมือนัน้ นลินจ�ำได้ด...
ี ปากกาของเธอเอง
"นายหัวเอามาจากไหน"
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"จากหัวเธอไง"
เขามองหน้าตาเหลอหลาของเด็กสาว แล้วก็อดถอนหายใจออกมา

"เหน็บไว้กับหู แต่ดันมาหาจนทั่วรถ แล้วอย่างนี้จะเจอได้ไง"
เขาพูดอย่างปลงๆ นลินร้องฮ้าเสียงดังลั่น
"ที่แท้เหน็บไว้ที่หูนี่เอง มิน่าล่ะ หาไม่เจอ ขอบคุณนายหัวมากค่ะ"
นลินยิม้ แหยยกมือไหว้กอ่ นหยิบปากกาจากมือเขา แล้วพริบตาเดียว
ร่างบางก็กระโดดลงจากรถ วิง่ หายเข้าไปในโรงเพาะอย่างรวดเร็วด้วยความเขิน
ในความเปิน่ ของตัวเอง นภนต์มองตามไปแล้วหัวเราะออกมาอย่างขบขัน
...จริงๆ นะ กับผู้หญิงคนนี้ ท�ำไมถึงมีแต่เรื่องที่ท�ำให้เขาหัวเราะ
ได้อยูต่ ลอดเวลาขนาดนีห้ นอ...
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3bZMs4j

