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...มันไม่เคยจางหายไป เพี ยงแค่แฝงซ่อนไว้ท่ม
ี ุมหนึ่งของหัวใจ
เพื่ อคอยท�ำร้ายคนโง่อย่างเขาที่กว่าจะรู้ตัวว่า 'รัก' ก็ไม่มีสิทธิ์อีกต่อไป...
ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะบอกให้เธอรู้

ค�ำน�ำ

แม้วันเวลาที่เราร่วมเดินทางมาจากจุดเริ่มต้นของแจ่มใสด้วยหนังสือแนว
'ความรู้สึกดีที่เรียกว่ารัก' จะผ่านไปนานเท่าไหร่ หากสิ่งที่ยังชัดเจนอยู่ ในใจคือ
ความทรงจ�ำและความสุขจากเรือ่ งราวทีเ่ ราได้รว่ มแบ่งปันกับนักอ่านเสมอมา ชือ่ ของ
'ความรู้สึกดีที่เรียกว่ารัก' ยังคงถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในหมู่นักอ่านอยู่เรื่อยๆ ซึ่ง
ส�ำหรับนักเขียนและคนท�ำหนังสืออย่างพวกเราแล้ว นับเป็นเรื่องน่ายินดีและภูมิใจ
อย่างยิ่ง เมื่อหนังสือที่พวกเราท�ำด้วยความตั้งใจกลายเป็นความรู้สึกดีที่ประทับแน่น
อยู่ในหัวใจของนักอ่านเช่นนี้
การกลับมาอีกครั้งของ 'ความรู้สึกดีที่เรียกว่ารัก' ก็เพื่อขอบคุณนักอ่านที่อยู่
ร่วมกับเรามาในการเดินทางอันแสนยาวนาน และเพือ่ มอบความสุข สดใส ละมุนละไม
ของความรักให้กบั นักอ่านรุน่ ใหม่ๆ ได้รจู้ กั หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าหนังสือของเราจะท�ำให้
นักอ่านทุกท่านมีชว่ งเวลาอบอุน่ และสามารถยิม้ ได้ดว้ ยหัวใจทีเ่ ติมเต็มด้วยความหวานล�ำ้
ไปด้วยกันค่ะ
ส�ำหรับ 'ณอันดา' แล้วลูกชายของเพื่อนสนิทแม่อย่าง 'พาณาสน์' แทบจะเป็น
โลกทั้งใบของเธอก็ว่าได้ การที่คนคนหนึ่งก้าวเข้ามาคอยให้ก�ำลังใจ ผลักดัน และ
สร้างความมั่นใจให้กับเรา จนเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นั้น เราจะตกหลุมรัก
คนคนนีอ้ ย่างสุดหัวใจขึน้ มาก็คงไม่แปลกใช่ไหมคะ ทว่าความรักเป็นเรือ่ งของความรูส้ กึ
ที่ไม่สามารถบังคับกันได้ หากอีกฝ่ายไม่ได้รสู้ กึ แบบเดียวกันหรือไม่แน่ใจในความรูส้ กึ
ของตัวเอง ก็อาจท�ำให้เราเจ็บปวดจนต้องยอมถอยห่างจากอีกฝ่าย ณอันดาเองก็เช่นกัน
เมื่อเธอต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์นี้ท�ำให้เธอตัดสินใจก้าวออกมาเพื่อรักษาหัวใจ
ของตนเอง…แต่แล้วถ้าอีกฝ่ายดันพยายามหาทางกลับเข้ามาในชีวิตของเราล่ะ? คุณ
จะยอมให้เขากลับเข้ามาหลังจากเขาท�ำร้ายจิตใจหรือไม่…แล้วณอันดาจะตัดสินใจ
อย่างไร ไปร่วมลุ้นและเอาใจช่วยสาวน้อยคนนี้ได้ในหน้าถัดไปเลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต

ส� ำนักพิ มพ์ แจ่มใส

ประวัตินักเขียน
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tintin เป็นนามปากกาที่ตัดทอนจากชื่อเล่นอันแสนภาคภูมิใจ เกิดและ
มีชวี ติ อยูม่ าหลายปีจนล่วงเข้าวัยทีต่ วั เลขบอกอายุเป็นความจริงที่ไม่ควรเอ่ยถึง
เรียนจบถึงระดับที่สติปัญญายังเอื้ออ�ำนวยและพอเพียงกับการท�ำมาหากิน
ปัจจุบันประกอบอาชีพหลักอยู่ในแวดวงธุรกิจซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยการตลาด
ที่จัดว่าสิ้นเปลือง แต่ก็ขาดไม่ได้ค่ะ
เวลาว่าง (ที่หายากมากกกกก) หมดไปกับการนอน กิน และท่องเที่ยว
รวมไปถึงการอ่าน ซึ่งเป็นงานอดิเรกอันติดตัวมาตั้งแต่จ�ำความได้
อยู่ร่วมครอบครัวแจ่มใสมาหลายปี เป็นนัก (อยาก) เขียนที่มีผลงาน
น้อยถึงน้อยมาก แต่ก็ยังคงมีคนอ่านที่น่ารักคอยถามถึงให้ปลื้มใจอยู่บ้าง จึง
อยากขอบคุณทุกๆ คนที่ท�ำให้มี tintin ในวันนี้ และ tintin ยังมีทุกคนในวันนี้
ถึงจะไม่สามารถบรรยายชือ่ ได้หมด แต่เชือ่ ว่าคุณก็รวู้ า่ คุณคือหนึง่ ในนัน้ ใช่ไหมคะ
ขอบคุณและยินดีที่ได้รู้จัก...และรักกันอีกครั้งค่ะ

แนะน�ำตัวละคร

ณอันดา		

ลูกสาวคนเล็กของครอบครัวธุรกิจโรงแรม รูปร่างหน้าตาสดใสน่ารัก
(ณาณ่า หรือหนูณา) และมัน่ ใจในตัวเองเกินร้อย นิสยั เอาแต่ใจ ปากไว และปากจัด จนท�ำให้
		
คนรอบข้างหมั่นไส้ หลงรักพาณาสน์มาตั้งแต่เด็ก
พาณาสน์ (พัท)	ชายหนุม่ ผูเ้ พอร์เฟ็กต์ ทัง้ หน้าตา การศึกษา ฐานะครอบครัว รวมถึง
นิสัยที่เข้าขั้นดีมาก เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆ ครอบครัวสนิทกับ
ณอันดา จึงได้รับการฝากฝังให้คอยดูแล คิดกับณอันดาแค่น้องสาว
มาตลอด
เชนย์		หนุ่มลูกครึ่งจีน-อเมริกัน เกิดและโตที่สหรัฐอเมริกา หน้าตาดี
เป็นหนุ่มตี๋อินเตอร์ เป็นเพื่อนสนิทของณอันดาเพราะเรียนด้วยกัน
และนิสัยหลงตัวเองคล้ายกันมาก จึงเข้ากันได้ดีเป็นพิเศษ
วิภาวี (วิป)	หญิงสาวสวยหวาน สุภาพเรียบร้อย แต่มีความมั่นใจและเก่งไป
ทุกอย่าง มีปมด้อยเรือ่ งฐานะครอบครัว เพิง่ ย้ายมาเรียนมหาวิทยาลัย
เดียวกับณอันดาและพาณาสน์ เป็นทีช่ นื่ ชอบของเพือ่ นๆ จนคิดจับคู่ให้
พาณาสน์

7

tintin

บทที่
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ไม่รู้ว่าไม่รัก

แม้ลมหนาวก�ำลังจะพัดผ่านไป โดยมีกลิน่ อายความสดชืน่ จากหน่ออ่อน
ของต้นไม้และแสงแดดเจิดจ้าใต้ฟา้ ใสกระจ่างมาแทนที่ หากอุณหภูมซิ งึ่ ยัง
เกียจคร้านค่อยๆ ไต่ระดับขึน้ อย่างเชือ่ งช้าก็ทำ� ให้ความเยือกเย็นทีแ่ ทรกซ่อน
อยู่ในอากาศยังไม่จางไป
ทีล่ านกว้างระหว่างอาคารใหญ่นอ้ ยซึง่ กระจายตัวอยูอ่ ย่างเป็นระเบียบ
คลาคล�ำ่ ไปด้วยมนุษย์โลกผูเ้ ติบโตอยู่ในเขตหนาวส่วนใหญ่ซงึ่ พร้อมใจพากัน
ออกมานัง่ รับแดดอย่างสบายอารมณ์ ในขณะทีบ่ รรดาคนทีค่ นุ้ เคยกับอากาศ
อบอุน่ จนร้อนของกลุม่ ประเทศแถบเส้นศูนย์สตู รก็ยงั สมัครใจจะนัง่ จับกลุม่ กันอยู่
ภายในอาคารมากกว่า
ร่างสูงก้าวเท้ายาวๆ หลีกเลี่ยงฝูงชนที่ทยอยกันออกมาจากอาคาร
หลังเสียงสัญญาณหมดคาบช่วงกลางวันเข้าไปภายในอาคารอันเป็นศูนย์อาหาร
ของมหาวิทยาลัยเบือ้ งหน้า หน้าต่างกระจกรอบด้านทีป่ จู ากพืน้ จรดเพดาน
สลับกับผนังสีขาวสะอาดตาและเพดานสูงโปร่งช่วยให้ภายในดูสว่างไม่แพ้
ด้านนอก กลิน่ อาหารจางๆ ลอยมาจากบริเวณร้านค้าทีเ่ รียงรายกันอยูอ่ กี ด้าน
กระตุน้ ให้นำ�้ ย่อยตืน่ ตัวได้อย่างดี

(ไม่) รู้ว่า (ไม่) รัก
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"เฮ้ย พัท ทางนี้"
เสียงทีด่ งั ขึน้ เรียกให้เขาหันไปมองก่อนเปลีย่ นทิศทางการเดินเข้าไปหา
กลุม่ คนทีน่ ง่ั ล้อมโต๊ะกันอยู่ หลังจากทักทายกันครบถ้วน ใครคนหนึง่ ก็ถามขึน้
"แล้วเถาวัลย์นายหายไปไหน"
พาณาสน์เลิกคิว้ มองคนพูดแทนการถาม ก่อนทีค่ ำ� ตอบจะส่งเสียงมา
แต่ไกลโดยไม่ตอ้ งรอค�ำเฉลยจากใคร
"พีพ่ ทั ค้า" เสียงแจ๋วแปดหลอดน�ำหน้ามา ตามด้วยร่างบางทีถ่ ลาเข้ามาถึง
ในชัว่ อึดใจเหมือนถูกดึงดูดด้วยแม่เหล็กต่างขัว้ แม้จะไม่ใช่คนสวยจัดอย่างที่
เจ้าตัวมัน่ ใจนักหนา แต่พอรวมองค์ประกอบตากลมโต จมูกสวยก�ำลังพอดีกบั
ริมฝีปากได้รปู เข้าด้วยกันก็ทำ� ให้เธอดูนา่ มองไม่นอ้ ย
บรรดาชายหนุ่มที่นั่งล้อมวงอยู่ยักคิ้วใส่กันพลางกลั้นเสียงหัวเราะ
ขลุกขลักในล�ำคอ ยกเว้นผู้ที่ถูกคนมาใหม่สอดแขนคล้องกับแขนตนแล้ว
ล็อกไว้แน่น รอยย่นทีห่ ว่างคิว้ เข้มปรากฏขึน้ ทันทีทเี่ ขาเห็นแม่เถาวัลย์ถนัดตา
"ท�ำไมไม่ใส่แจ็กเก็ตมาด้วย"
หญิงสาวทีแ่ ต่งตัวด้วยกางเกงยีนกับเสือ้ ยืดแขนสัน้ สีชมพูแปร๋นพอดีตวั
ฉีกยิม้ ให้อย่างไม่หวัน่ เกรงในน�ำ้ เสียงดุๆ นัน้ แม้แต่นอ้ ย "ก็มนั ไม่หนาวแล้วนีค่ ะ"
"ตอนนีย้ งั มีแดดก็ไม่คอ่ ยหนาว แต่กว่าเราจะกลับบ้านก็แดดหมดแล้วนะ"
"ถึงตอนนั้นณาณ่าค่อยขอยืมพี่พัทใส่ก็ได้ค่ะ"
"ดูละครมากไปหรือเปล่า พีไ่ ม่ใช่พระเอกสุภาพบุรษุ ทีจ่ ะมาสละเสือ้ ให้เรา
ได้ทกุ ทีนะ"
ขณะที่อีกฝ่ายก�ำลังจะอ้าปากพูด เสียงที่สามก็เอ่ยแซวขึ้นหลังจาก
นัง่ กลอกตาฟังทัง้ สองโต้ตอบกันอย่างไม่สนใจคนรอบข้างมาชัว่ ครู่ "ณาณ่า
ยืมของพีก่ ็ได้นะ ถ้าเจ้าพัทมันหวงเสือ้ นักล่ะก็"
ณอันดาหันหน้าไปยกมือไหว้คนอืน่ ๆ จนครบวงก่อนตอบ "ไม่เป็นไรค่ะ
พี่พัทไม่หวงกับณาณ่าหรอก แค่แกล้งพูดไปแบบนั้นเอง ในรถพี่พัทมีเสื้อ
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เตรียมไว้สำ� หรับณาณ่าเสมอแหละ"
"นึกว่าจะไม่เห็นหัวพวกพีซ่ ะแล้ว มาถึงก็คยุ กับนายพัทคนเดียว ไม่ทกั
พวกพีเ่ ลย" หนุม่ รุน่ พีอ่ กี คนแสร้งเอ่ยตัดพ้อ
"โธ่ พูดเหมือนพวกพี่ไม่มีหัว ณาณ่าถึงจะไม่เห็น"
หญิงสาวตอบกลับเสียงอ่อนเสียงหวานจนคนฟังชักไม่แน่ใจว่าเจ้าหล่อน
ต้องการพูดรอมชอมแก้ความเข้าใจผิดหรือจงใจกระทบกระเทียบกันแน่
"ณาณ่า!" พาณาสน์ลงเสียงหนักอย่างต�ำหนิ "พูดแบบนี้ได้ยังไง"
"ไม่เป็นไรน่า แค่ลอ้ กันเล่นเท่านัน้ เอง ใช่มยั้ จ๊ะน้องณาณ่า" หนุม่ หน้าทะเล้น
คนเดิมขัดโดยไม่ลมื หยอดทิง้ ท้ายตามนิสยั เจ้าชูข้ องตน
"ใช่เลยค่ะ สงสัยว่าคงมีคนล้อเล่นกับพีแ่ บบนีบ้ อ่ ยนะคะ ถึงได้เชือ่ ง่าย
เข้าใจง่ายดีจงั " อีกฝ่ายขานรับโดยเร็วด้วยน�ำ้ เสียงและรอยยิม้ หวานจัดทีข่ ดั กับ
ค�ำพูดแปร่งหูซงึ่ ฟังแล้วแสบๆ คันๆ พิกล ร้อนถึงคนกลางต้องปรามเสียงเข้ม
ขึน้ อีก
"หนูณา!"
"ขอโทษค่ะ" เธอรีบเอ่ยขึน้ โดยไม่ตอ้ งรอให้ใครทวงถาม แต่จากใบหน้า
ระรืน่ ปราศจากความสลดแม้เพียงนิด กับตาโตทีฉ่ ายแววขบขันอย่างไม่ปดิ บัง
ก็ทำ� ให้คนอืน่ เข้าใจได้ไม่ยากว่าเจ้าตัวคงไม่รสู้ กึ อย่างทีพ่ ดู ออกมาสักเท่าไหร่
พาณาสน์จึงได้แต่ส่ายหน้าเบาๆ อย่างอ่อนใจกับความแสบของคนข้างตัว
ทีน่ บั วันดูจะเพิม่ และพูนขึน้ อย่างทีย่ ากจะรับมือ
...ไม่ว่าเมื่อไหร่ ก็ไม่มีใครไล่ยายตัวจุ้นนี่ได้จนทางเสียที
เขารู้จักกับณอันดามาตั้งแต่เด็กเพราะบิดามารดาเป็นเพื่อนสนิทกัน
หญิงสาวเป็นลูกสาวคนเล็กของนักธุรกิจใหญ่เจ้าของกิจการโรงแรมและ
บริษทั ท่องเทีย่ วทีม่ เี ครือข่ายกว้างขวาง ในขณะทีค่ รอบครัวเขาประกอบธุรกิจ
ด้านการก่อสร้าง ออกแบบและตกแต่ง เท่าทีพ่ อจะนึกได้จากความทรงจ�ำวัยเยาว์
อันรางเลือน เด็กหญิงในวันแรกเจอดูนมุ่ นิม่ บอบบางไม่ตา่ งอะไรกับขนมสายไหม
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สีหวานฟูนมุ่ ในมือ ดวงตากลมสุกใสสีนำ�้ ตาลอ่อนเจือไปด้วยแววขัดเขิน และ
ขาดความมัน่ ใจอย่างเด่นชัด ร่างเล็กพยายามซุกซ่อนตัวอยูห่ ลังผูป้ กครอง
หรือไม่กพ็ ชี่ ายพีส่ าวอยูต่ ลอดเวลาทีม่ คี นแปลกหน้าร่วมอยูด่ ว้ ย
แต่แล้ววันหนึ่งภาพเด็กหญิงน่าทะนุถนอมนั้นกลับจางหายไปโดยที่
คนรอบข้างก็ไม่รวู้ า่ ความเปลีย่ นแปลงนัน้ เริม่ ต้นขึน้ ตัง้ แต่เมือ่ ไหร่ หากกว่าจะ
รู้ตัวกันอีกทีก็มีสาวน้อยสดใสแต่แสนแสบเข้ามาแทนที่แล้ว ยิ่งฐานะของ
ครอบครัวทีเ่ ข้าข่ายร�ำ่ รวย ประกอบกับความเป็นน้องน้อยของบ้านท�ำให้เจ้าหล่อน
ได้รบั การประคบประหงมตามใจมากกว่าปกติ เธอจึงเติบโตขึน้ เป็นหญิงสาว
ทีร่ า่ เริงแจ่มใส...มากไปนิด เปิดเผยจริงใจ...จนขวางหูขวางตาบางคนในบางครัง้
ดือ้ ดึง...อย่างหน้าชืน่ ตาบานและไม่มใี ครคัดค้านได้ และสัง่ สมความเป็นตัวของ
ตัวเองแบบไม่คอ่ ยแคร์สายตาคนอืน่ มีความมัน่ ใจในตัวเองระดับเกินพิกดั
รวมทัง้ ความเอาแต่ใจตามประสาลูกคุณหนูผแู้ สนสบายมาตลอดชีวติ
อย่างไรก็ตามด้วยพื้นฐานนิสัยและการอบรมเลี้ยงดูอย่างดีก็ท�ำให้
ณอันดามีความน่ารักอยู่ในตัวไม่นอ้ ย ไม่ตอ้ งถามหาคนอืน่ ไกล ก็พอ่ แม่เขา
นี่แหละที่รักและให้ความเอ็นดูเจ้าหล่อนเสียเหลือเกิน อันที่จริงพวกท่าน
ก็สนิทสนมและรักใคร่ทงั้ สามพีน่ อ้ ง อันได้แก่ณฐั กฤต ณิชวรรณ และณอันดา
ในฐานะลูกของเพือ่ น หากกับน้องนุชสุดท้องนีแ้ ทบจะเรียกได้วา่ โปรดปราน
ไม่ตา่ งอะไรกับลูกของตัวเองอย่างเขาเลยทีเดียว
แต่ทง้ั นีท้ งั้ นัน้ แม้จะมีครอบครัว ญาติพนี่ อ้ ง และผองเพือ่ นรายล้อม
อย่างอุน่ หนาฝาคัง่ บุคคลทีม่ อี ทิ ธิพลและเป็นคนทีส่ าวน้อย 'ตดิ ' และยอมลง
ให้มากทีส่ ดุ กลับกลายเป็นพีช่ ายร่วมโลกอย่างเขา จะด้วยจิตวิทยาทฤษฎีใด
หรือเวทมนตร์คาถาบทไหนก็แล้วแต่ เด็กสาวที่ได้รบั ค�ำนิยามว่าแสบเซีย้ ว
เปรีย้ วซ่าส์และบ้าสุดๆ กลับเชือ่ ฟังเขาเป็นอย่างดี บ่อยครัง้ ทีเ่ วลาใครอยากให้เธอ
ท�ำอะไรสักอย่าง จะต้องมาขอให้เขาช่วยเจรจาให้ จนมารดาเธอถึงกับออกปาก
อยากยกลูกสาวคนนี้ให้อยู่ในความดูแลของเขาไปเสียเลย
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แม้กระทัง่ ชือ่ เล่นทีเ่ ขาแกล้งเปลีย่ นจาก 'ณาณ่า' เป็น 'หนูณา' เพือ่
เย้าแหย่แม่หนูทวี่ งิ่ พล่านตามติดเขาตลอดเวลาก็ยงั กลายเป็นชือ่ ส�ำคัญทีเ่ จ้าตัว
ภาคภูมแิ ละปลาบปลืม้ ใจมากจนสงวนไว้สำ� หรับครอบครัวและคนทีส่ นิทสนม
เป็นพิเศษอย่างเขาเท่านัน้ เรียกว่าถ้าใครทีอ่ ยูน่ อกเหนือกลุม่ ยกเว้นดังกล่าว
เกิดอยากลองของเรียกขานเธอด้วยชือ่ นีบ้ า้ ง ก็จะได้รบั การตอบกลับอย่าง
แสนประทับใจจนไม่คดิ หาญกล้าอีกเลย
และเมือ่ เวลาผ่านไปความสนิทสนมเหล่านีจ้ งึ ก่อให้เกิดความคิดพิลกึ พิลน่ั
ระหว่างสองมารดา...ความคิดที่พบเจอได้บ่อยๆ ตามหนังสือนิยายและ
ละครน�ำ้ เน่าหลังข่าว ซึง่ ท�ำให้บรรดาเพือ่ นสนิทของเขาทีร่ เู้ รือ่ งนีเ้ ข้าถึงกับ
หัวเราะก๊ากต่อหน้าต่อตาอย่างปราศจากความเกรงใจโดยสิน้ เชิง
'ไม่ข�ำนะเอ็ง' พาณาสน์ตาขวางใส่เพื่อนที่มีความสุขอยู่บนความ
กระอักกระอ่วนของเขา อันทีจ่ ริงเขาไม่ได้รงั เกียจอะไรเธอ หากก็ไม่มคี วามรูส้ กึ
พิเศษทีน่ อกเหนือไปจากความสนิทสนม ผูกพัน และเอ็นดูเสมือนน้องสาว
ทีเ่ ขาไม่มเี ท่านัน้
'เอาน่า ตามใจคุณแม่หน่อย ถือซะว่าเป็นงานอดิเรกของคนรุน่ เถ้าแก่เนีย้
ทีม่ ลี กู ชายหล่อลูกสาวสวย'
พอบ่นกับมารดาตรงๆ ก็ได้รับค�ำตอบที่เหมือนจะให้ความหวังว่า
'แม่ไม่ได้บังคับ แค่สนับสนุนและบอกให้พัทรู้ว่าแม่ชอบหนูณา แต่
สุดท้ายคนทีต่ ดั สินใจเลือกก็คอื เรา จะเอายังไงก็บอก ไม่มใี ครว่าอะไรสักหน่อย'
ฟังแล้วก็เกือบจะโล่งใจขึ้นได้ ถ้าไม่มีประโยคตบท้ายตามมา
'แต่จนกว่าพัทจะหาแฟนถูกใจได้ แม่ขอล็อกหนูณาไว้ในต�ำแหน่ง
ว่าที่สะใภ้ก่อนแล้วกัน'
ส่วนเจ้าของต�ำแหน่งว่าทีส่ ะใภ้นนั้ ก็มไิ ด้คดั ค้านอะไร จริงๆ ต้องบอกว่า
ปลาบปลืม้ และเต็มใจรับต�ำแหน่งเป็นทีย่ งิ่ เสียด้วย เจ้าตัวถึงกับพนมมือกราบ
ทีต่ กั คุณสายพิณอย่างนอบน้อมสวยงามพร้อมค�ำพูดทีท่ ำ� ให้เขาถอนใจเฮือก
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'ต้องขอบคุณคุณป้าพิณมากๆ ค่ะที่ไว้วางใจยกพีพ่ ทั ให้ณาณ่า ณาณ่า
สัญญาว่าจะดูแลพี่พัทอย่างดีที่สุดค่ะ'
…เอาเข้าไป!
การได้รบั แรงสนับสนุนและการเปิดโอกาสชัน้ ดีแบบนีท้ ำ� ให้เด็กสาวทีป่ กติ
เกาะหนึบอยูแ่ ล้วยิง่ ประกบเขาติดหนับ จากผลการเรียนทีเ่ คยอยูใ่ นระดับกลาง
ณอันดาฮึดจนสามารถสอบผ่านเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยรัฐชื่อดังซึ่งเขา
ศึกษาอยู่ได้เพียงแต่ต่างคณะออกไป แม้ว่าด้วยวัยที่ต่างกันถึงสามปีท�ำให้
ช่วงเวลาการใช้ชวี ติ ในสถาบันเดียวกันจ�ำกัดแค่ปเี ดียว แต่เธอก็ใช้เวลานัน้
อย่างคุม้ ค่าด้วยการน�ำเสนอตัวเองอยู่ในแทบทุกสถานทีท่ มี่ เี ขาอยูจ่ นเพือ่ น
ร่วมคณะ ต่างคณะ และต่างมหาวิทยาลัยของเขารูจ้ กั เธอกันถ้วนหน้า
หลังจากเรียนจบชายหนุม่ ก็เดินทางมาศึกษาต่อยังต่างประเทศ แต่ก็
อย่าคิดว่าจะเป็นอิสระ เพราะสาวเจ้าก็ยงั ไม่ละความพยายาม ยังคอยส่งทัง้
โปสการ์ด จดหมาย อีเมล โทรศัพท์ และทุกช่องทางการสือ่ สารทีม่ ี รวมทัง้
การบินมาเยีย่ มเยียนเขาแทบจะทุกช่วงเวลาของการปิดภาคเรียน และในทีส่ ดุ
เมือ่ รับปริญญาเป็นอันเรียบร้อย หญิงสาวก็ยา้ ยตัวเองมาศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ทีเ่ ดียวกับเขาซึง่ ก�ำลังท�ำปริญญาเอกอีกจนได้
'น้าฝากน้องด้วยนะพัท จะให้ไปเรียนทีอ่ นื่ น้าก็ไม่วางใจ' คุณณัชชาพร
เอ่ยฝากฝังไว้ตอนทีพ่ าเธอมาส่ง
'ถ้าเป็นที่อื่นที่ไม่มีพี่พัท ถึงพ่อกับแม่ให้ไป ณาณ่าก็ไม่ไปหรอกค่ะ'
คนถูกฝากหันไปแก้คำ� พูดของมารดาในทันที
ไม่วา่ เมือ่ ไหร่เธอไม่เคยลังเลในการแสดงออกซึง่ ความรักทีม่ ตี อ่ เขาเลย
แม้การกระท�ำเหล่านีจ้ ะท�ำให้อดึ อัดใจเป็นบางครัง้ หากความมัน่ คงและสม�ำ่ เสมอ
ของณอันดาท�ำให้เขาไม่อาจเอ่ยปากปฏิเสธรอยยิม้ ทีพ่ งุ่ ตรงมายังเขาเสมอได้
นานๆ เข้าเลยกลายเป็นเหมือนเรือ่ งปกติสำ� หรับคนรอบข้างทีจ่ ะเห็นหญิงสาว
คอยป้วนเปีย้ นเวียนวนอยูร่ อบกายเขา...ปกติแต่กน็ า่ ขบขันมากพอทีจ่ ะท�ำให้เกิด

13

tintin

'ชอื่ ' ใหม่ๆ เพือ่ ใช้เรียกเธอ รวมถึงชือ่ 'เถาวัลย์' ซึง่ เขาเพิง่ ได้ยนิ มาสดๆ ร้อนๆ
เมือ่ ครูน่ ดี้ ว้ ย
"ตกลงว่าไงพัท ทีว่ า่ จะไปเทีย่ วกันตอนสปริงเบรก* โจมันไปเช่ารถตู้
ไว้แล้ว ถ้านายไม่ไปจะได้ไปถามคนอืน่ "
"ไปเทีย่ วเหรอคะ" สาวเสือ้ ชมพูตาโตก่อนตอบรับแทนทันที "ไปสิคะ
พีพ่ ทั กับณาณ่าไปด้วย"
"รู้เหรอเราว่าเขาจะไปไหนกันน่ะ"
ณอันดาหันไปยิม้ กว้างใส่ตาคนถามข้างตัว "ทีไ่ หนไม่รหู้ รอกค่ะ แต่รวู้ า่
พีพ่ ทั รูใ้ จณาณ่าว่าอยากเทีย่ ว เพราะงัน้ พีพ่ ทั ก็นา่ จะไป ใช่มย้ั คะ"
ได้ยินแล้วคนอื่นที่นั่งฟังอยู่โดยรอบก็ได้บริหารกระพุ้งแก้มด้วยการ
กลัน้ ยิม้ กันอีกรอบ ส่วน 'คนรูใ้ จ' นัน้ ก็ได้แต่ปลง
...เจอแบบนีแ้ ล้วเขาจะตอบอะไรได้ละ่ นอกจากค�ำว่า 'ใช่' เหมือนทุกที
นั่นไง รอบที่ยี่สิบเจ็ด เสียงนับเลขในใจดังขึ้นตามที่คาดเดาไว้
กรอบตาสวยทีว่ าดขอบให้คมด้วยสีนำ�้ ตาลเข้มกวาดมองมนุษย์โลกร่วม
พาหนะโดยรอบ นอกจากเธอแล้วก็ยงั มีมนธิราอีกคนทีย่ งั ไม่หลับ แต่กระนัน้
สาวรุน่ พีผ่ นู้ งั่ อยูท่ า้ ยรถนัน้ ก�ำลังเพลิดเพลินกับโลกส่วนตัวด้วยการฟังเพลง
จากโทรศัพท์ประกอบการเหม่อมองออกไปยังทิวทัศน์นอกรถ จึงท�ำให้ไม่ทนั
สังเกตว่าจิตติซงึ่ ท�ำหน้าทีข่ บั รถตูค้ นั ใหญ่พาเพือ่ นๆ ไปยังจุดหมายต่างรัฐนัน้
ระบายความง่วงงุนผ่านการอ้าปากหาวเกินสองโหลแล้ว แถมขยีต้ าแรงๆ อีก
เจ็ดครัง้ ด้วย
ปล่อยไว้แบบนีเ้ ห็นจะไม่ดแี น่ๆ นะคะ ณอันดาใคร่ครวญ แต่จะให้เอ่ยปาก
ไม่วา่ จะเป็นการแนะน�ำให้คนง่วงได้พกั สักครูก่ อ่ นเดินทางต่อ หรือให้คนอืน่
ขับแทนก็อาจจะมีปญั หาเหมือนครัง้ ทีแ่ ล้วได้
* วันหยุดช่วงสั้นๆ ระหว่างภาคการศึกษาฤดูใบไม้ผลิ
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จิตติเป็นคนร่าเริง สนุกสนาน และเป็นโต้โผหลักในการจัดโปรแกรม
การท่องเทีย่ ว รวมถึงงานรืน่ เริงต่างๆ หากข้อเสียของเขาคือความดันทุรงั
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการขับรถซึ่งเป็นกิจกรรมที่เขาชอบเป็นชีวิตจิตใจ
และเหมาหน้าทีน่ ที้ กุ ครัง้ ทีม่ กี ารเดินทางอย่างไม่ยอมให้ใครปฏิเสธ จนกระทัง่
ครัง้ ทีแ่ ล้วซึง่ มีคนพยายามขอขับแทนเนือ่ งจากเห็นว่าเขาพักผ่อนไม่เพียงพอ
ก่อนการเดินทาง พอเซ้าซี้มากๆ เข้า ชายหนุ่มก็เสียงดังใส่จนเป็นเรื่อง
ทะเลาะกันใหญ่โตขึ้นมา
เพราะฉะนัน้ จะให้ออกปากตรงไปตรงมานัน้ เจ้าตัวก็คงไม่รบั ความจริงว่า
ตนเองก�ำลังง่วงอยูด่ ี
เฮ้อ ผูช้ าย ยอมรับอะไรง่ายๆ สักเรือ่ งนีจ่ ะขาดออกซิเจนหรือไงก็ไม่รู้
ณอันดามองการหาวครั้งที่ยี่สิบแปดแล้วก็ตัดสินใจ
อันที่จริงก็ไม่อยากยุ่งด้วยหรอกค่ะ เดี๋ยวจะว่าคนสวยเรื่องมาก แต่
เพือ่ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของมนุษย์โลกแล้ว คนสวยก็คงต้อง
เสียสละสักครั้ง
คิดได้ดังนั้น ริมฝีปากอิ่มที่เคลือบด้วยสีหวานแบบเบอรี่เชอร์เบท
ก็แผลงฤทธิ์ขึ้น
"จอดค่ะ จอดเดี๋ยวนี้ จอดดดดดด!"
ในทีส่ ดุ ยานพาหนะทีบ่ รรจุคนสิบชีวติ ก็ตอ้ งเลีย้ วเข้าจอดหน้าร้านกาแฟ
ชือ่ ดังในบริเวณจุดพักระหว่างทาง เมือ่ ประตูรถเปิดออก คนทีท่ ยอยกันลงมา
ต่างมีใบหน้ายับยุง่ แทบไม่ตา่ งกัน ยกเว้นอยูค่ นเดียว
"น้องณาณ่าจ๋า อะไรกันนักหนานะเรา" อรรถนนท์บน่ อู้ เขาหลับสนิท
มาตลอดทางจนมาสะดุง้ ตืน่ เพราะการแผดเสียงราวกับไฟไหม้บา้ นของหญิงสาว
แต่เมือ่ สอบถามกันแล้วกลับได้คำ� ตอบสัน้ ๆ ง่ายๆ เพียงแค่...เจ้าหล่อนต้องการ
ดืม่ กาแฟ
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"ก็ไม่ได้นกั หนานีค่ ะ แค่ขอให้จอดรถเพราะณาณ่าต้องดืม่ กาแฟเดีย๋ วนี"้
อีกฝ่ายตอบด้วยหน้าตาไม่เดือดเนื้อร้อนใจเลยที่ท�ำให้คนทั้งรถต้องใจหาย
ใจคว�ำ่ กับเสียงร้องกะทันหัน พาณาสน์จงึ ต้องรีบปรามขึน้ ก่อนทีค่ วามวุน่ วาย
ของเธอจะท�ำให้คนอืน่ ไม่พอใจมากกว่านี้
"ไม่เอาน่าณาณ่า ท�ำไมต้องเดีย๋ วนี้ รออีกแค่สองชัว่ โมงก็ถงึ ทีโ่ น่นแล้ว"
"ไม่ได้ค่ะ ณาณ่าต้องดื่มกาแฟก่อนสิบโมงนะคะ ไม่งั้นจะปวดศีรษะ
ความดันตก ไมเกรนขึน้ ถึงขัน้ อารมณ์เสีย และส่งผลต่อผิว รวมทัง้ อาจก่อเกิด
ริว้ รอยก่อนวัยค่ะ"
"พี่บอกแล้วว่าดื่มของพี่ไปก่อนก็ไม่ยอม"
"หวาย ไม่ได้หรอกค่ะ พีอ่ รรถชงอะไรมาก็ไม่รู้ ณาณ่าต้องดืม่ ดีแคฟ
เท่านัน้ ค่ะ แล้วก็ตอ้ งเติมครีมแบบฮาล์ฟแอนด์ฮาล์ฟ และน�ำ้ ตาลไม่ขดั สีดว้ ย"
อาการจีบปากจีบคอตอบท�ำให้คนฟังบ้างก็กลอกตา บ้างก็ถอนใจ
อย่างระอา
"แล้วท�ำไมเมื่อเช้าไม่ดื่มมาให้เรียบร้อยก่อนล่ะจ๊ะคุณน้อง"
"ก็ลมื นีค่ ะ ปกติณาณ่าความจ�ำดีพอๆ กับหน้าตานะคะ แต่เมือ่ เช้ามัวแต่
ทาซันสกรีน เลยเผลอลืมกาแฟ"
"กันแดดน่ะนะ จะรีบทาไปท�ำไม เขาให้ทาล่วงหน้าก่อนออกแดด
แค่ยี่สิบนาที นี่เราต้องนั่งรถกันตั้งเกือบห้าชั่วโมง"
"ต้องทาสิคะ เพราะว่าต่อให้อยู่ในรถรังสียวู เี อก็สามารถส่องทะลุลงมา
ได้นะคะ พวกฟิลม์ ติดรถเนีย่ กรองได้แค่แสงค่ะ แต่กรองรังสีไม่ได้ ณาณ่า
ต้องกันไว้กอ่ นค่ะ อ๊ะ พูดแล้วเดีย๋ วก็ตอ้ งทาอีกสักรอบ"
"ไม่ทาสัก SPF สองร้อยไปเลยล่ะจะได้ไม่ต้องทาบ่อยๆ" เสียงเยาะ
อย่างหมั่นไส้ลอยมาจากที่ใดที่หนึ่ง
"เพราะมันไม่จำ� เป็นค่ะ ค่า SPF สูงๆ ไม่ได้มปี ระโยชน์สกั หน่อย จริงๆ
แล้วในชีวติ ประจ�ำวันค่า SPF สิบห้าถึงยีส่ บิ ก็พอแล้ว แต่ถา้ ออกมาเทีย่ วแบบนี้
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สักสามสิบถึงสี่สิบก็พอค่ะ ทาไปเยอะๆ ก็ไม่ได้มีผลอะไร ประสิทธิภาพ
การป้องกันอยูท่ วี่ ธิ กี ารทาและค่าความเสถียรของสารตัวนัน้ ๆ ไม่ใช่คา่ กรองรังสี
หรอกค่ะ ไม่เชือ่ ถามพีม่ นก็ได้คะ่ พีม่ นเป็นคนบอกณาณ่าเอง"
ว่าทีม่ หาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เคมีถงึ กับชะงักทีถ่ กู ลากเข้าไปเป็น
แหล่งข้อมูลของคนพูด พานให้นกึ ไปถึงตอนทีค่ นตรงหน้าฮอตไลน์สายร้อน
มาหาในขณะทีเ่ ธอก�ำลังท�ำงานอยู่ในห้องแล็บอย่างขะมักเขม้น แล้วก็ตอ้ ง
ผละออกไปรับโทรศัพท์สาวรุ่นน้องที่ก�ำลังช็อปปิ้งครีมบ�ำรุงผิวเพื่อรักษา
ความงามทีง่ ามอยูแ่ ล้วให้คงอยู่ รวมทัง้ เสริมสร้างให้พฒ
ั นาอย่างไม่หยุดยัง้ ...
ตามค�ำพูดของเจ้าตัว ส่วนคนอืน่ ๆ จากทีห่ งุดหงิดก็กลับกลายเป็นมึนงงกับ
การเจรจาราวกับเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านผิวพรรณก�ำลังสอนเลกเชอร์
ตอนแรกพาณาสน์ก็แทบกุมขมับกับความวุ่นวายไม่ถูกที่ถูกทางของ
ยายตัวแสบซึง่ ท�ำเอาหลายคนหัวเสียเพราะถูกปลุกด้วยเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง และ
ท�ำท่าจะเสียฤกษ์เสียแผนกันตัง้ แต่ตน้ ทริป แต่เมือ่ เอ่ยปรามแล้วเจ้าตัวก็ยงั
ท�ำตาใสไม่ยอมฟังค�ำสัง่ เขาเหมือนปกติ ความคุน้ เคยและรูจ้ กั เธอเป็นอย่างดี
ก็สะกิดใจเขาขึน้ มา เมือ่ กวาดตาสังเกตสถานการณ์และใช้สมองประมวลผล
อีกเล็กน้อยก็พอจะคาดเดาวัตถุประสงค์ของตัวก่อเหตุขนึ้ มาได้
...หวังดีแต่พฤติกรรมเกินกว่าเหตุตามแบบฉบับเจ้าหล่อนล่ะ
เมือ่ เข้าใจความต้องการของสาวรุน่ น้องแล้ว เขาจึงอาศัยจังหวะทีท่ กุ คน
ก�ำลังท�ำหน้าเหวอใส่กนั และกัน ยืน่ มือเข้าไปไกล่เกลีย่ และหาทางคลีค่ ลาย
สถานการณ์ทนั ที
"เอาเถอะๆ มัวแต่พดู อะไรกันก็ไม่รู้ ไหนๆ ก็จอดรถแล้ว ใครจะกินอะไร
ก็แยกย้ายไปซือ้ เลยดีกว่า ไปถึงทีโ่ น่นมันช่วงเทีย่ งพอดี จะได้ไม่ตอ้ งแวะกินอีก
เดีย๋ วจะหาร้านอาหารล�ำบาก เราเข้าทีพ่ กั ได้ชว่ งเทีย่ งใช่มยั้ พีอ่ รรถ"
"ฮือ่ ดีเหมือนกัน ไปถึงเอาของไปเก็บแล้วจะได้ไปต่อพิพธิ ภัณฑ์เลย
ไม่ตอ้ งเสียเวลา"
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เมื่อได้ข้อสรุปดังกล่าว ทุกคนจึงพากันแยกย้ายไปตามร้านอาหาร
ทีก่ ระจัดกระจายอยูร่ อบๆ เพือ่ หาซือ้ อาหารทีต่ อ้ งการแล้วค่อยกลับมาพบกัน
ที่รถอีกครั้ง
"ยังไงกันฮึณาณ่า" พาณาสน์ตงั้ ค�ำถามทันทีทแี่ ยกตัวจากเพือ่ นเข้ามา
ในร้านอาหารฟาสต์ฟดู้ สัญชาติเม็กซิกนั
หญิงสาวทีก่ ำ� ลังเงยหน้าดูรายการอาหารบนผนังหันมาท�ำหน้าไร้เดียงสา
"อะไรยังไงเหรอคะ"
"ก็ทที่ ำ� ไปเนีย่ จะเอาอะไรกันแน่" แม้จะคิดว่ารูถ้ งึ ความตัง้ ใจของอีกฝ่าย
แต่เขาก็ยงั อยากถามเพือ่ ความแน่ใจ
"ก็ณาณ่ากลัวว่าถ้าพี่โจหาวมากกว่านีอ้ กี สักห้าที จะท้องอืดท้องเฟ้อ
เสียก่อนนีค่ ะ"
ชายหนุ่มส่ายศีรษะกับค�ำตอบทีเล่นทีจริงนั้น แม้จะเป็นการยืนยันว่า
เขาเข้าใจไม่ผิดก็เถอะ
"วันหลังไม่ต้องท�ำให้มันวุ่นวายขนาดนี้ก็ได้นะ"
"แหม แค่นเี้ อ๊งงง" ณอันดาจีบปากลากเสียงสูง "ณาณ่ารูว้ า่ เดีย๋ วพีพ่ ทั
ก็จดั การได้สบายอยูแ่ ล้วนีค่ ะ"
"แล้วถ้าเกิดพี่ไม่รู้ว่าเราคิดอะไรอยู่ขึ้นมา ไม่กลายเป็นว่าเราหาเรื่อง
ทะเลาะกับคนทั้งรถไปแล้วเหรอ"
อีกฝ่ายยิม้ แฉ่งราวกับทานตะวันยามเงยหน้าขึน้ รับแสงอาทิตย์อนั เจิดจ้า
มองคนข้างกายที่พูดแล้วก็หันไปสั่งอาหารจานโปรดของเธอกับพนักงาน
โดยไม่จำ� เป็นต้องถามความต้องการจากคนกินเพราะจ�ำได้ขนึ้ ใจอยูแ่ ล้ว
"ถ้าไม่มีพี่พัทก็ไม่ท�ำหรอกค่ะ ณาณ่ามั่นใจว่ายังไงพี่พัทก็ต้องเข้าใจ
และรูใ้ จณาณ่าทีส่ ดุ อยูแ่ ล้ว"
พูดจบเธอก็ได้รบั รางวัลจาก 'คนรูใ้ จ' เป็นก�ำปัน้ ทุบศีรษะอย่างหมัน่ ไส้
เต็มก�ำลัง...แต่กป็ ฏิเสธไม่ได้อกี เช่นเคยว่าไม่จริง

(ไม่) รู้ว่า (ไม่) รัก

18

ในทีส่ ดุ ขบวนเดินทางก็ไปถึงทีห่ มายอย่างปลอดภัย แม้จะต้องเสียเวลา
ระหว่างทางไปบ้าง แต่เมือ่ น�ำไปชดเชยกับเวลาทีเ่ ผือ่ ไว้สำ� หรับการรับประทาน
อาหารในเมืองตามทีต่ งั้ ใจไว้ตง้ั แต่แรก ก็ทำ� ให้สามารถเข้าทีพ่ กั ได้เร็วขึน้ ราวๆ
ครึง่ ชัว่ โมง
'จริงๆ ณาณ่าก็กะให้เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะ'
แน่นอนว่าไม่มใี ครเชือ่ แต่เมือ่ เห็นพ้องกันโดยมิตอ้ งสือ่ สารด้วยวาจาว่า
การคัดค้านคงไม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์อนั ใด ทุกคนจึงปล่อยให้หญิงสาวปลาบปลืม้
กับแผนการอันลึกล�ำ้ ทีเ่ ชือ่ ว่าตนเองคาดไว้ลว่ งหน้าต่อไป
เนื่องจากเป็นช่วงกลางวันที่แสงแดดก�ำลังแผดกล้า คณะเดินทางจึง
ออกจากที่พักหลังจากเก็บสัมภาระเรียบร้อยเพื่อเริ่มจุดหมายแรกของการ
เยี่ยมเยือนที่ย่านพิพิธภัณฑ์คฤหาสน์โบราณหลากสไตล์หลายหลังที่ต้ังอยู่
บริเวณใกล้เคียงกัน ซึง่ แต่ละแห่งนัน้ มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี แต่ได้รบั การท�ำนุบำ� รุง
อย่างดีจนสามารถคงสภาพทีด่ เู หมือนใหม่และสะอาดสะอ้าน หากไม่คลาย
ซึง่ มนตร์ขลังอันท�ำให้ผเู้ ข้าชมทึง่ และดืม่ ด�ำ่ กับบรรยากาศได้เพียงแค่สมั ผัส
ด้วยตา นอกจากนีย้ งั มีไกด์ผนู้ ำ� ชมภายในคฤหาสน์และเจ้าหน้าทีใ่ นเครือ่ งแต่งกาย
แบบโบราณคอยต้อนรับเพือ่ ให้เข้าใจความเป็นอยู่ในยุคสมัยนัน้ ได้งา่ ยขึน้
"โอ๊ะ นัน่ มีเจ้าสาวด้วย" เสียงอุทานของคนหนึง่ ในกลุม่ ดังขึน้ เรียก
ความสนใจของคนอื่นที่เพลิดเพลินกับการเก็บภาพบรรยากาศในมุมต่างๆ
ให้มองตาม
"อ้อใช่ ที่นี่รับจัดงานแต่งงานด้วยนี่"
หญิงสาวในชุดกระโปรงสีขาวทีด่ า้ นบนเป็นเกาะอกแนบล�ำตัวและทิง้ ตัว
ยาวฟูฟอ่ งตัง้ แต่ชว่ งเอวลงไประปลายเท้า แซมช่อผมทีต่ ลบเป็นมวยหลวมๆ
ด้วยดอกไม้สดและคลุมบางส่วนด้วยผ้าโปร่งพลิ้วคลุมด้านหลังจนจรดพื้น
เคียงข้างคือชายหนุ่มร่างสูงใหญ่กับชุดสูททักซิโดเต็มยศสีด�ำ ใบหน้าของ
คนทัง้ สองเกลือ่ นไปด้วยรอยยิม้ และความรักทีส่ ง่ ให้กนั ผ่านดวงตาจนบรรยากาศ
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รอบข้างเหมือนมีออร่าสีชมพูหวานโอบล้อมทัง้ คูไ่ ว้ ส่งผลให้สาวๆ ทีห่ นั ไปมอง
เกิดอารมณ์คล้อยตามจนตาเชือ่ มกันเป็นแถว
"เอ้า นั่นฝันกันไปถึงไหนแล้ว" หนุ่มหนึ่งแซวขึ้นเมื่อเห็นเพื่อนสาว
ในกลุม่ พากันตาลอยยิม้ เคลิม้ ราวกับเป็นเจ้าสาวเสียเอง "ว่าทีภ่ รรยาเขายืน
กระโปรงบานอยู่นั่นยังจะมองตาละห้อยกันได้อีก"
"มองเจ้าชายทีม่ เี จ้าของแล้วยังไงก็เจริญหูเจริญตากว่ามองลิงมองค่าง
โสดๆ ข้างตัวนะคะพี่เกม"
ค�ำตอบนัน้ ก่อให้เกิดเสียงหัวเราะอย่างสะอกสะใจจากบรรดาสาวตาละห้อย
ทัง้ หลายทันที ในขณะทีห่ นุม่ ๆ ต่างก็ปน้ั หน้าไม่ถกู ทีโ่ ดนลูกหลงกันไปถ้วนหน้า
"นีเ่ ป็นครัง้ แรกในชีวติ เลยนะทีณ่ าณ่าพูดถูกใจพี"่ รุน่ พีส่ าวคนหนึง่ ตบไหล่
เจ้าของค�ำพูดอย่างถูกใจ
"เอาเชียวนะพี่ก้อย เมื่อกี้ยังบอกว่าณาณ่าชอบเพ้อเจ้ออยู่เลย"
"นี่นายเกม ไม่ต้องพยายามเสี้ยมย่ะ"
กองพลย่นคอเมื่ออีกฝ่ายหันมาแยกเขี้ยวใส่ แล้วรีบหาทางหนีทีไล่
โดยการตอบโต้หญิงสาวทีเ่ พิง่ เปลีย่ นสายพันธุ์ให้เขาและเพือ่ นๆ เมือ่ ครูแ่ ทน
"ที่พูดเมื่อกี้น่ะพี่พัทก็ยืนอยู่ด้วยกันตรงนี้นะน้องณาณ่า"
ณอันดายิ้มแป้นอย่างไม่รู้สึกรู้สา "ณาณ่าว่าคนโสดที่ยืนตรงนี้นี่คะ
ไม่โสดก็ไม่เห็นต้องเดือดร้อน"
คราวนี้เป้าสายตาเลยเปลี่ยนไปที่พาณาสน์ซึ่งกลายเป็นประเด็น
โดยไม่รตู้ วั ชายหนุม่ ยืนอึง้ กลอกตามองหน้าเพือ่ นอย่างจนค�ำพูด ถ้าตอบว่า
โสดก็จะกลายพันธุ์เป็นนายจ๋อทันที แต่ถ้าค้านว่าไม่ใช่ลิงก็เท่ากับเป็นการ
ยอมรับว่าไม่โสด ซึง่ จะเข้าทางแม่จอมยุง่ ทีร่ อเสียบต�ำแหน่งทีท่ ำ� ให้เขาหลุดพ้น
ความโสดในบัดดล
...แสบได้อีก!
แต่แล้วระฆังก็ดงั ขึน้ ช่วยชีวติ เขาไว้...และมันไม่ใช่เพียงส�ำนวน เพราะ
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สิง่ ทีช่ ว่ ยดึงดูดความสนใจคนอืน่ ๆ ไปจากเขาคือเสียงกังวานของระฆังจริงๆ
จากโบสถ์บริเวณใกล้เคียง เจ้าบ่าวเจ้าสาวทีโ่ พสท่าสวีตจนกลายเป็นหัวข้อของ
การพูดคุยก็หายไปจากลานสนามหญ้าด้านข้างคฤหาสน์ แต่ขนึ้ ไปปรากฏกาย
อยูบ่ นระเบียงชัน้ สองทีย่ นื่ ออกมาจากตัวบ้านแทน
"ระเบียงนัน่ มองออกไปก็เห็นทะเลพอดี โอ๊ย โรแมนติกสุดๆ เลย ได้
แต่งงานแบบนีบ้ า้ งดีใจแย่" มนธิราพูดขึน้ นัยน์ตากลับไปส่อแววชวนฝันอีกครัง้
เมือ่ เห็นภาพคูร่ กั ยืนโอบกันเพือ่ ให้ชา่ งภาพถ่ายรูป
"เฮ้อ ผู้หญิง! เอะอะก็โรแมนติก"
"ใช่ซี่ ผูช้ ายน่ะสะกดเป็นแต่คำ� ว่าอีโรติกใช่มยั้ ล่ะ" กุลรัตน์กดั กลับทันที
ในขณะทีจ่ ติ ติกระโดดเข้าช่วยเพือ่ นในสงครามแบ่งเพศอีกแรง
"ก็ไม่ผิด โรแมนติกแล้วมันไม่ได้อะไรนี่ขอรับ สิ้นเปลืองเปล่าๆ"
"มันเป็นความใฝ่ฝันย่ะคุณผู้ชาย เข้าใจค�ำว่าใฝ่ฝันมั้ย"
"เข้าใจ แต่ความฝันมันกินไม่ได้นะคุณผู้หญิง"
ก่อนทีห่ ญิงสาวคนใดจะเปิดปากตอบโต้ ณอันดาก็เปรยขึน้ "ถึงผูห้ ญิง
จะมีความฝันมากไปหน่อย แต่กแ็ ยกแยะความจริงออกนะคะ ไม่เหมือนผูช้ าย
บางคนทีย่ ดึ ติดอยูก่ บั ความเป็นจริงมากไปหน่อยจนไม่รวู้ า่ ความฝันคืออะไร"
เมื่อครู่เธอได้รับการตบไหล่เพื่อแสดงความชอบใจไปแล้ว ครั้งนี้กับ
ประโยคนี้ท�ำให้กุลรัตน์ถึงกับกระโดดกอดอย่างที่ไม่เคยท�ำมาก่อน
"ว้าย! ถูกใจมากกกณาณ่า ทีบ่ น่ ไว้เมือ่ เช้านีพ้ ถี่ อนค�ำพูดทิง้ หมดเลย"
พาณาสน์เลิกคิว้ อย่างแปลกใจ "พูดจามีสาระกับเขาเป็นด้วยเหรอเรา"
"เห็นมั้ยคะ พี่พัทยังเห็นด้วยกับณาณ่าเลย"
"เฮ้ย พี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนัน้ " ชายหนุม่ รีบปฏิเสธเมือ่ เพือ่ น
เหล่มองราวกับเขาเป็นคนทรยศ "คือจริงๆ แล้วก็เข้าใจว่าผูห้ ญิงมีความฝัน
แต่สำ� หรับผูช้ าย เรือ่ งฝันมันก็แค่ภาพวาด จับต้องไม่ได้ เป็นจริงได้หรือเปล่า
ก็ไม่รู้ เพราะงั้นจะเสียเวลาไปท�ำไม สู้คิดถึงแต่สิ่งที่ท�ำได้และลงมือท�ำจริง
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เลยดีกว่า"
"นั่นแหละค่ะ ณาณ่าก็ก�ำลังจะพูดแบบนั้นพอดี"
"อ้าว" คนฟังทั้งหลายอุทานขึ้นพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
"เมือ่ กีย้ งั พูดไม่จบค่ะ แต่พพี่ ทั ก็ตอ่ ให้แล้ว" ณอันดายิม้ หวาน กระแซะ
เข้าใกล้เพือ่ กอดหมับเข้าทีแ่ ขนเขา "ขนาดคิดในใจยังคิดเหมือนกันเลย ทีเ่ ขาว่า
คูแ่ ท้มกั มีโทรจิตสือ่ ถึงกันได้คงเป็นแบบนีน้ เี่ อง ว่างัน้ มัย้ คะพีพ่ ทั "
แล้วนิทานเรือ่ งนีก้ ส็ อนให้รวู้ า่ ...อย่าเถียงกับผูห้ ญิง โดยเฉพาะคนทีช่ อื่
'ณอันดา'
เสร็จจากโปรแกรมแรก เป้าหมายต่อไปคือการนั่งเรือชมอ่าวและ
เกาะต่างๆ บริเวณใกล้เคียง ซึง่ มีให้เลือกทัง้ เรือแคนูและเรือใบ แต่เนือ่ งจาก
อากาศทีแ่ ม้จะอุน่ หากก็ยงั มีลมเย็นจากทะเลเข้าปะทะตลอดเวลาท�ำให้ทกุ คน
ลงความเห็นเลือกเรือใบเป็นเอกฉันท์ เพราะไม่มใี ครอยากเปียกจากการเดินทาง
ด้วยแคนูในสภาพอากาศเช่นนี้
เรือใบขนาดกลางบรรจุคนขับซึ่งท�ำหน้าที่ไกด์ ไปในตัวกับผู้โดยสาร
หกคน เพราะหญิงสาวอีกสามคนนอกเหนือไปจากณอันดาและหนึง่ หนุม่ คือ
จิตติสละสิทธิ์เนื่องจากอากาศเย็นเกินไปและมีความเสี่ยงว่าจะเกิดอาการ
เมาคลื่นจึงขอแยกตัวออกไปเช่าจักรยานขี่เล่นรอบเมืองแทน ในขณะที่
ณอันดาไม่หวาดหวัน่ สิง่ ใดเพราะมียนั ต์ดที เี่ ธอมัน่ ใจว่าช่วยคุม้ ภัยได้ทกุ อย่าง
อย่างพาณาสน์
หญิงสาวยึดที่นั่งตรงกราบด้านซ้ายค่อนไปทางหัวเรือ พิงหลังอยู่กับ
ขอบโลหะเส้นบางทว่าแข็งแรงที่ล้อมรอบเรือ ใบหน้าเรียวเชิดขึ้นเล็กน้อย
หันไปทางหัวเรือเพือ่ รับลมเย็นสบายทีพ่ ดั ผ่าน ดวงตาหลังแว่นกันแดดสีเข้ม
มองผิวน�้ำระยับซึ่งสะท้อนแสงแดดตามลอนคลื่นอย่างรื่นรมย์ ยิ่งจังหวะที่
เรือเอียงตัวจนแผ่นหลังเฉียดผิวน�้ำ ละอองฝอยของฟองคลื่นกระเซ็นใส่
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เป็นระยะยิ่งท�ำให้รู้สึกสดชื่น
เธอนัง่ เพลิดเพลินกับบรรยากาศ คลอไปกับเสียงแนะน�ำสถานทีข่ อง
ไกด์หนุม่ ทีด่ งั ขึน้ เป็นระยะจนไม่ทนั มองคนรอบตัว เมือ่ หันมาอีกทีกไ็ ด้เห็นว่า
บรรดาเพือ่ นร่วมทางนัง่ ล้อมวงหันหน้าเข้าหากันเพือ่ ถกปัญหาบางอย่างแทนที่
จะซึมซับความงามของธรรมชาติอย่างทีค่ วรจะเป็น จึงยืน่ หน้าเข้าไปโผล่อยู่
เหนือไหล่ของคนข้างตัว
"คุยอะไรกันคะ"
"เฮ้ย! อย่าโผล่หัวมาแบบนี้สิณาณ่า" พาณาสน์อุทานเมื่อหันมาเจอ
ใบหน้าที่ไม่ได้รับเชิญอยู่ในระยะใกล้
"โผล่ทงั้ ตัวก็ได้คะ่ " ว่าแล้วสาวเจ้าก็ทำ� ท่าจะกระถดตัวจากทีน่ งั่ ขอบเรือ
ลงไปอยูท่ พี่ นื้ กลางวง แต่อกี ฝ่ายมือไวกว่าจึงรัง้ แขนให้กลับไปนัง่ ทีเ่ ดิมได้กอ่ น
"ไม่ต้องๆ นั่งอยู่นี่แหละ"
ณอันดานัง่ นิง่ ตามค�ำสัง่ แต่ไม่วายกดดันเขาเพือ่ ขอมีสว่ นร่วมในบทสนทนา
โดยการจ้องหน้าด้วยดวงตากลมแป๋วอย่างไม่กะพริบแม้แต่เสีย้ ววินาทีเดียว
"ไม่ใช่เรื่องของเราน่า"
...ยังจ้องอยู่
"ไม่ใช่เรื่องของพี่ด้วย"
...ก็ยังคงจ้องอยู่อีก
"ไม่ยุ่งสักเรื่องไม่ได้เหรอ"
ไม่มคี ำ� ตอบด้วยวาจา แต่จากการจ้องเป๋งไร้การขยับเขยือ้ นนัน้ ก็แปลได้
ไม่ยากว่า...ไม่ได้คะ่ ชายหนุม่ จึงต้องยอมแพ้แล้วหันไปขอความช่วยเหลือจาก
เพือ่ นๆ
"เล่าๆ ไปเถอะ ไม่งั้นได้จ้องกันตาหลุดไปข้างนึง"
เมือ่ ลงความเห็นกันได้เช่นนัน้ หญิงสาวจึงได้รบั การถ่ายทอดถึงประเด็น
อันเป็นปัญหาทีก่ ำ� ลังพูดคุยกันอยู่ ซึง่ เมือ่ เล่าจบเธอก็มองหน้าเจ้าของเรือ่ ง
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ก่อนยิงค�ำถาม
"สรุปได้ว่าพี่เกมชอบพี่มน แล้วมันมีปัญหาตรงไหนคะ"
"ก็ตรงที่ไอ้เกมมันไม่รู้จะท�ำยังไงน่ะสิ"
"แล้วท�ำไมต้องท�ำยังไงด้วยล่ะคะ รักเขาก็บอกเขาไปสิคะ ไม่เคยได้ยนิ
เหรอคะ เพลงทีร่ อ้ งว่า...ถ้าหากรักนี้ ไม่บอกไม่พดู ไม่กล่าว แล้วเขาจะรูว้ า่
รักหรือเปล่า อาจจะไม่แน่ใจ อยากให้เขารู้ ฉันคงต้องแสดงออก ไม่ใช่ให้ใคร
เขาบอก หรือว่าให้เขาเดาเองว่ารักเธอ*" เสียงใสทีพ่ ดู แจ้วๆ อยูต่ อนแรก
ใส่ทำ� นองประกอบเนือ้ เพลงในทันที ดูจากท่าทางแล้วถ้าคลืน่ ลมสงบกว่านี้
อีกสักนิด เธอคงลุกขึน้ เต้นรีววิ ประกอบเพลงตามจังหวะไปด้วย
ไกด์หนุม่ ต่างชาติซงึ่ เป็นคนเดียวในเรือทีฟ่ งั ภาษาไทยไม่ออกหันมามอง
นักร้องจ�ำเป็นทีโ่ ชว์พลังเสียงพร้อมใส่อารมณ์กบั เพลงราวกับก�ำลังแสดงโอเปร่า
แล้วยิม้ กว้าง "เพลงเพราะนะครับ"
"ขอบคุณค่ะ" นักร้องสาวยิ้มแป้นรับค�ำชม "คุณเป็นผู้ชายที่มีดีที่หู
มากๆ"
ค�ำพูดนัน้ ท�ำคนทัง้ เรือกุมขมับ หากคนทีม่ หี เู ป็นเลิศกลับระเบิดหัวเราะ
เสียงดัง
"ถึงจะฟังดูแปลกๆ ไปหน่อย แต่ผมก็เชือ่ ว่านัน่ เป็นค�ำชมนะ เพราะฉะนัน้ ...
ขอบคุณครับ"
พอเจรจาต้าอวยว่าด้วยการชื่นชมกันไปมาจนเป็นที่พอใจ ณอันดา
ก็หันกลับมาสู่วงสนทนาอีกครั้ง
"เห็นมั้ยคะ เนื้อเพลงยังสนับสนุนณาณ่าเลย" คนพูดยังโมเมเข้าข้าง
ตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง "หรือพี่เกมคิดมากเรื่องที่พี่มนอายุมากกว่า"
กองพลส่ายหน้าปฏิเสธทันที ในขณะทีอ่ รรถนนท์รบั หน้าทีแ่ จกแจงปัญหา
ซึง่ เป็นเหตุให้คำ� แนะน�ำของเธอเป็นเรือ่ งยาก
* เพลง : แค่บอกว่ารักเธอ ศิลปิน : หมีพูห์
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"ก็อยากจะบอกอยู่หรอกจ้ะน้องณาณ่า แต่ดูดีๆ สิว่านี่น่ะใคร"
"ก็พี่เกมไงคะ"
"แล้วพี่เกมปากเป็นยังไงคะ"
"ปากหมาค่ะ"
สิ้นเสียงที่ให้ค�ำตอบได้อย่างเฉยเมยแต่เต็มปากเต็มค�ำและฟังชัดถึง
ประสาทหูชั้นใน คนปากหมาก็ส่งค้อนให้ ก่อนถอนหายใจอย่างปลงๆ เมื่อ
หมดหนทางโต้ตอบ
"นัน่ แหละ เพราะงัน้ น้องณาณ่าคิดว่ามันจะพูดภาษาคนกับเขารูเ้ รือ่ งเหรอ"
"แหม ค�ำว่ารักไม่ได้สำ� คัญทีค่ ำ� พูด แต่สำ� คัญทีก่ ารพูดต่างหากล่ะคะ
ไม่วา่ พีเ่ กมจะพูดภาษาอะไร แค่พเี่ กมพูดด้วยตัวเองในแบบของตัวเอง ก็ทำ� ให้
คนฟังสัมผัสถึงความจริงจังและจริงใจได้แล้วล่ะค่ะ"
แม้ตัวคนพูดจะมีอัตราความน่าเชื่อถือติดลบ หากประโยคแสนดีจน
สะดุดหูนนั้ ก็ดเู ป็นเหตุเป็นผลเกินกว่าจะมองข้าม จึงกล่อมให้คนฟังทัง้ หลาย
ท�ำท่าคล้อยตามได้ไม่นอ้ ย
"แต่ถา้ พีเ่ กมไม่มนั่ ใจ กลัวพีม่ นไม่ฟงั หรือไม่เชือ่ ก็ตอ้ งสร้างสถานการณ์
ค่ะ" หญิงสาวว่าตบท้าย ซึง่ หากใครสังเกตสักนิดจะเห็นแววตาคูน่ นั้ วาววับขึน้
อย่างนึกสนุก
"ยังไง"
ใบหน้าทีย่ มิ้ กรุม้ กริม่ เมือ่ ครูเ่ ปลีย่ นเป็นล�ำบากใจเล็กน้อยเมือ่ เธอแสร้ง
ถอนใจเบาๆ "เฮ้อ จริงๆ แล้วณาณ่าเป็นคนแสนดี เรียบร้อยมากๆ เลยนะคะ
ไม่ค่อยถนัดเรื่องแผนกงแผนการอะไรนี่หรอกค่ะ แต่เห็นแก่พี่พัทที่สงสาร
เพือ่ น ณาณ่าจะพยายามนะคะ"
กองพลฟังแล้วเกิดอาการคันไม้คันมืออยากเขย่าศีรษะสาวเรียบร้อย
ขึน้ มาติดหมัด แต่เมือ่ ยังต้องพึง่ พาอาศัยในฐานะทีเ่ ป็นผูห้ ญิงคนเดียวในทีน่ ี้
จึงได้แต่แยกเขีย้ วยิม้ อย่างอดทน
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"พวกพี่เชื่อแล้วจ้ะ ไม่ต้องอารัมภบทมากก็ได้"
กระนัน้ หญิงสาวก็ยงั ไม่ปริปากราวกับจะรอให้คนส�ำคัญออกปากด้วย
ตัวเองก่อน พาณาสน์จึงต้องรีบพูดตามใจคนเล่นตัว
"เอ้า จะว่าอะไรก็ว่าไป คนอื่นรอฟังอยู่"
อีกฝ่ายยิม้ อย่างพอใจแล้วค่อยเฉลยสิง่ ทีค่ ดิ ไว้ "คืองีค้ ะ่ เดีย๋ วเราไปดัก
พีม่ นตรงทีน่ ดั เจอกัน พวกพี่โทรบอกคนอืน่ ให้แกล้งเดินแยกตัวออกมาก่อน
ให้พม่ี นมาทีจ่ ดุ นัดพบคนเดียว แล้วเจอณาณ่าก�ำลังยืนร้องไห้สารภาพรักกับ
พีเ่ กมอยู่ ทีนพี้ เ่ี กมก็ปฏิเสธณาณ่า แล้วก็บอกว่ารักพีม่ นไงคะ"
คนรอบข้างที่ตั้งใจฟังแผนการอย่างคาดหวังถึงกับนิ่งไปชั่วครู่ ก่อน
กลอกตามองหน้ากันราวกับอยากครางประสานเสียงเป็นสุภาษิตโบราณทีว่ า่ ...
คบเด็กสร้างบ้านจริงๆ เลยกู!
"ณาณ่าเอ๊ย แล้วไอ้บ้าที่ไหนจะเชื่อ ใครๆ ก็รู้ว่าเราชอบนายพัท"
"อันนัน้ ก็ถกู ต้องค่ะ ใครๆ ก็ร...
ู้ ใช่มยั้ คะพีพ่ ทั " ณอันดายิม้ ร่าอย่างถูกใจ
พร้อมส่งตาหวานให้เจ้าของชือ่ ทีถ่ กู พาดพิงซึง่ นัง่ อึง้ อยูห่ นึง่ ที แล้วหันกลับมา
อธิบายต่อ "จริงอยูว่ า่ คนปกติกค็ งไม่เชือ่ หรอกค่ะ แต่กบั ไอ้บา้ เอ๊ย คนมีพริ ธุ
ในใจเนีย่ เห็นฉากสาวสารภาพรักกับคนทีต่ วั เองมีใจด้วยแบบนีเ้ ข้าไปก็ตอ้ งมี
วูบๆ บ้างแหละค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าสาวคนนัน้ สวยและแสนดีดว้ ยล่ะก็
รับรองว่ายิ่งออกอาการแน่ๆ ค่ะ"
อรรถนนท์ทที่ ำ� หูทวนลมกับประโยคสุดท้ายซึง่ คนพูดแอบหยอดลูกยอ
ให้ตวั เองหน้าตาเฉยค้านขึน้ "แต่มนั การ์ตนู๊ การ์ตนู พล็อตยอดนิยมมากๆ
เลยนะ"
"ฮัน่ แน่ พีอ่ รรถเป็นแฟนพันธุแ์ ท้การ์ตนู ผูห้ ญิงใช่มยั้ คะเนีย่ รูด้ ี รูล้ กึ รูจ้ ริง
มากๆ" เจ้าของแผนการว่า แล้วรีบเสริมต่อก่อนทีอ่ กี ฝ่ายจะรูต้ วั ว่าถูกหลอกกัด
เข้าให้ "ก็การ์ตูนสิคะ ผิดตรงไหน การ์ตูนนี่แหละค่ะความฝันของผู้หญิง"
ท่าทีไม่ไว้วางใจของผูส้ มรูร้ ว่ มคิดทัง้ หมดไม่เป็นอุปสรรคต่อความมัน่ ใจ
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และความมุง่ มัน่ ของหญิงสาวเลยแม้แต่นอ้ ย เพราะเจ้าตัวยังคงย�ำ้ และยืนยัน
อย่างหนักแน่นด้วยรอยยิม้ กว้างขวางสุดๆ
"เอาน่า เชือ่ ณาณ่าเถอะค่ะ ไม่มใี ครเข้าใจหัวอกลูกผูห้ ญิงได้ดเี ท่าผูห้ ญิง
สวยๆ ด้วยกันนะคะ"
พาณาสน์ทนี่ งั่ นิง่ ฟังลอบถอนหายใจอีกครัง้ ...จะไม่นา่ เชือ่ ทีส่ ดุ ก็เพราะ
ประโยคสุดท้ายนีแ่ หละ รูต้ วั บ้างมัย้ เนีย่ !
แม้จะยังเคลือบแคลง สงสัย ไม่วางใจ และรูส้ กึ มึนๆ กับแผน 'ฉาก
สารภาพเพือ่ รัก' ของณอันดา แต่สดุ ท้ายทุกคนก็ยอมเข้าประจ�ำทีต่ ามทีต่ กลง
กันไว้ จุดนัดพบคือสวนสาธารณะทีอ่ ยูห่ า่ งจากร้านเช่าเรือและจักรยานไปเพียง
สามช่วงถนน สนามหญ้าสีเขียวสดกว้างขวางมีพนื้ ทีด่ า้ นหน้าติดถนนและ
โอบล้อมด้วยทิวไม้ดา้ นหลัง มีชดุ โต๊ะเก้าอี้ไม้สนี ำ�้ ตาลจางๆ วางไว้เป็นระยะ
บริเวณบ่อน�ำ้ ทีอ่ ยูร่ มิ สนามด้านหนึง่ เนือ่ งจากเป็นช่วงเวลาเย็นทีค่ นส่วนใหญ่
ก�ำลังเดินทางกลับบ้านท�ำให้สวนแห่งนัน้ มีผคู้ นผ่านไปมาบางตา
ตัวละครเอกทัง้ คูเ่ ลือกท�ำเลเป็นม้านัง่ ตัวหนึง่ ใต้ตน้ ไม้ใหญ่ทเี่ พิง่ ผลิใบ
สีออ่ นสวย ส่วนบรรดาผูช้ มถูกคุณผูก้ ำ� กับซึง่ ควบต�ำแหน่งนางเอกด้วยสัง่ ให้
ไปแอบดูอยูท่ ี่โต๊ะหลังโขดหินทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลแต่อาศัยว่าเป็นมุมลับตา
"มนก�ำลังเดินมาแล้ว ส่วนคนอื่นๆ ถูกพี่โจดึงไปอีกทาง"
กองพลบอกหลังรับโทรศัพท์แจ้งความเคลือ่ นไหวของกลุม่ เป้าหมาย
จากอรรถนนท์ซงึ่ ท�ำหน้าทีอ่ ธิบายแผนให้จติ ติ สีหน้าเขาดูมนึ งงเพราะยังหา
ค�ำตอบให้ตวั เองไม่ได้วา่ บ้าหรือเมาทีย่ อมเล่นละครฉากนี้
"พี่เกมอย่าท�ำหน้าฉลาดน้อยสิคะ เดี๋ยวพี่มนก็สงสัยหรอก"
คุณผู้ก�ำกับเฉพาะกิจเอ็ดเสียงเบาพลางชะเง้อชะแง้ไปทางที่มนธิรา
จะเดินเข้ามา ทันใดนัน้ สายตาก็เหลือบเห็นเป้าหมาย หญิงสาวจึงรีบปิดหน้า
ระเบิดเสียงสะอื้นออกมาทันที
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"ฮือ พี่เกมใจร้าย พี่เกมไม่สงสารณาณ่าเลย"
ทัง้ ทีเ่ ตีย๊ มกันไว้ดบิ ดี กองพลก็ยงั อดตกใจกับเสียงร้องไห้อย่างกะทันหันนัน้
ไม่ได้ ภาพคนตรงหน้าทีค่ ร�ำ่ ครวญราวกับถูกท�ำร้ายให้เจ็บปวดเหลือแสนนัน้
ดูเหมือนจริงจนเขาตืน่ ตะลึง หากเมือ่ ได้ยนิ ประโยคทีต่ ามมา ค�ำว่าตาเหลือก
คงเป็นนิยามทีด่ ที ส่ี ดุ
"พี่เกมสารภาพรักกับณาณ่าต่อหน้าพี่พัทได้ยังไง ฮือๆ"
…หา!
ไม่เพียงแต่ตวั ละครในฉากทีอ่ า้ ปากค้าง บรรดาผูแ้ อบชมทีซ่ อ่ นตัวกัน
อยูไ่ ม่หา่ งก็งนุ งงไปตามๆ กัน
...เฮ้ย ท�ำไมกลายเป็นไอ้เกมสารภาพรักล่ะ!
"ฮึก...อยู่ดีๆ พี่เกมมาบอกรักอย่างนี้ ณาณ่าไม่สบายใจนะคะ ฮือ"
มนธิราชะงักเท้าที่ก�ำลังก้าวเข้ามาหาคนทั้งสองทันทีที่ได้ยินค�ำพูด
ของสาวรุน่ น้อง หญิงสาวมองเหตุการณ์สะเทือนอารมณ์ตรงหน้าด้วยแววตา
วูบไหว และเมือ่ ดวงตานัน้ สบประสานเข้ากับชายหนุม่ ทีย่ นื ละล้าละลังอย่าง
ท�ำอะไรไม่ถกู เธอก็เอ่ยขอโทษทีเ่ สียมารยาทด้วยเสียงแผ่วเบาและหันหลัง
เพือ่ เดินจากไป
"เดี๋ยวสิมน"
กองพลคว้าแขนบางของเธอเอาไว้ รอยหม่นเศร้าตัดพ้อทีเ่ คลือบแคลง
บนใบหน้าอีกฝ่ายท�ำให้เกิดอาการหายใจติดขัด หากไม่อาจเอ่ยปากได้อย่างที่
ใจต้องการ "มันไม่ใช่อย่างทีม่ นได้ยนิ นะ เอ่อ...คือว่า...คือ..."
ณอันดาปล่อยโฮออกมาอีกทันที "พี่เกมยังเคลียร์กับณาณ่าไม่จบ
เลยนะคะ บอกมานะว่าสารภาพรักอย่างนี้ท�ำไม"
"พี่ ไม่ได้ท�ำ!" อีกฝ่ายปฏิเสธเสียงดังเพื่อเอาชนะเสียงร้องไห้อัน
แสบแก้วหูนั้น "พี่รักมน ใครๆ ก็รู้ พี่จะสารภาพรักกับณาณ่าได้ไง"
ค�ำประกาศอันหนักแน่นนั้นก่อให้เกิดความเงียบกริบตามมา
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"ก็แค่นั้นแหละ" คนที่ร�่ำร้องอยู่เมื่อครู่เงยหน้าขึ้นจากฝ่ามือที่ซบอยู่
แล้วก็เดินผละไปทันที ทิง้ ให้คนทีเ่ พิง่ บอกรักและคนถูกบอกรักยืนตะลึงกับ
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อยูล่ ำ� พัง...ถ้าไม่นบั ไทยมุงหลังโขดหินและโคนต้นไม้ทงั้ หลาย
หลังจากเคลียร์สถานการณ์เรียบร้อย ทุกคนก็กลับมารวมกลุ่มกัน
อีกครัง้ และพากันเดินไปยังร้านอาหารทะเลทีอ่ ยูไ่ ม่ไกลจากสวนสาธารณะนัน้
เพื่อรับประทานมื้อเย็น
ร้านอาหารขนาดเล็กแต่ตกแต่งอย่างน่ารักและเป็นกันเอง ทั้งยัง
กรุน่ ไปด้วยกลิน่ อายของลมทะเลสร้างความประทับใจตัง้ แต่กา้ วแรกทีเ่ ข้ามา
ในร้าน แม้รสชาติอาหารจะเน้นกลิน่ นมเนยแบบตะวันตกเป็นหลัก แต่ความ
สดใหม่และการปรุงอย่างถึงเครื่องก็ช่วยเพิ่มความเอร็ดอร่อยได้ไม่น้อย
ซึง่ นอกจากบรรยากาศร้านแล้วเหตุการณ์เมือ่ ครูก่ ท็ ำ� ให้รนื่ รมย์ไม่แพ้กนั
ตลอดมือ้ อาหารมีเสียงแสดงความยินดีพร้อมค�ำแหย่เย้าต่างๆ นานาเซ็งแซ่
ซึง่ ทัง้ กองพลและมนธิราต่างก็ยมิ้ รับด้วยใบหน้าชืน่ ส่วนอีกคนทีไ่ ด้รบั ความสนใจ
ไม่แพ้กนั ก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ้าของแผนการทีท่ มุ่ ทุนจัดฉากและมีสว่ นร่วม
ในทุกขัน้ ตอน
"ว่าแต่ตอนแรกไม่ได้คุยกันแบบนี้นี่ณาณ่า ท�ำไมอยู่ดีๆ เปลี่ยนบท"
"ถ้าตามบทพีเ่ กมก็ได้ยนื ทือ่ เป็นยักษ์เฝ้าประตูวดั น่ะสิคะ" ใบหน้าร่าเริง
ปราศจากคราบน�ำ้ ตาหรือความโศกเศร้าโดยสิน้ เชิงตอบ
"แค่ได้ยนิ เราร้องไห้ พีก่ ท็ อื่ ไม่อยูแ่ ล้ว" ถ้าไม่เกรงใจแฟนหมาดๆ กองพล
คงค้อนขวับให้อกี วง "ใครจะเหมือนเรา เด็กไรไม่รู้ ตีบทกระจุยจริงๆ นีถ่ า้ เบรกมน
ไม่ทนั คืนนีพ้ ี่ได้อมิ่ แห้วแน่"
ค�ำบ่นนั้นก่อให้เกิดเสียงหัวเราะจากคนรอบข้าง ในขณะที่กุลรัตน์ซึ่ง
ไม่ได้อยู่ร่วมเหตุการณ์ตอนวางแผนถามขึ้นอย่างสนใจ
"อ้าว แล้วแผนตอนแรกเป็นยังไงล่ะ"
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"คือจริงๆ แล้วตกลงกันว่าพอมนเดินมา ณาณ่าจะต้องสารภาพรัก แล้ว
ให้ไอ้เกมปฏิเสธ แต่นอี่ ยูด่ ๆี ก็โพล่งออกมาว่าไอ้เกมสารภาพเฉยเลย"
"แหม จะให้ซี้ซั้วพูดได้ไงคะค�ำนั้น ณาณ่าพูดค�ำว่ารักได้กับคนแค่
คนเดียวเท่านั้นแหละค่ะ" พูดแล้วก็ไม่พลาดที่จะหันไปยิ้มหวานให้กับ
'คนเดียว' คนนัน้ ซึง่ เจ้าตัวก็ทำ� หน้าเมือ่ ยอย่างรูเ้ ท่าทันว่าเจ้าหล่อนจะต้อง
ไม่ปล่อยโอกาสนี้เป็นแน่
...นั่นไงล่ะ ถนัดนักไอ้มุกจีบหนุ่มในที่สาธารณะเนี่ย
"ก็แล้วท�ำไมต้องท�ำเรื่องให้วุ่นวาย บอกกันธรรมดาๆ ก็ได้"
"ผมกลัวมนจะไม่ยอมฟัง หรือถึงฟังก็อาจจะไม่เชือ่ เลยต้องท�ำตามแผน
ทีณ่ าณ่าวางให้" กองพลบอกด้วยใบหน้าเขินๆ แต่ไม่วายท�ำตาเชือ่ มส่งให้คนรัก
ซึง่ ค�ำตอบนัน้ ท�ำให้กลุ รัตน์โพล่งความจริงทีแ่ อบซ่อนไว้อกี ข้อหนึง่ อย่างอดไม่ได้
"จะไม่ฟังได้ไง ยายมนก็ชอบนายเกมอยู่ แต่ไม่กล้าพูดเพราะเกม
มันเด็กกว่า"
พูดจบเสียงอุทานก็ดังขึ้นในหมู่หนุ่มๆ ในขณะที่พาณาสน์เริ่มรู้สึก
สังหรณ์ประหลาด ส่วนคนพูดก็ถกู มนธิราทีห่ น้าเห่อสีขนึ้ กะทันหันระดมฝ่ามือใส่
อย่างไม่ยงั้
"โอ๊ย พอแล้วๆ ท�ำเขินไปได้ พวกผูห้ ญิงรูก้ นั หมดตัง้ นานแล้ว ณาณ่า
ไม่รเู้ หรอ" ท้ายประโยคพีส่ าวใหญ่ของกลุม่ หันไปถามณอันดาทีก่ ำ� ลังจิม้ กุง้ ย่าง
เนือ้ แน่นชิน้ สุดท้ายใส่ปากอย่างเอร็ดอร่อย
"รู้ค่ะ"
"อ้าว แล้วท�ำไมไม่บอก" กองพลร้องขึ้น
"บอกธรรมดาก็ไม่สนุกสิคะ" จอมวางแผนตอบหน้าตาเฉยก่อนโบกมือ
เรียกพนักงานเพือ่ ขอสัง่ อาหารหวานมาล้างปาก ปล่อยให้คนฟังนัง่ มองหน้า
อ้าปากค้างกันเป็นแถว ส่วนพาณาสน์นนั้ ก็ไม่แคล้วนัง่ ส่ายหน้าอย่างเวทนา
ตัวเอง
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...ตกหลุมยายตัวแสบอีกจนได้!
กิจกรรมปิดท้ายของค�ำ่ คืนนัน้ คือการเดินเล่นในย่านช็อปปิง้ ประจ�ำเมือง
ร้านรวงต่างๆ ในอาคารทีม่ คี วามสูงไม่เกินสามชัน้ ขนาบสองฝัง่ ถนนขนาด
สองเลน สินค้าทีจ่ ำ� หน่ายมีทง้ั ของทีร่ ะลึก ของแต่งบ้าน เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกาย
หนังสือมือสอง ไปจนถึงอาหารและขนมต่างๆ
แสงไฟสีนวลจากบ้านเรือนและร้านค้า รวมถึงทีป่ ระดับอยูต่ ามทางเดิน
นอกจากจะแต่งแต้มให้เมืองนีม้ สี สี นั จับตาขึน้ แล้ว ยังท�ำให้อากาศซึง่ เย็นลง
ในเวลากลางคืนดูเหมือนจะอบอุ่นขึ้นจนคนที่ควรจะเหน็ดเหนื่อยกับการ
ตระเวนเทีย่ วทัง้ วันยังมีเรีย่ วแรงเดินเก็บบรรยากาศไปเรือ่ ยๆ อย่างไม่รเู้ บือ่
เมือ่ เดินผ่านร้านไอศกรีมทีต่ ดิ ป้ายเชิญชวนไว้ดา้ นหน้าว่าเป็นสูตรดัง้ เดิม
ของท้องถิน่ นี้ คนช่างกินอย่างอรรถนนท์จงึ ออกปากชวนเพือ่ นๆ เข้าไปลิม้ ลอง
หากกระเพาะซึง่ เต็มอิม่ ด้วยอาหารพร้อมขนมหวานสารพัดเค้กทีเ่ พิง่ รับประทาน
เข้าไปท�ำให้มเี พียงจิตติและพาณาสน์รบั ค�ำชวนนัน้ โดยปล่อยให้คนอืน่ ๆ ล่วงหน้า
ไปก่อน
"สวัสดีตอนค�่ำค่ะ" หญิงวัยกลางคนท่าทางใจดีที่เคาน์เตอร์ ในร้าน
ทักทายขึน้ ด้วยรอยยิม้ พลางละมือจากการรวบรวมอุปกรณ์ตา่ งๆ เพือ่ เก็บเข้าที่
"ก�ำลังจะปิดร้านแล้วหรือเปล่าครับ ถ้างัน้ ต้องขอโทษด้วย" พาณาสน์
พูดขึน้ เมือ่ พอจะเดาได้วา่ เธอก�ำลังท�ำอะไร
"ไม่เป็นไรค่ะ แค่เริ่มๆ จะเก็บ ต้องการไอศกรีมหรือเปล่าคะ"
เธอพยักหน้าเชิญชวนให้พวกเขาเลือกรสชาติไอศกรีมหลากสีในตูเ้ ย็น
อย่างกระตือรือร้น ก่อนจะลงมือตักเกล็ดน�ำ้ แข็งสีสวยเนือ้ เนียนเป็นลูกกลมใหญ่
บรรจุใส่ถว้ ยกระดาษให้จนแน่นถ้วย
"แถมพิเศษก่อนปิดร้านจ้ะ"
เมื่อได้รับของและจ่ายเงินเป็นที่เรียบร้อย ชายหนุ่มทั้งสามก็พากัน
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เดินออกจากร้าน หากก่อนที่จะก้าวพ้นประตูพาณาสน์ก็เหลือบเห็นแจกัน
ซึง่ มีดอกไม้ปกั อยูเ่ พียงหนึง่ ดอกวางอยูท่ ขี่ อบหน้าต่าง จึงเอือ้ มมือไปหยิบ
และน�ำไปยื่นให้หญิงวัยกลางคนคนนั้น
"อันนี้ลืมเก็บหรือเปล่าครับ"
เธอเงยหน้าขึน้ มองก่อนอุทาน "โอ จริงด้วย เกือบไปแล้ว ขอบใจมากจ้ะ"
ชายหนุม่ ยิม้ และค้อมหัวให้เล็กน้อย แต่เมือ่ จะผละจากไปอีกครัง้ เธอ
ก็ยนื่ ดอกไม้ทเี่ หลือในแจกันนัน้ ให้เขา
"ช่วยรับไปหน่อยนะคะ ฉันจะได้ไม่ต้องทิ้งมัน"
...ดอกคาร์เนชัน่ สีชมพูจางจนเกือบขาวขลิบปลายกลีบด้วยสีมว่ งบน
ก้านบางหากตั้งตรงอย่างแข็งแรง สง่างาม
เขายิม้ อีกครัง้ เมือ่ คิดถึงใครอีกคนทีใ่ ห้ความรูส้ กึ คล้ายกับดอกไม้ชนิดนี...
้
ยายเด็กเปรีย้ วหวานจอมแสบ
พาณาสน์เดินถือถ้วยไอศกรีมและดอกไม้ออกไปสมทบกับเพือ่ นทีก่ ำ� ลัง
เตรียมตัวกลับที่พัก เมื่อณอันดาหันมาเห็นภาชนะถ้วยโตในมือก็รีบปราด
เข้ามาหา ปล่อยให้เพือ่ นคนอืน่ เดินน�ำหน้าไปก่อน
"พี่พัทกินอะไรค้า"
"ไม่ตอ้ งถาม ไม่ให้กนิ " ชายหนุม่ ปฏิเสธอย่างรูท้ นั เพราะเคยชินกับการ
ขอมีสว่ นร่วมในทุกๆ เรือ่ งทีเ่ ขาท�ำของเธอ
"ไม่ได้จะกิน แค่ขอชิมค�ำนึง"
"ไม่ให้ เมื่อกี้พี่ถามแล้วเราบอกไม่เอาเอง"
"ก็ณาณ่าอิม่ แต่อยากชิมนีค่ ะ น้า...นิดดดเดียวเอง" หญิงสาวอ้อน
เสียงเล็กเสียงน้อยพร้อมท�ำมือประกอบค�ำพูด
"ไม่" เขายืนยันค�ำเดิม แล้วยืน่ ของในมืออีกข้างไปให้ "เอานีไ่ ปแทนละกัน"
เนือ่ งจากเมือ่ ครูพ่ าณาสน์ถอื ดอกไม้ดว้ ยการหนีบก้านไว้ระหว่างข้อนิว้
โดยมีถว้ ยไอศกรีมบังหน้า เธอจึงไม่ทนั เห็นว่ามีของอีกอย่างอยูใ่ นมือ และเมือ่
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เขายืน่ มันออกมา เธอจึงได้แต่ยนื มองหน้าเขาสลับกับดอกไม้สสี วยด้วยดวงตา
ทีเ่ บิกโตยิง่ กว่าไข่หา่ นเพราะความคาดไม่ถงึ
"ถือว่าเป็นรางวัลส�ำหรับแม่สอ่ื แล้วกัน ถึงจะท�ำเรือ่ งยุง่ ไปหน่อย แต่ผล
ออกมาดี ยกผลประโยชน์ให้" เขาพูดโดยอ้างเหตุผลทีเ่ พิง่ คิดได้สดๆ ร้อนๆ
หญิงสาวยังคงยืนนิ่งจนเขาต้องย�้ำอีกครั้ง
"ไม่เอาเหรอไง"
"เอาค่ะ เอา" เธอรีบรับรางวัลจากมือเขาแล้วท�ำท่าปลาบปลื้มอย่าง
ออกนอกหน้า จนคนให้ได้แต่สา่ ยหน้าอย่างไม่เข้าใจว่าท�ำไมถึงต้องดีใจขนาดนี้
กับดอกไม้ธรรมดาเพียงดอกเดียวที่ไม่ได้มรี าคาค่างวด และเขาเองก็ไม่ได้
ตัง้ ใจซือ้ หามาให้เป็นพิเศษแต่อย่างใด
"พี่ไม่ได้ซื้อหรอกนะ ไปฉกฟรีมาจากร้านไอติม ไม่ต้องท�ำหน้าดีใจ
ขนาดนั้นก็ได้"
ณอันดายิม้ หน้าบาน ส่วนหัวใจนัน้ ทัง้ บานและฟูฟอ่ งยิง่ กว่า "ไม่เป็นไร
หรอกค่ะ เอามาจากที่ไหนไม่สำ� คัญ เพราะสิง่ ส�ำคัญกว่าคือพีพ่ ทั เป็นคนให้
ณาณ่า ขอบคุณนะคะ"
พูดจบเธอก็ยกดอกไม้นั้นขึ้นจรดจมูกด้วยความทะนุถนอม ทั้งที่มัน
ไม่มกี ลิน่ ...หากส�ำหรับคนรับแล้วมันช่างหอมชืน่ ใจยิง่ นัก ต่อให้เอาดอกไม้
ราคาแพงลิบทัง้ สวนมาแลก เธอก็จะขอเลือกดอกไม้ไร้กลิน่ ดอกเดียวนีเ้ ท่านัน้
"หนาวมัย้ " ชายหนุม่ ถามขึน้ อีกเมือ่ เหลือบเห็นมือเล็กทีป่ ระคองดอกไม้
ราวกับของมีคา่ นัน้ เปล่าเปลือย
หญิงสาวยิ้มพลางส่ายหน้า หากเขาก็ยังเอื้อมมาจับมือเธอเบาๆ
"มือเย็นขนาดนีย้ งั ว่าไม่หนาวอีก" ว่าแล้วก็ลว้ งกระเป๋าเสือ้ แจ็กเก็ตเพือ่
หยิบถุงมือของตัวเองส่งให้
"แล้วพี่พัทไม่หนาวเหรอคะ เพิ่งกินไอติมไปด้วย"
"ไม่เป็นไรหรอก แค่นี้เอง ที่หยิบติดมาก็เผื่อให้เรานั่นแหละ รู้ตัวว่า
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มือเย็นง่ายแต่ไม่ยอมพกถุงมือ"
รอยยิ้มบนริมฝีปากยิ่งเปิดกว้างขึ้น ดวงตาทอประกายอ่อนหวานกับ
ความห่วงใยเอาใจใส่เช่นที่เขามีให้มาตลอด
...พี่พัทน่ารักแบบนี้ จะไม่ให้ณาณ่ารักได้ไงคะ
เธอก้มมองถุงมือผ้าเนือ้ นุม่ ซึง่ ตนเองรับมาสวมเรียบร้อยก่อนดึงออก
หนึ่งข้างเพื่อส่งกลับให้เจ้าของ
"แบ่งกันใส่คนละข้างแล้วกันนะคะ"
"ไม่เป็นไร ณาณ่าใส่ไปเถอะ"
แต่เมือ่ หญิงสาวยังไม่ยอมละความพยายามในการยืน่ ของกลางคืนให้เขา
พาณาสน์ทรี่ ู้นิสัยดื้อดึงของอีกฝ่ายเป็นอย่างดีจึงต้องรับมาสวมไว้ ก่อนจะ
เอือ้ มไปคว้ามือบางมากุมกระชับไว้ในมือใหญ่ไปตลอดทาง
ใต้ทอ้ งฟ้ากว้างสีดำ� สนิทอันเกลือ่ นไปด้วยแสงระยิบของดวงดาวทีเ่ ห็น
ได้ชดั เจนกว่าเมืองใหญ่ บรรยากาศอบอุน่ อ่อนหวานในเมืองเล็กๆ แห่งนีเ้ ป็น
เหมือนความฝันแสนดีทเี่ ธอจะขอซึมซับและประทับมันเอาไว้ในใจตลอดไป
วันรุ่งขึ้นหนุ่มสาวทั้งหมดตื่นแต่เช้าเพื่อเช็กเอาต์ออกจากที่พัก ตาม
ก�ำหนดการทีว่ างแผนไว้พวกเขาจะไปเดินเทีย่ วบริเวณท่าเรือใหญ่ซงึ่ ทอดตัว
ตามแนวชายหาดอันเป็นจุดท่องเที่ยวขึ้นชื่ออีกแห่งของเมืองนี้ก่อนจะ
เดินทางกลับในช่วงบ่าย
ท้องฟ้าใสสีจดั กับแสงแดดเจิดจ้าท�ำให้อากาศวันนีส้ ดใสและอุน่ สบาย
ไม่แพ้เมื่อวาน นอกจากร้านรวงซึ่งตกแต่งตามสไตล์พื้นเมืองที่เรียงราย
ตลอดแนวยาว ยังมีทางเดินที่โค้งเลียบชายหาดให้เดินออกไปชมวิวและ
รับลมทะเลสลับเป็นระยะ
ทิวทัศน์อนั สวยงามท�ำให้บรรดานักท่องเทีย่ วไม่รอช้า แยกตัวกันเก็บภาพ
ในมุมต่างๆ อย่างเพลิดเพลิน ก่อนทีใ่ ครคนหนึง่ จะเผลอออกปากเรียกณอันดา
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เป็นนางแบบจ�ำเป็นให้ มหกรรมโพสลืมอายจึงเริม่ ต้นขึน้
หญิงสาวเปลีย่ นท่าให้เพือ่ นๆ ถ่ายรูปได้สารพัดแบบ ทัง้ ยืน นัง่ เดิน บิด
กระโดด ไม่เว้นแม้แต่การนอนกลิง้ ลงกับพืน้ รวมถึงการปัน้ หน้าหลากหลาย
อารมณ์ เช่น การท�ำแก้มป่อง ขยิบตา แยกเขีย้ ว ยิงฟัน ดึงหน้าเหวีย่ ง และ
แสร้งว่าเผลออย่างเป็นธรรมชาติ
ผ่านไปเพียงไม่กนี่ าที บรรดาตากล้องซึง่ ตอนแรกมีเพียงเพือ่ นในกลุม่
ทีเ่ ลิกถ่ายภาพวิวหันมารัวชัตเตอร์ใส่ดาราหน้ากล้องคนนี้ ก็เริม่ เพิม่ จ�ำนวน
โดยมีคนแปลกหน้านอกกลุม่ ทีเ่ ดินผ่านมาเห็นแล้วเกิดชอบอกชอบใจกับนางแบบ
ผูเ้ ปลีย่ นท่าโพสประหลาดๆ อย่างไม่เหน็ดเหนือ่ ยเข้าร่วมด้วยจนกลายเป็น
ชนมุงกลุม่ ใหญ่
ฝ่ายเพือ่ นๆ ของนางแบบจ�ำเป็นเห็นผูช้ มทีม่ ากขึน้ เรือ่ ยๆ ก็เริม่ สะกิดกัน
หาทางสลายตัว พาณาสน์จงึ ท�ำหน้าทีเ่ รียกหญิงสาวผูเ้ ป็นศูนย์กลางความสนใจ
แล้วส่งสัญญาณว่าก�ำลังจะโยกย้ายไปจุดอืน่ บ้าง
"ขอโทษนะคะ"
เสียงของใครคนหนึง่ ดังขึน้ เรียกให้ณอันดาหันไปยังทีม่ าและได้พบว่า
เป็นหญิงสาววัยรุน่ ชาวตะวันตกซึง่ ยืนอยูก่ บั เพือ่ นรุน่ ราวคราวเดียวกันอีกสองคน
"ฉันชือ่ เจนนิเฟอร์คะ่ พวกเราก�ำลังท�ำโปรเจ็กต์สง่ ประกวดอยูช่ นิ้ หนึง่
อยากจะรบกวนขอความช่วยเหลือจากคุณได้มยั้ คะ"
สาวผมน�ำ้ ตาลแดงแนะน�ำตัวแล้วอธิบายถึงรายละเอียดความช่วยเหลือ
ทีต่ อ้ งการ นัน่ คือโครงการประกวดคลิปวิดโี อเพือ่ โปรโมตการท่องเทีย่ วของเมือง
โดยทีพ่ วกเธอใช้แนวคิดเกีย่ วกับความรักในหลากหลายรูปแบบมาโยงเข้ากับ
สถานทีต่ า่ งๆ ซึง่ สิง่ ทีจ่ ะให้ณอันดาช่วยก็คอื เป็นดาราจ�ำเป็นหน้ากล้องและถาม
ค�ำถามหนึง่ ข้ออันจะน�ำมาซึง่ ค�ำตอบทีเ่ ป็นค�ำบอกรักทีน่ า่ ประทับใจทีส่ ดุ ได้
ณอันดาเหลือบมองชายหนุม่ ข้างตัวอย่างขอความเห็น ก่อนตอบตกลง
เมือ่ ไม่เห็นว่าเขามีทที า่ จะปฏิเสธแต่อย่างใด
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อีกไม่กนี่ าทีตอ่ มาทีมงานของเจนนิเฟอร์กเ็ ตรียมการเสร็จสรรพ ทัง้ กล้อง
ไมค์ และหน้าม้าทีไ่ ม่รไู้ ปสรรหามาจากทีไ่ หนตัง้ แต่เมือ่ ไหร่ เมือ่ ทุกคนพร้อม
ในต�ำแหน่งของตัวเองแล้ว หญิงสาวก็สงั่ เดินกล้องและพูดเกริน่ น�ำเล็กน้อย
ก่อนจะยืน่ ไมค์มาให้ณอันดาถามค�ำถามทีเ่ ตรียมไว้
"สมมติว่าฉันเป็นมนุษย์ต่างดาวนะคะ…แน่นอนว่าต้องเป็นประเภท
ทีส่ วยและแสนดี ฉันยานแตกและหลงมาบนโลก ฉันพูดภาษามนุษย์ไม่ได้
สือ่ สารอะไรกับใครไม่ได้ แล้วคุณเป็นคนแรกทีไ่ ด้เจอฉัน คุณจะสอนฉันพูดอะไร
เป็นค�ำแรกคะ"
ค�ำถามนีน้ อกจากตัวคนถามและเจนนิเฟอร์แล้วไม่มใี ครรูม้ าก่อน ดังนัน้
เมือ่ ถามจบจึงเกิดเสียงฮือฮาขึน้ ไม่นอ้ ย พิธกี รสาวให้เวลาหน้าม้าหนุม่ ทัง้ สามคน
คิดค�ำตอบอีกเล็กน้อยก่อนจะยืน่ ไมค์ให้ตอบรายบุคคล
"เอ่อ...สวัสดีมงั้ ครับ" ชายหนุม่ คนแรกตอบง่ายๆ เหมือนไม่สามารถ
หาค�ำตอบอื่นได้ทัน
"ท�ำไมล่ะคะ"
"เพราะ...You had me at hello*" ค�ำตอบที่ยกเอาประโยคเด็ดจาก
ภาพยนตร์ยอดนิยมนั้นเรียกเสียงเฮได้ในทันที
เมือ่ ถึงคราวชายหนุม่ คนทีส่ อง เขาพูดด้วยท่าทีเชือ่ มัน่ ในค�ำตอบของ
ตัวเองอย่างยิ่ง "รักครับ ผมจะสอนให้เธอพูดค�ำว่ารัก เธอจะได้บอกรักผม
ตลอดไป"
เสียงปรบมือเบาบางจากผู้ชมโดยรอบบอกให้รู้ว่าค�ำตอบนั้นอาจจะ
ธรรมดาเกินไปหน่อยเลยยังไม่ถูกใจนัก จนมาถึงผู้ร่วมรายการคนสุดท้าย
"ไม่สอนครับ" เขาตอบยิม้ ๆ "เพราะผมคงไม่อยากให้เธอไปพูดกับคนอืน่ "
"อ้าว แล้วคุณจะคุยกับเธอยังไงล่ะคะ"
"เราจะคุยกันด้วยหัวใจไงครับ" พูดจบเขาก็โค้งรับเสียงปรบมือและ
* ประโยคจากภาพยนตร์เรื่อง Jerry Maguire

(ไม่) รู้ว่า (ไม่) รัก
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การเป่าปากอย่างถูกใจจากผู้ชมเป็นการขอบคุณ
เจนนิเฟอร์ถอื ไมค์กลับมาหาณอันดาอีกครัง้ แล้วก็ได้เห็นว่าหญิงสาว
ก�ำลังจ้องมองไปที่ใครอีกคนหนึง่ อย่างเอาเป็นเอาตาย
"มองอะไรอยู่คะ"
"ก�ำลังส่งกระแสจิตเรียกคนบางคนออกมาตอบค่ะ"
ค�ำพูดนัน้ ท�ำให้พธิ กี รสาวหันมองตามสายตาของเธอไปจนเจอชายหนุม่
อีกคนยืนกอดอกในกลุม่ ผูช้ ม และเมือ่ เพือ่ นๆ เข้าใจความต้องการของณอันดา
สารพัดมือก็รว่ มด้วยช่วยกันทัง้ ผลักทัง้ ดันเขาให้ออกไปยืนกลางวงล้อมกับ
ชายหนุม่ อีกสามคนทันที
พาณาสน์อยากยกมือกุมขมับเป็นอย่างยิง่ เขาควรจะเชือ่ สังหรณ์ของ
ตัวเองตัง้ แต่ได้ยนิ โจทย์จากยายตัวแสบและหาทางเผ่นไปตัง้ แต่ตอนนัน้ หาก
สายตาคูห่ นึง่ ทีเ่ หลือบมองมาเป็นระยะท�ำให้เขาไม่กล้าขยับตัวไปไหน เพราะ
ไม่อาจเดาใจเจ้าหล่อนได้ว่าจะโหวกเหวกโวยวายขึ้นมาให้เสียเรื่องหรือไม่
จึงยังคงยืนเสียวสันหลังวาบๆ อยูท่ เี่ ดิมจนแม่เจ้าประคุณส่งสัญญาณกดดัน
มาทางสายตานัน่ แหละ
เขาลอบถอนหายใจอย่างนึกปลง ปลอบตัวเองว่าไหนๆ ก็ออกมาแล้ว
ก็คงต้องตอบๆ ไปให้จบ ไม่งนั้ ยายตัวยุง่ คงไม่ยอมปล่อยให้เขารอดพ้นไปจาก
ตรงนีแ้ น่
"ผมจะสอนให้เธอพูดชือ่ ผมเป็นค�ำแรกและค�ำเดียว เพือ่ ทีเ่ ธอจะได้เรียก
แต่ชอื่ ผมคนเดียวตลอดไป"
เมือ่ ประโยคสิน้ สุดลงเสียงปรบมือก็ดงั ขึน้ เกรียวกราว หากคนพูดกลับ
ไม่ได้ยิน เพราะในระหว่างที่เอ่ยตอบเขาได้ประสานตากับหญิงสาวเจ้าของ
ค�ำถามโดยบังเอิญ ชัว่ ครูน่ นั้ ดวงตากลมโตทีส่ อ่ แววอัศจรรย์ใจหากแฝงไปด้วย
ความอ่อนหวานเต็มเปีย่ มราวกับมีพลังลึกล�ำ้ ดึงดูดให้เขาไม่อาจละสายตาไปได้
จนในทีส่ ดุ ริมฝีปากสีสดใสก็แย้มยิม้ อย่างเต็มที่ ใบหน้านวลกระจ่างเรือ่ สีขนึ้
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ด้วยความยินดี และกว่าทีเ่ ขาจะรูส้ กึ ตัว ไมค์ในมือเจนนิเฟอร์กอ็ ยูต่ รงหน้า
ณอันดาอีกครัง้
"ท่าทางคุณจะได้ค�ำตอบที่ถูกใจแล้ว"
"ใช่ค่ะ"
"แล้วจะตอบเขาว่ายังไงดีคะ"
แววตาสุกใสสว่างวาบขึน้ อย่างร่าเริงผิดปกติ และถ้าสังเกตดีๆ จะเห็น
ความซุกซนทีซ่ อ่ นอยูใ่ นนัน้ ค่อยๆ แสดงตัวออกมา สัญญาณเตือนภัยในสมอง
พาณาสน์รอ้ งระงมขึน้ ทันที
...เฮ้ย ไม่นะ!
หญิงสาวยกมือขึ้นชี้นิ้วไปยังบันจี้แทรมโปลีน* ซึ่งมีเสาสูงสองต้น
โผล่ขึ้นมากลางวงล้อมของฝูงชนในบริเวณใกล้เคียง
"ฉันจะประกาศชื่อเขาให้โลกได้รู้"
"ท�ำไมถึงเป็นชื่อเขา ไม่ใช่ค�ำว่ารักล่ะคะ"
ณอันดายิม้ กว้างใส่ตาชายหนุม่ เจ้าของค�ำตอบสุดท้าย "เพราะจากนีไ้ ป
ชื่อของเขาคือค�ำว่ารักของฉัน และทุกครั้งที่ฉันเรียกเขา แปลว่าฉันก�ำลัง
บอกรักเขาอยูค่ ะ่ "
ว่าแล้วร่างบางนั้นก็ย่อตัวลงถอนสายบัวอย่างสวยงามหนึ่งครั้ง และ
วิง่ ไปยังจุดหมายทีป่ ลายนิว้ เมือ่ ครู่ ก่อนทีค่ ำ� ว่ารักจะถูกกูก่ อ้ งทัว่ ท้องฟ้ากว้าง
ราวกับจะให้โลกเป็นประจักษ์พยานของหัวใจดวงนี้
"พี่พัททททททท...ณาณ่ารักพี่พัทที่สุดในโลกเลยนะค้าาาาาา"
แล้วทริปนัน้ ก็จบลงด้วยเสียงหัวเราะของคนรอบข้าง ในขณะทีเ่ จ้าตัวคน
ก่อเรือ่ งต้องวิง่ ล้อมหน้าล้อมหลังง้อชายหนุม่ ผูโ้ ด่งดังขึน้ มาภายในเวลาไม่กนี่ าที
* Bungee Trampoline เครื่องเล่นชนิดหนึ่ง ประกอบด้วยเตียงผ้าใบส�ำหรับกระโดดและสายยางยืดซึ่งยึดไว้กับ
เสาอะลูมิเนียม

(ไม่) รู้ว่า (ไม่) รัก
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ด้วยการถูกบอกรักกลางท้องฟ้าพร้อมพยานบุคคลร่วมเหตุการณ์นบั ร้อย
"พี่พัทโกรธเหรอค้า"
หญิงสาวซอยเท้าไล่ตามพาณาสน์ที่เดินหนีหลังจากช่วงเวลาระทึก
ผ่านพ้นไปและฝูงชนละความสนใจจากพวกเธอแล้ว ตาโตแป๋วกะพริบถีๆ่ อย่าง
ออดอ้อน แล้วก็ถกู มือใหญ่ตลี งมาเบาๆ ทีห่ น้าผาก
"ไม่อายเขาบ้างหรือไงนะเรา" เขาถามด้วยใบหน้ามุ่ย คิ้วขมวดมุ่น
ถึงจะแอบยิม้ กับความร่าเริงสดใสของคนตรงหน้า แต่กอ็ ดนึกเคืองไม่ได้
ที่เป็นเหตุให้เขาต้องอับอายเพราะเสียงแซวจากคนรอบตัวทั้งคนรู้จักและ
แปลกหน้า แต่จะให้เดินหนีไประหว่างทีเ่ ธอก�ำลังเหินฟ้าอยูน่ นั้ ก็เป็นห่วงเกินกว่า
จะก้าวเท้าออกจากจุดนัน้ ได้ จึงต้องยืนกุมขมับยิม้ แหยรับฟังเสียงปรบมือเป่าปาก
จนจบ
เธอฉีกยิ้มพลางสั่นหน้า "ไม่ค่ะ ท�ำไมต้องอายล่ะคะ รักก็บอกว่ารัก
ไม่ใช่เรื่องน่าอายสักหน่อย"
"แต่กไ็ ม่ใช่เรือ่ งทีต่ อ้ งไปป่าวประกาศให้รทู้ วั่ โลกเลยนี่ เรือ่ งของคนสองคน"
"อันนั้นก็ใช่ค่ะ แต่ณาณ่าอยากแสดงความมั่นใจด้วยไงคะ ที่สำ� คัญ
ต้องรีบบอกให้คนอืน่ ๆ รูว้ า่ คนนีม้ เี จ้าของแล้ว จะได้ไม่เกิดคนทีส่ าม สี่ และห้า
ตามมา" หญิงสาวบอกพลางยักคิว้ ให้อย่างเจ้าเล่ห์ จึงถูกมือใหญ่ตหี น้าผาก
เข้าให้อีกที
"จะสนใจท�ำไม ถ้าคนสองคนรักกัน มือทีส่ าม สี่ หรือห้าอะไรของเรา
ก็ไม่มีผลหรอก"
จบประโยคนัน้ คนฟังก็กระโดดเกาะแขนเขาแน่น ตาพราวระยับเป็นประกาย
อย่างถูกใจ
"ถ้างั้นก็แปลว่าพี่พัทกับณาณ่ารักกันแล้วใช่มั้ยคะ"
ชายหนุ่มจึงได้รู้ตัวว่าโดนสาวน้อยตัวแสบแกล้งเข้าให้อีกแล้ว
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มหาวิทยาลัยในช่วงปิดเทอมภาคฤดูรอ้ นซึง่ แม้จะมีนกั ศึกษาลงทะเบียน
เรียนไม่นอ้ ย แต่ความพลุกพล่านกลับลดลงอย่างเห็นได้ชดั โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในวันทีอ่ ากาศร้อนจัดและแสงแดดแผดเผาเช่นนี้ ถ้าไม่จำ� เป็นจริงๆ ส่วนใหญ่
จะสมัครใจหลบร้อนอยู่ในอาคารที่ติดเครื่องปรับอากาศเย็นฉ�่ำมากกว่าจะ
ออกมาเดินให้ความร้อนแรงของดวงอาทิตย์เผาผลาญร่างกาย
ณอันดาก็เป็นหนึง่ ในนัน้ หญิงสาวนัง่ จิบชาแอปเปิล้ เย็นอยูใ่ นร้านกาแฟ
อย่างสบายใจ หูกฟ็ งั เพลงจากโทรศัพท์มอื ถือ โดยทีม่ อื ก็พลิกหน้าหนังสืออ่าน
ไปเรือ่ ยๆ ด้วย
"สบายใจเหลือเกินนะคุณผู้หญิง" เสียงห้าวทุ้มดังขึ้นพร้อมมือใหญ่
ทีถ่ อื วิสาสะเอือ้ มมาดึงหูฟงั ออก "ผมคิดว่าจ�ำไม่ผดิ นะว่าเรานัดกันทีห่ อ้ งสมุด
แล้วท�ำไมคุณโผล่มาอยู่ที่นี่"
"ก็หอ้ งสมุดแอร์เสียนี"่ หญิงสาวพูดเรือ่ ยๆ ไม่มที ที า่ อนาทรร้อนใจใดๆ
กับใบหน้าขาวทีข่ นึ้ ริว้ สีและอาการหอบเบาๆ ด้วยความเหนือ่ ยของคูส่ นทนา
"แล้วท�ำไมไม่บอก ปล่อยให้ผมวิ่งหาทั่วห้องสมุดเลย"
"ก็แล้วท�ำไมไม่โทรมาล่ะ"
"ไอ้บ้าที่ไหนใช้โทรศัพท์ในห้องสมุดกันเล่า ผมนึกว่าคุณอยู่ห้องสมุด
ถ้าโทรไปคุณก็จะโดนดุ ผมก็ไม่กล้าโทรสิ"
ฟังเหตุผลแล้วก็ตอ้ งยอมรับว่าเถียงได้ยาก เธอจึงยักไหล่และเปลีย่ นประเด็น
หน้าตาเฉย "เอาน่า ยังไงก็เจอกันแล้วไง คนมาสายไม่มสี ทิ ธิบ์ น่ นะ"
"ผมสายแค่ห้านาที แต่อีกสิบห้านาทีเนี่ยเพราะผมต้องวิ่งตามหาคุณ
ต่างหาก"
"ก็แล้วไอ้ห้านาทีนั่นเรียกว่าสายหรือเปล่าล่ะ"
ชายหนุม่ ท�ำท่าฮึดฮัดเพราะอยากเถียงแต่ไม่อาจท�ำได้ จึงทิง้ ตัวลงนัง่
ทีเ่ ก้าอีต้ รงข้าม ใบหน้าขาวจัดตัดด้วยเครือ่ งหน้าคมเข้มและดวงตาสีเทาอ่อน
ซึง่ เป็นส่วนผสมอันลงตัวของสองชนชาติคนละฟากฝัง่ ทวีปท�ำให้เขาจัดเป็น
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หนึง่ ในผูช้ ายหน้าตาดี เสียแต่ชอบท�ำหน้าอยูส่ องแบบ นัน่ คือกวนประสาท
กับขาดอารมณ์ขัน
เชนย์เป็นลูกครึ่งจีน-อเมริกัน บิดาของเขาเป็นคนจีนที่อพยพมาตั้ง
รกรากที่สหรัฐอเมริกาพร้อมกับพี่ชายและพี่สาวอีกสี่คนตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น
ด้วยสติปญั ญา ความสามารถ รวมถึงความอุตสาหะพากเพียรของห้าพีน่ อ้ ง
จากทรัพย์สนิ จ�ำนวนไม่มากทีพ่ กติดตัวมา ก็ได้งอกเงยเป็นธุรกิจครอบครัว
ทีม่ นั่ คงและกว้างขวางแตกแขนงออกไปเรือ่ ยๆ จนวันนี้ได้กลายเป็นหนึง่ ใน
ตระกูลเศรษฐีที่นักธุรกิจในวงการต่างรู้จักดี
ณอันดาได้รจู้ กั กับเขาในห้องเรียนวิชาหนึง่ ตัง้ แต่เทอมแรกทีเ่ ข้าเรียน
ทีน่ ี่ ชายหนุม่ เดินมาขอจับคูท่ ำ� รายงานกับเธอด้วยค�ำพูดทีห่ ลายคนอาจจะ
ตวัดหางตาใส่
'คูด่ ๆี ไม่ได้หากันง่ายๆ เห็นแก่เชือ้ ชาติท่ีใกล้เคียงกัน ผมจะยอมคูก่ บั
คุณเอง'
แต่เพราะคนฟังคือเธอ ประโยคนัน้ จึงฟังดูแสนธรรมดา เมือ่ เทียบกับ
ค�ำตอบทีพ่ ดู ออกไปด้วยเสียงสุภาพจริงใจพร้อมรอยยิม้ หวานจัดทัง้ ตาและปาก
'ไม่เป็นไรค่ะ ถ้าดีแล้วได้แค่นี้ ฉันท�ำเองคนเดียวดีกว่า'
จากวั น นั้ นมาเธอและเขาก็ ก ลายเป็ น เพื่ อ นสนิ ท กั น ซึ่ ง บรรดา
เพื่อนร่วมห้องหลายคนที่พอจะรู้อภินิหารของทั้งคู่ก็ไม่แปลกใจ ทั้งยังมี
แก่ใจตั้งฉายาให้ว่า 'คู่หูไร้เทียมทาน' อีกด้วย
"เถียงนัก ไม่ให้ซะดีมยั้ " ชายหนุม่ โบกฮาร์ดดิสก์พกพาบางเฉียบในมือ
เบาๆ
"ถ้าคิดว่าหาคนทีท่ งั้ เก่ง ท�ำงานไว รสนิยมดี และสวยขนาดนีม้ าแทน
ได้งา่ ยๆ ก็ตามใจสิ" เธอตอบพร้อมเชิดหน้าอย่างไม่ยหี่ ระ
เชนย์จงึ เคาะฮาร์ดดิสก์นนั้ ลงกับหน้าผากทีล่ อยไปมาเบาๆ อย่างหมัน่ ไส้
...พูดจาหลงตัวเองได้ขนาดนี้ เหมือนใครก็ไม่รู้
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"เอ้า เอาไป แล้วจะกลับยังไงนี่"
ณอันดาเก็บของใส่กระเป๋าแล้วหยิบโทรศัพท์มอื ถือขึน้ มา "พีพ่ ทั มารับ
นี่ไง โทรมาพอดี"
เมื่อพูดคุยกันเรียบร้อยต่างก็แยกย้ายกันไป ณอันดาเดินไปยืนรอ
ณ จุดที่นัดพาณาสน์ ไว้ เพียงไม่นานรถยนต์คุ้นตาก็เคลื่อนตัวเข้ามาจอด
ตรงหน้า หญิงสาวเขม้นมองผ่านกระจกเคลือบฟิลม์ เข้าไปดูทนี่ งั่ ข้างคนขับ
ก่อนเหลือบไปที่เบาะด้านหลัง
...ดีมาก อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่นะคะ
หญิงสาวพยักหน้าอย่างพอใจก่อนเปิดประตูรถเพือ่ ก้าวขึน้ ไปนัง่ เคียงข้าง
พาณาสน์
"สวัสดีคะ่ พีว่ ปิ พีอ่ อ้ น" เธอหันไปยิม้ ทักทายให้ผโู้ ดยสารด้านหลัง ซึง่
คนหนึ่งยิ้มรับแม้จะดูฝืนๆ ไปบ้าง แต่ก็ยังดีกว่าอีกคนที่ยกแค่มุมปากขึ้น
อย่างเสียไม่ได้
วิภาวีและอรกัญญาเป็นนักศึกษาใหม่ที่เพิ่งย้ายรัฐมาเรียนต่อระดับ
ปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยนี้ ทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทที่มีบุคลิกแตกต่างกัน
อย่างยิง่
วิภาวีเป็นคนสวย อ่อนหวานทั้งรูปร่าง หน้าตา และกิริยามารยาท
ดีกรีอดีตดาวมหาวิทยาลัยสมัยเรียนปริญญาตรีทเี่ มืองไทยท�ำให้หนุม่ ๆ ซึง่
ได้ทราบข่าวล่วงหน้าว่าเธอจะย้ายมาอยูเ่ มืองนีเ้ ฝ้ารอ และเมือ่ ได้พบเห็นตัวจริง
ความเรียบร้อย น่าทะนุถนอมก็ทำ� ให้พวกเขาเก็บไปเพ้อกันว่าหญิงสาวนัน้
เพียบพร้อมไม่ตา่ งอะไรจากนางในวรรณคดี
ส่วนอรกัญญานัน้ รูปลักษณ์ภายนอกดูธรรมดา แม้จะไม่ได้มสี ว่ นไหน
ที่บกพร่องแต่ก็ไม่ใช่คนสวย ยิ่งเมื่อเทียบกับเพื่อนสนิทที่ตัวติดกันตลอด
ยิ่งท�ำให้หญิงสาวดูจืดไป อย่างไรก็ตามสิ่งที่โดดเด่นของเธอคือบุคลิกที่
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คล่องแคล่ว แต่อารมณ์รอ้ นและไม่ยอมคน ซึง่ ท�ำให้ดเู หมือนเป็นผูช้ ว่ ยปกป้อง
วิภาวีไปโดยปริยาย
สิ่งที่ทั้งสองเหมือนกันคือฐานะทางบ้านที่อยู่ในระดับกลางและความ
สามารถในการเรียน ทั้งคู่เป็นนักเรียนทุน ผิดกันที่วิภาวีได้ทุนค่าเล่าเรียน
จากมหาวิทยาลัยที่นี่ ในขณะที่อรกัญญารับทุนมาจากบริษัทที่เมืองไทย
พวกเธอจะเริ่มการเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ในช่วงภาคการศึกษาฤดูใบไม้ร่วง
แต่ที่ย้ายมาก่อนก็เพื่อปรับตัวและเตรียมความพร้อมทั่วๆ ไป
ณอันดาได้พบหญิงสาวทัง้ สองเป็นครัง้ แรกเมือ่ สองสัปดาห์ทแี่ ล้ว ซึง่
อาจจะเรียกได้วา่ เป็นการพบกันที่ไม่คอ่ ยน่าประทับใจนัก
เนือ่ งจากอพาร์ตเมนต์ทสี่ องสาวเช่าอยู่ใกล้ทพี่ กั ของพาณาสน์ เขาจึง
รับอาสาอ�ำนวยความสะดวกพวกเธอในช่วงแรกตามธรรมเนียมปกติของ
กลุม่ คนไทยทีจ่ ะช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ซึง่ วันทีเ่ กิดเหตุชายหนุม่ แวะไปรับ
พวกเธอทีบ่ า้ นก่อนจะวนรถไปรับณอันดาทีม่ หาวิทยาลัยเพือ่ ไปยังบ้านเพือ่ น
อีกคนหนึง่ ซึง่ จัดงานต้อนรับเพือ่ นใหม่อย่างทีเ่ คยท�ำทุกเทอม
เมือ่ ณอันดาเห็นต�ำแหน่งทีว่ ภิ าวีนงั่ หญิงสาวก็เปิดประตูและขอให้เธอ
ย้ายทันที
'ขอโทษค่ะ ช่วยย้ายไปนัง่ เบาะหลังนะคะ ทีน่ งั่ ตรงนีเ้ ป็นของณาณ่าค่ะ'
เป็นอันรู้กันในกลุ่มคนไทยว่าที่นั่งข้างคนขับในรถของพาณาสน์นั้น
ถูกสงวนสิทธิ์ไว้ให้ณอันดาเพียงคนเดียว ซึ่งคนที่ประกาศให้เป็นเขตสงวน
ก็ไม่ใช่ใครนอกจากเจ้าตัวนั่นแหละ
หญิงสาวเข้าใจว่าวิภาวีเป็นคนใหม่จึงไม่รู้เรื่องนี้ เธอจึงบอกอีกฝ่าย
ด้วยน�ำ้ เสียงแสนธรรมดาโดยมีวตั ถุประสงค์เพียงแจ้งให้ทราบ แต่ดเู หมือน
คนฟังจะไม่คดิ เช่นนัน้ วิภาวีไม่รจู้ กั เธอมาก่อนจึงไม่คนุ้ กับนิสยั การพูดตรงๆ
แบบนีเ้ ลยหน้าเสียลงอย่างเห็นได้ชดั ในขณะทีอ่ รกัญญาโกรธแทนเพือ่ นและ
ไม่ลงั เลทีจ่ ะตอบโต้ทนั ที
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'ไม่ยักรู้ว่ามีเจ้าที่'
เจ้าทีเ่ ลิกคิว้ มองไปยังคนพูดเพือ่ หยัง่ เจตนา ซึง่ ฝ่ายนัน้ ก็จอ้ งกลับอย่าง
ไม่เป็นมิตร
'กถ็ งึ บอกให้ทราบไงคะ' พูดแล้วก็ถอนสายตากลับมาทีว่ ภิ าวีซงึ่ ยังนัง่ อึง้
อยูท่ เี่ ดิม
'ณาณ่า' เจ้าของรถเอ่ยปราม แม้จะรูว้ า่ เธอไม่มเี จตนาหาเรือ่ ง แต่เรือ่ ง
จะให้ยอมก็คงเป็นไปได้ยากเหมือนกัน
จริงๆ เขาก็คดิ อยูต่ งั้ แต่วภิ าวีขนึ้ มานัง่ ตรงนีแ้ ล้วว่ายายตัวยุง่ ของเขา
อาจจะมีปญั หา แต่กป็ ากหนักไม่พดู ตัง้ แต่แรกเพราะลืมไปว่าค�ำพูดตรงๆ ของ
เจ้าหล่อนซึง่ เขาเคยชินอาจจะไม่รนื่ หูสำ� หรับคนอืน่ ก็ได้ และนึกไม่ถงึ ด้วยว่า
อรกัญญาจะตอบโต้
เรื่องในวันนั้นจบลงได้เพราะพาณาสน์ออกปากขอให้วิภาวีย้ายที่นั่ง
โดยอ้างว่าเขาต้องให้ณอันดาช่วยดูทาง อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าอรกัญญา
จะตัง้ ตัวเป็นอริกบั เธอไปแล้ว ส่วนหญิงสาวอีกคนนัน้ ยังรักษาภาพสาวสวย
แสนดีไว้อยู่ ถึงจะดูฝดื ฝืนไปบ้าง
จุดหมายปลายทางวันนีค้ อื บ้านของรุน่ พีช่ าวไทยคนหนึง่ ทีเ่ พิง่ รับปริญญา
ไปหมาดๆ หญิงสาวก�ำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยในอีกไม่กวี่ นั ข้างหน้า
จึงได้จดั งานเลีย้ งลาเพือ่ นฝูงเป็นครัง้ สุดท้าย
เมือ่ จอดรถเรียบร้อย ทัง้ สีค่ นก็ชว่ ยกันหยิบของซึง่ ประกอบด้วยอาหาร
ต่างๆ เข้าไปในบ้าน
"สวัสดีคา่ ทุกคน คนสวยมาแล้วนะค้า" ณอันดาประกาศทันทีทผี่ ลักประตู
เข้าไปภายใน
อรกัญญาที่เดินตามมาข้างหลังเบ้ปากอย่างหมั่นไส้แล้วดึงวิภาวีให้
เดินตรงเข้าไปในครัวสมทบกับสาวๆ คนอื่นเพื่อช่วยเตรียมอาหาร
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"แล้วนัน่ คนสวยจะไปไหนจ๊ะ ท�ำไมไม่มาช่วยท�ำอาหาร" กุลรัตน์ตะโกน
มาจากด้านในครัวเมือ่ เห็นณอันดาเดินเกาะแขนพาณาสน์โผล่หน้าเข้ามาทักทาย
แล้วก็ทำ� ท่าจะตามออกไปทีห่ อ้ งนัง่ เล่น
"ก็ณาณ่าไม่ถนัดเรื่องท�ำอาหารนี่คะ อยู่ไปก็เกะกะพี่ๆ เปล่าๆ"
"แล้วถนัดอะไรบ้างล่ะจ๊ะ พี่ไม่เห็นเราจะท�ำอะไรได้สักอย่าง"
ณอันดายิ้มหวาน "ถนัดเรื่องท�ำสวยค่ะ หรือถึงไม่ถนัดก็ไม่เดือดร้อน
เพราะสวยเป็นปกติอยู่แล้ว"
คู่สนทนาส่ายหน้า สะบัดตะหลิวแทนการโบกมือ "จ้ะๆ แม่คนสวย
ตามปกติ งั้นจะไปไหนก็ไปเถอะจ้ะ"
ดังนัน้ เธอจึงไปนัง่ อยู่ในห้องนัง่ เล่นทีห่ นุม่ ๆ ก�ำลังช่วยกันแยกชิน้ ส่วน
เฟอร์นเิ จอร์ชนิ้ ใหญ่ทเี่ จ้าของจะไม่นำ� กลับไปด้วยให้เป็นชิน้ เล็กชิน้ น้อยเพือ่ ง่าย
ในการขนย้ายของผูร้ บั มรดกแทน
เมือ่ อาหารเสร็จ บ้านก็เรียบโล่งพอดี อาหารถูกน�ำมาจัดบนพืน้ ทีป่ ดู ว้ ย
ผ้าพลาสติกกันเปื้อนแทนโต๊ะซึ่งถูกจัดเก็บไปเรียบร้อย อุปกรณ์ที่ยังเหลือ
ใช้การได้มเี พียงโทรทัศน์และเครือ่ งเสียงทีเ่ จ้าของบ้านขอให้รนุ่ น้องทีซ่ อ้ื ต่อ
มารับของไปในวันทีเ่ ธอเดินทาง
"บีเก็บคาราโอเกะไปหรือยัง" อรรถนนท์ถามขึน้ ชายหนุม่ เป็นหนึง่ ใน
สมาชิกมือติดไมค์ประจ�ำกลุม่ ไม่วา่ ไปปาร์ตบี้ า้ นไหน เป็นต้องน�ำทีมตัง้ วงทุกที
"ยังค่ะ ไมค์ก็ยังอยู่ เตรียมไว้ให้พี่อรรถวันนี้โดยเฉพาะไง"
ว่าแล้วก็จดั แจงช่วยกันต่อสารพัดสายไฟและเซ็ตเครือ่ ง ก่อนทีบ่ ทเพลง
แกล้มอาหารจะเริม่ ต้นขึน้
"เพลงนี้ใครเลือก" อรรถนนท์ผทู้ ำ� หน้าทีจ่ ดั คิวถามเมือ่ ชือ่ เพลงปรากฏ
บนจอ
"ว้ายๆ ของณาณ่าเองค่ะ" หญิงสาวรีบรับไมโครโฟนทีถ่ กู ส่งต่อกันมา
แล้วลุกขึ้นยืนเตรียมพร้อม
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"เจอะเธอเมื่อไหร่ในใจมันหวิว เด็ดดอกไม้ปลิวจนเกลื่อนถนน
เธอน่ารักจนฉันเก็บไปคิดไปฝัน อยากขอเป็นแฟนด้วยคน
หน้าตาของเธอก็หล่อพอใช้ แต่ว่าหัวใจเธอช่างเปี่ยมล้น
เธอเพียบพร้อมไปทุกอย่าง จนฉันสับสนว่าต้องท�ำตัวยังไง"*
ณอันดาร้องเพลงตามท�ำนองสนุกสนานซึ่งเคยเป็นที่นิยมมากเมื่อ
หลายปีกอ่ น แต่ทที่ ำ� ให้คนฟังหัวเราะกันอย่างครืน้ เครงเป็นเพราะเธอไม่ได้
ร้องเฉยๆ หากยังออกท่าเต้นประกอบตามสเต็ปทีน่ กั ร้องดูโอ้สาวเจ้าของเพลง
เคยเต้นไว้อย่างไม่ผดิ เพีย้ น และเมือ่ ถึงท่อนแร็พก่อนจบ หญิงสาวก็ดงึ มือ
ชายหนุม่ ทีน่ งั่ อยูข่ า้ งตัวให้ยนื ขึน้ ท่ามกลางเสียงโห่ฮาของคนอืน่ ๆ
"ไม่อยากทอดสะพาน แต่รอนานๆ ก็ไม่ไหวนะ
เจอกันมาตั้งนานแล้ว ท�ำไมไม่มองตัวฉันบ้างล่ะ
ตรงนี้ ตรงนี้ หยิบสิ หยิบสิ มองเห็นไหมจ๊ะ
อุตส่าห์ทิ้งให้เธอเก็บ ท�ำไมไม่เก็บซะทีล่ะคะ"
พาณาสน์สา่ ยหัวดิก ใบหน้าเข้มของเขาเรือ่ สีขนึ้ เล็กน้อยเพราะไม่ชนิ
กับมุกแทะโลมหนุม่ ของยายตัวยุง่ นีส่ กั ทีทงั้ ทีเ่ จ้าตัวก็หาโอกาสท�ำอยูบ่ อ่ ยๆ
ดูอย่างตอนบันจีแ้ ทรมโปลีนทีก่ ระโดดม้วนหน้าม้วนหลังไปตะโกนบอกรักเขาไป
นัน่ ไง แต่เมือ่ มองร่างบางทีข่ ยับตัวตามจังหวะด้วยรอยยิม้ สดใสแล้วความขัดเขิน
ก็เปลีย่ นเป็นรอยยิม้ ข�ำปนเอ็นดู
ภาพคนทัง้ สองทีย่ มิ้ ให้กนั อาจดูธรรมดาในสายตาคนอืน่ ทีเ่ ห็นบ่อยครัง้
แต่สำ� หรับวิภาวีมนั ท�ำให้อาหารจานอร่อยรสกร่อยลงด้วยความหงุดหงิดทันที
หญิงสาวพยายามเสมองไปทางอื่น แต่เสียงปรบมือกับท�ำนองเพลงใหม่
ที่เริ่มต้นขึ้นก็ท�ำให้เธออดเหลือบตาไปมองอีกไม่ได้
เนื้อเพลงหวานซึ้งที่เล่าถึงการค้นหาความรักของคนสองคนดังขึ้น
แทนเพลงเก่าด้วยเสียงของหญิงสาวคนเดิมกับชายหนุม่ ทีถ่ กู บังคับให้รอ้ งคูก่ นั
* เพลง : ผ้าเช็ดหน้า ศิลปิน : Triumphs Kingdom
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แต่เนือ่ งจากเพลงนีต้ อ้ งใช้ความสามารถและพลังเสียงในการร้องค่อนข้างมาก
ท�ำให้ณอันดาทีไ่ ม่ชำ� นาญร้องเพีย้ นไปไม่นอ้ ย เพลงจึงถูกปิดก่อนจะจบเพราะ
คนฟังชักทนไม่ได้แม้วา่ พาณาสน์จะร้องได้คอ่ นข้างดีกต็ าม
"พอเหอะ ณาณ่ากลับไปเอาดีเพลงเก่าเถอะนะ ถือว่าสงสารพี่ๆ"
"แหม ก็เพลงนี้มันร้องยากนี่คะ"
"ร้องยากหรือไม่เก่ง เอ้อ ไม่ถนัดกันแน่คะน้องณาณ่า" เสียงอรกัญญา
ดังแทรกขึ้นด้วยค�ำพูดที่ดูเหมือนจะล้อเล่น แต่ไม่วายเจือหางเสียงเยาะๆ
ก่อนจะเสนอขึ้น "ถ้าอยากฟังเพลงนี้ต้องให้วิปร้องค่ะ รับรองเสียงเหมือน
ต้นฉบับเป๊ะ"
"ไม่เอาน่าอ้อน" วิภาวีรบี ค้านเสียงอ่อย แต่กลับก้มหน้าลงซ่อนแววตาวาว
อย่างสมใจไว้ได้สนิท
"ลองดูก็ได้นอ้ งวิป ไม่ตอ้ งเขินหรอก ถือว่าสนุกๆ กัน ขนาดณาณ่า
ร้องเข้ารกเข้าพงขนาดนั้นยังไม่อายเลย" กุลรัตน์ตีความอาการนั้นว่าเป็น
ความขัดเขินทีน่ า่ เอ็นดูจงึ เอ่ยสนับสนุน และไมโครโฟนก็ถกู ส่งมารอถึงมือ
ท�ำนองเพลงหวานเพลงเดิมดังขึน้ อีกครัง้ แต่คราวนีเ้ สียงทีข่ บั ขานกลับ
ต่างไปจากเสียงเดิมโดยสิ้นเชิง ทั้งน�้ำเสียงและการทอดอารมณ์ท�ำให้เธอ
สามารถสะกดคนฟังได้ตงั้ แต่ประโยคแรก
"สิ่งที่ฉันหวัง สิ่งที่ฉันคอย อาจดูเหมือนเลื่อนลอย เกือบจะฝันไป
มองหาคนคนหนึ่ง ที่ไม่รู้เป็นใคร และไม่รู้เมื่อไหร่ จะพบคนผู้นั้น"*
เมือ่ ประสานกับเสียงพาณาสน์ในท่อนต่อไปซึง่ เข้ากับเธอได้เป็นอย่างดี
บรรดาสมาชิกร่วมวงจึงนิง่ ฟังกันอย่างเคลิบเคลิม้ ไปตลอดเพลง
"แต่เราก็หากันจนเจอ มันนานแค่ไหนที่คอยเธอมา
รู้สึกไหมว่าชีวิตคุ้มค่า เมื่อมีใครสักคนข้างกาย"
เสียงปรบมือเกรียวกราวบอกความชื่นชมดังขึ้นเมื่อเพลงจบ วิภาวี
* เพลง : หากันจนเจอ ศิลปิน : ทรงสิทธิ์&เสาวนิตย์
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เอ่ยขอบคุณเบาๆ แล้วช้อนตาขึน้ มองคูร่ อ้ งเพลงทีก่ ำ� ลังส่งยิม้ มาให้พอดี เธอ
จึงก้มหน้าลงหลบตาด้วยท่าทางขัดเขิน
อาการดังกล่าวไม่พน้ สายตาของอรกัญญา เธอมองภาพของเพือ่ นและ
ชายหนุม่ อย่างพอใจ ก่อนตวัดสายตาไปยังหญิงสาวอีกคนด้วยรอยยิม้ เยาะเย้ย
อย่างไม่ปดิ บังฉายชัดขึน้ เต็มใบหน้าทีท่ ำ� ให้คนถูกมองงงไปเล็กน้อย
...เอ นี่เราต้องรู้สึกอะไรหรือเปล่าน้า
วิภาวีรอ้ งเพลงได้เพราะ เธอก็ชนื่ ชม ส่วนพาณาสน์นนั้ ไม่ตอ้ งพูดถึง ถ้า
มีพใู่ ห้ลกุ ขึน้ เต้นเชียร์หรือมีปา้ ยไฟให้โบกเธอคงท�ำไปแล้ว สรุปว่าสถานการณ์
โดยรวมก็ปกติดี แล้วสายตาจิกๆ ของอรกัญญานัน่ ควรจะแปลว่าอะไรกัน
...ช่างมันแล้วกัน คิดไปก็เปลืองซีรีเบลลัม* นะคะ
หญิงสาวไหวไหล่เล็กน้อยพลางเอือ้ มมือตักส้มต�ำมะละกอผสมแครอต
สีส้มสดใสใส่จาน หากทันทีที่อาหารสีสวยสัมผัสลิ้น เธอก็ส่งเสียงร้องลั่น
"โอ๊ย เผ็ดๆๆๆ"
เสียงโวยวายของเธอเรียกความสนใจจากหลายๆ คนได้ทนั ที เพลงใหม่
ทีก่ ำ� ลังจะเริม่ ขึน้ โดยอรรถนนท์เป็นอันหยุดชะงักกลางอากาศชัว่ คราว ก่อน
ด�ำเนินต่อเมือ่ ณอันดารับแก้วน�ำ้ หวานจากพาณาสน์แล้วยกดืม่ จนหมด กระนัน้
ใบหน้าทีป่ กติเป็นสีนวลของเธอก็ยงั แดงจัด
"กินโดนอะไรณาณ่า"
"ส้มต�ำค่ะ เผ็ดสุดๆ ใครท�ำคะเนีย่ " เธอพูดพลางชีน้ วิ้ ไปยังจานอาหาร
ต้นเหตุทท่ี ำ� ให้ยงั แสบปากไม่หายแม้จะได้นำ�้ ช่วยบรรเทาความเผ็ดร้อนไปบ้าง
แล้วก็ตาม
"เอ่อ พี่ท�ำเองค่ะ" วิภาวีที่นั่งห่างออกไปเล็กน้อยเอ่ยเสียงเบาด้วย
หน้าตาตื่น "เผ็ดไปเหรอคะ"
ณอันดาก�ำลังจะอ้าปากตอบก็ถูกขัดขึ้น
* ส่วนของสมองที่ควบคุมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย

(ไม่) รู้ว่า (ไม่) รัก

48

"ไม่เห็นเผ็ดสักหน่อย ไม่น่าเชื่อว่าน้องณาณ่าจะปากบางนะคะ เห็น
ปกติแล้วไม่ค่อยรู้สึกอะไร"
"คือณาณ่าทานเผ็ดไม่ค่อยได้ครับ เลยอาจจะรู้สึกมากกว่าคนอื่น"
พาณาสน์ตอบแทน เขารูส้ กึ ได้วา่ ค�ำพูดของอรกัญญาฟังแปร่งหูพกิ ล จึงคิดว่า
ควรป้องกันก่อนเกิดปัญหาขึน้
"ถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่าจะกินตั้งแต่แรกนะ" คู่กรณีเสียงอ่อนลงเล็กน้อย
เมื่อชายหนุ่มออกหน้าแทน
"ก็ณาณ่าไม่คิดว่าจะเผ็ดขนาดนี้นี่คะ สีแครอตกับพริกก็ส้มๆ แดงๆ
เหมือนกันเลยไม่รวู้ า่ มีพริกเยอะแค่ไหน ถ้ารูว้ า่ เผ็ดเหมือนแม่คา้ พริกยกแผง
มาใส่เองแบบนีค้ งไม่กล้ากินหรอกค่ะ"
"เอ๊ะ นี่น้องณาณ่าตั้งใจจะว่าใครเป็นแม่ค้าหรือเปล่า" เสียงที่อ่อนลง
เมื่อครู่กลับมารวนอีกรอบ
"หือ เปล่านี่คะ แค่พูดเปรียบเทียบข�ำๆ"
"เหรอคะ เพิ่งรู้ว่าเรื่องแบบนี้เอามาข�ำได้ด้วย"
ณอันดากะพริบตาอย่างเริ่มงงอีก "ท�ำไมจะไม่ได้ล่ะคะ"
"เพราะส�ำหรับบางคนมันเหมือนค�ำพูดดูถูกไงคะ"
ถึงตรงนีค้ วามงุนงงเมือ่ ครูก่ ค็ อ่ ยๆ กระจ่างทีละน้อย ทัง้ ค�ำพูดทีพ่ ยายาม
ส่อนัย น�ำ้ เสียงจิกกัดตวัดหาง และดวงตาทีจ่ อ้ งมาจนเธอเสียวแทนว่าลูกตา
จะพลัดหลุด รวมเข้าด้วยกันแล้วค�ำตอบก็ชดั เจนว่าคนพูดมีเจตนาอะไร
...ด๊ายยยย คุณพี่ขอมา คุณน้องก็จัดให้นะคะ
"แหม 'บางคน' นี่คิดมากจังนะคะ เขาแค่พูดถึงเฉยๆ ไม่ได้ซ่อน
ความหมายนัยอะไร ก็คดิ ว่าเขาดูถกู ซะแล้ว แบบนี้ไม่รวู้ า่ ใครกันแน่ทดี่ ถู กู
คนพูดหรือตัวเอง"
"ก็วา่ ไม่ได้หรอกค่ะ เขาอาจจะเจอพวกคนรวยนิสยั เสียมาเยอะเลยต้อง
ระแวงไว้กอ่ น"
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"ว้า น่าสงสารจริงๆ ชีวติ เขาคงเครียดมากนะคะ ถ้าได้เจอกัน ณาณ่า
ก็อยากจะบอกเขาว่าผู้หญิงน่ะคิดบวกแล้วจะสวยขึ้นทั้งหน้าตาและจิตใจ
นะคะ"
อรกัญญาตาลุกวาวขึ้นทันที "ณาณ่าว่าใคร"
คูก่ รณียงั สามารถรักษาใบหน้าให้ดซู อื่ ใสได้สนิท "จะว่าใครได้ยงั ไงคะ
ก็พวกเราพูดถึง 'บางคน' กันอยู่ไม่ใช่เหรอคะ"
ก่อนทีก่ ารลับฝีปากจะเข้มข้นกว่านี้ วิภาวีทเี่ ห็นอุณหภูมอิ ารมณ์ของ
เพือ่ นไต่ระดับขึน้ เรือ่ ยๆ และท�ำท่าจะเสียคะแนนต่อหน้าคนอืน่ ก็รบี ขัดทัพด้วย
การชวนเพือ่ นไปห้องน�ำ้ จึงเป็นโอกาสให้พาณาสน์จดั การคนข้างตัวบ้าง
"ไปเถียงเขาท�ำไมกันนะณาณ่า"
"เถียงอะไรกันคะ เปล่าสักหน่อย เขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนทรรศนะ
ต่างหากล่ะคะ"
ชายหนุม่ เคาะนิว้ กับศีรษะคนทีท่ ำ� หน้าไม่รไู้ ม่ชวี้ า่ ยัว่ อารมณ์คนอืน่ ไว้
ขนาดไหน "ไม่ต้องมาท�ำแบ๊วกับพี่เลย คิดว่ารู้ไม่ทันเราหรือไง"
ณอันดารีบกระแซะเข้ากอดแขนอย่างออดอ้อน "โธ่ๆๆ ใครจะคิดแบบนัน้ คะ
ณาณ่าบอกแล้วว่าพีพ่ ทั อ่ะรูใ้ จณาณ่าทีส่ ดุ แล้ว สมกับเป็นทีร่ กั …"
หญิงสาวหัวเราะกิก๊ เมือ่ พาณาสน์ทำ� ตาดุใส่เพราะค�ำพูดสุดท้าย "ทีร่ กั
ของพวกเราทุกคนไงคะ แหม คิดไปถึงไหน"
"พอๆ" มือใหญ่ผลักศีรษะที่แกล้งเอนซบลงกับไหล่ออกเบาๆ "แล้ว
เดี๋ยวอ้อนออกมาก็ไม่ต้องไปชวนเขาทะเลาะอีกนะ"
"ไม่ได้ชวนนะคะ พีเ่ ขาถามมา ณาณ่าก็ตอ้ งตอบสิคะ ไม่งนั้ ก็กลายเป็น
เสียมารยาทอีก"
เธอพู ด แล้ ว นิ่ ง คิ ด ถึ ง ปฏิ กิ ริ ย าของหญิ ง สาวทั้ ง สองที่ เ พิ่ ง ผละไป
อรกัญญาน่ะแสดงออกชัดเจนแล้วว่าไม่ชอบหน้าอย่างมาก ส่วนวิภาวีนั้น
ถึงจะไม่มีท่าทีต่อต้านแต่ก็ดูอึดอัดใจทุกทีเวลาจะเสวนากับเธอ ตกลงว่า
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โกรธตั้งแต่เรื่องขอให้ย้ายที่นั่ง หรือเผลอไปเหยียบตาปลาเตะตาตุ่มกัน
ตอนไหน
"หรือว่าเรากลับกันเลยได้มั้ยคะ"
"หือ?" พาณาสน์ส่งเสียงในล�ำคออย่างงุนงงเมื่อคนข้างตัวชวนกลับ
กะทันหัน
"ขืนอยูต่ อ่ แล้วพีอ่ อ้ นพูดอะไรมาอีก ณาณ่าห้ามปากไม่ได้กง็ านกร่อย
สิคะ"
แม้เหตุผลจะฟังไม่เข้าท่า แต่สุดท้ายพาณาสน์ก็ทนเสียงรบเร้าและ
ข้ออ้างที่ทั้งชักทั้งลากแม่น�้ำสามร้อยสายมาประกอบของหญิงสาวไม่ได้
เลยต้องยอมบอกลางานเลี้ยงก่อนก�ำหนด ส่วนอีกสองสาวที่มาด้วยกันนั้น
ยังไม่อยากกลับ อรรถนนท์จึงอาสาที่จะไปส่งหลังเลิกงาน
"ไปเถอะ เดี๋ยวพี่ไปส่งวิปกับอ้อนเอง"
คล้อยหลังสองหนุม่ สาว วงอาหารทีเ่ ริม่ อิม่ ท้องและวงดนตรีทอี่ มิ่ ตัว
ก็เริ่มกระจัดกระจายเป็นวงสนทนาหลายกลุ่มตามแต่ความสนิทสนมและ
ความสนใจ โดยเรื่องที่เป็นหัวข้อก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆ ตั้งแต่เรื่องชีวิต
ความเป็นอยู่ การเรียน อาหารชวนชิม ประสบการณ์ทอ่ งเทีย่ ว และทีข่ าด
ไม่ได้เลยคือเรือ่ งของคน หรือทีเ่ รียกกันง่ายๆ ว่าการนินทา ซึง่ แน่นอนว่า
คนทีจ่ ะตกเป็นเหยือ่ ของกิจกรรมยอดนิยมนีต้ อ้ งเป็นบุคคลที่ไม่ได้นงั่ ร่วมวง
อยูด่ ว้ ย
"ตกลงพีพ่ ทั กับณาณ่านีเ่ ขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าคะ" อรกัญญาหาช่อง
เปิดประเด็นขึน้ เมือ่ จังหวะอ�ำนวย โดยท�ำท่าเหมือนเป็นความอยากรูป้ ระสา
คนรูจ้ กั ธรรมดา "อ้อนเห็นไปไหนต่อไหนด้วยกันตลอดเลย"
"ไม่ใช่แฟน แต่เป็นผีเกาะหลัง" กุลรัตน์ตอบแล้วหัวเราะร่วน แม้จะ
ยังมีสติ แต่ฤทธิน์ ำ�้ เมาสามขวดย่อมๆ ก็ทำ� ให้เธออารมณ์ดเี กินเหตุ "รูจ้ กั ป่ะ
แบบทีต่ ดิ ตามกันมาแต่ชาติปางก่อนน่ะ"
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"โหพี่ก้อย ใจร้ายไปป่ะนั่น" ชายหนุ่มอีกคนท้วงขึ้น แต่ก็อดข�ำไม่ได้
"พูดซะเห็นภาพเลย"
"บอกจริงๆ พี่เสียดายนายพัทมาก"
"ฮ้า นีพ่ กี่ อ้ ยแอบชอบพีพ่ ทั เหรอเนีย่ " กองพลแกล้งอุทานเสียงดัง เลย
โดนรุน่ พีส่ าวปาถัว่ ทีว่ างเป็นกับแกล้มอยูต่ รงหน้าใส่จนต้องไปหลบหลังคนรัก
ทีน่ ง่ั อยูข่ า้ งๆ กัน
"ไม่ได้ชอบแบบนัน้ โว้ย หมายถึงว่ามันควรจะหาแฟนได้ดกี ว่านี้ ทัง้ หล่อ
ทัง้ รวย นิสยั ก็ดี แถมยังเรียนเก่ง น่าจะได้แฟนทีส่ วย แสนดีเหมือนๆ กัน"
พี่สาวใหญ่ของกลุ่มอธิบายก่อนท�ำท่าเหมือนนึกได้และหันไปทางน้องใหม่
"นี่ๆ ต้องอย่างวิปนี่ คุณสมบัติถูกต้องทุกประการเลย สนใจมั้ยน้อง"
วิภาวีท�ำท่าตกใจที่อีกฝ่ายหันมาตั้งค�ำถามเอากับเธอ "วิปเหรอคะ"
"หนูนั่นแหละ เดี๋ยวพวกพี่ดันเอง"
"เอ่อ ไม่ดมี งั้ คะ" หญิงสาวยิม้ แหย หากเมือ่ หันไปสบตากับอรกัญญา
นัยน์ตาหวานกลับเจือประกายทีท่ ำ� ให้เพือ่ นซึง่ คบกันมานานและเข้าใจความหมาย
ของแววตานัน้ ได้ดรี บี เอ่ยขึน้
"พูดไปก็เหมือนนินทาน้องนะคะ แต่แหม อ้อนว่าณาณ่าเขาแปลกๆ อ่ะ
แบบมัน่ ใจในตัวเองม้ากมาก ทัง้ ๆ ทีก่ ...
็ ไม่เห็นจะท�ำอะไรเป็นชิน้ เป็นอัน เวลา
พูดอะไรก็ไม่คอ่ ยเกรงใจใครเลย ขนาดว่าอ้อนเพิง่ มาได้ไม่นานได้ยนิ แล้วอึง้
ทุกที"
"แต่มนว่าณาณ่าไม่ได้คิดอะไรหรอกนะ เขาเป็นคนพูดตรงๆ บางที
ก็ตลกหน้าตายไปงั้นเอง" มนธิราแก้ตัวแทนเลยถูกกุลรัตน์ค้อนเข้าให้
"เดีย๋ วนีเ้ ข้าข้างนะยะแม่มน แค่เขาช่วยจับคู่ให้หน่อยเดียว รูไ้ ว้เถอะว่า
ยายณาณ่าไม่ได้หวังดีอะไรหรอก แค่อยากสนุกเท่านัน้ แหละ ลูกเศรษฐีกเ็ งีย้
โดนตามใจจนเคยตัว"
"โธ่ พี่ก้อยก็อคติกับน้องเขาเกินไป"
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"ฉันคิดคนเดียวที่ไหนล่ะ ถามเลยถาม ใครๆ ก็คดิ แบบนีท้ ง้ั นัน้ แหละ
ใช่มั้ยอรรถ"
คนถูกยิงค�ำถามกะทันหันยักไหล่ "จริงๆ น้องมันก็นา่ รัก แค่ชอบแกล้ง
เหมือนเด็กๆ แล้วก็พดู ตรงอย่างทีม่ นว่า แต่กน็ ะ ถ้าพัทได้แฟนดีกว่านีม้ นั ก็ด"ี
"จะว่าอ้อนเข้าข้างเพื่อนก็ได้นะ วิปเนี่ยสู้ณาณ่าไม่ได้แค่เรื่องฐานะ
ทางบ้านเท่านั้น แต่อย่างอื่นไม่แพ้หรอกนะคะ"
วิภาวีตีแขนเพื่อนเบาๆ อย่างขัดเขิน "บ้าน่าอ้อน พูดอย่างนั้นได้ไง
พี่พัทได้ยินเข้าวิปแย่กันพอดี"
"โอ๊ย ไม่ต้องเขินหรอก เห็นมั้ยล่ะ มีแต่คนเห็นด้วย น้องวิปนี่แหละ
เหมาะกับพัทมากๆ อย่างกับกิ่งทองใบหยก"
"โห ขนาดนัน้ เลยนะพี่ แฟนยังไม่ได้เป็นเลย จะจัดงานแต่งแล้วเหรอ"
คราวนีไ้ ม่ใช่ถวั่ บิน แต่เป็นค้อนบินทีก่ ลุ รัตน์สง่ ไปให้หนุม่ รุน่ น้องทีข่ ยัน
ขัดคอ "ตอบมาแค่จะช่วยหรือไม่ชว่ ยก็พอไอ้เกม อย่าพยายามป่วน"
มนธิราขยับตัวอย่างอึดอัดใจ ใช่วา่ จะไม่เข้าใจความหวังดีของอีกฝ่าย
หากเธอก็รู้สึกเห็นใจณอันดาไม่แพ้กัน สาวรุ่นน้องอาจจะดูไม่ดีพอส�ำหรับ
ชายหนุม่ ทีเ่ พียบพร้อมด้วยคุณสมบัตดิ เี ด่นเข้าขัน้ สมบูรณ์แบบ แต่เธอก็ไม่ได้
เลวร้ายถึงขนาดที่ทุกคนมอง อย่างน้อยความรักที่มั่นคงและบริสุทธิ์ใจซึ่ง
หญิงสาวมีตอ่ พาณาสน์กน็ า่ จะมีคา่ พอทีจ่ ะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างยุตธิ รรม
เธอเหลือบมองคนรักทีห่ นั มาสบตาอย่างเข้าใจ กองพลเองก็ไม่เห็นด้วย
อาจเป็นเพราะเขาได้คยุ กับพาณาสน์กอ่ นหน้านีถ้ งึ เบือ้ งหลังแผนการทีณ่ อันดา
ช่วยให้เขาได้สารภาพรัก
'ณาณ่าอาจจะซนไปหน่อย แต่เชื่อเถอะว่าเขาหวังดีอยากช่วยจริงๆ
พี่เคยถามเหมือนกันว่าท�ำไมถึงต้องให้ความส�ำคัญกับค�ำพูดขนาดนั้นทั้งที่
แค่การแสดงออกก็พอแล้ว แต่เขาบอกว่าผูห้ ญิงทุกคนย่อมอยากได้ยนิ คนที่
ตัวเองรักบอกรักต่อหน้าด้วยกันทั้งนั้น ประมาณว่ามันเป็นความประทับใจ
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ทีจ่ ะเก็บไว้เล่าให้ลกู หลานฟังอะไรท�ำนองนัน้ '
'ผมเข้าใจนะพี่ ถึงตอนแรกจะแอบเคืองนิดหน่อยเพราะเขิน แต่มาคิดดู
อีกทีถา้ ณาณ่าไม่ทำ� แบบนัน้ ผมอาจจะป๊อดเอาวินาทีสดุ ท้ายก็ได้'
'เข้าใจก็ดี ณาณ่าท�ำอะไรไม่คอ่ ยปรึกษาใคร บางคนไม่เข้าใจก็คดิ ไปว่า
เขาชอบแกล้งบ้าง นิสยั ไม่ดบี า้ ง แต่รบั ประกันได้วา่ ไม่ได้คดิ ไม่ดแี น่ๆ'
บทสนทนาในครัง้ นัน้ ท�ำให้เขาและมนธิราเข้าใจสาวน้อยจอมแสบของ
เพือ่ นๆ ดีขนึ้ แต่การจะเปลีย่ นความคิดและทัศนคติทสี่ งั่ สมมานานของทุกคน
ด้วยค�ำอธิบายเพียงเท่านีค้ งท�ำได้ยาก ดีไม่ดจี ะหาว่าเขาถือหางเข้าข้างเพราะ
เคยมีผลประโยชน์สว่ นตัวอย่างทีม่ นธิราโดนเมือ่ ครู่
เมือ่ ไม่มเี สียงคัดค้านเพิม่ เติม กุลรัตน์กถ็ อื โอกาสสรุปแผนการจับคูร่ ะหว่าง
พาณาสน์กบั วิภาวีเสียเลย ซึง่ แม้วภิ าวีจะท�ำหน้าเจือ่ นอย่างไม่มนั่ ใจ แต่แววตา
กลับฉายประกายสุกใสอย่างพึงพอใจ ส่วนอรกัญญานัน้ ถึงกับยิม้ ออกนอกหน้า
"เอาน่า ไม่ได้ให้ทำ� อะไรมาก แค่คอยกันๆ ยายณาณ่าไว้บา้ ง พัทกับวิป
จะได้มโี อกาสรูจ้ กั กันมากขึน้ ส่วนใครไม่เห็นด้วยก็เฉยๆ ไว้แล้วกัน"
วันนีณ้ อันดาอารมณ์ดเี ป็นพิเศษในรอบหลายวันเนือ่ งจากมีนดั รับประทาน
อาหารเย็นกับพาณาสน์ ซึง่ อันทีจ่ ริงแล้วก่อนหน้านีเ้ ธอก็ทานอาหารกับเขา
อย่างน้อยวันละมือ้ เกือบทุกวัน แต่ชว่ งทีผ่ า่ นมานีด้ เู หมือนตารางชีวติ จะสับเท้า
สวนทางกันไปมาตลอด จนอัตราการได้พบกันลดลงกว่าครึง่ เป็นเหตุให้เธอ
โอดครวญหงุงหงิงผ่านโทรศัพท์แทบทุกคืน จนในทีส่ ดุ เขาต้องออกปากว่า
จะพาไปชดเชยด้วยอาหารหนึง่ มือ้
"พี่พัทขา ณาณ่าสวยแล้วค่ะ พร้อมไปดินเนอร์โรแมนติกได้แล้ว"
พาณาสน์มองหญิงสาวในชุดกระโปรงลายดอกสีสันสดใสตามเทรนด์
ของฤดูกาลซึ่งยืนหมุนตัวอวดอยู่เบื้องหน้าแล้วก้มลงดูนาฬิกาข้อมือ
"นี่มันเพิ่งสี่โมงกว่า จะรีบไปไหนณาณ่า"
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ร่างบางทิ้งตัวลงนั่งที่โซฟาข้างตัวชายหนุ่มซึ่งมานั่งรอเธอแต่งตัวที่
อพาร์ตเมนต์ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้ว
"ก็รบี ไปกิน แล้วจะได้มเี วลาเดินย่อยเยอะๆ ไงคะ ไปสวนสาธารณะข้างๆ
นัน้ ก็ได้"
"มั่วละๆ พี่บอกว่าพาไปกินข้าวอย่างเดียวนะ เดินย่อยนี่งอกออกมา
จากไหน"
"แหม ก็วันก่อนพี่พัทยังไปบาร์บีคิวกับพวกพี่ก้อยพี่อรรถได้เลย"
"วันนั้นพี่ก็ชวนเราแล้ว แต่ไม่ว่างเองนี่"
"ณาณ่าถึงไม่งอแง ยอมให้พี่พัทพาไปวันนี้แทนไงคะ"
ชายหนุม่ ส่ายหน้า "มามุกโมเมอีกแล้ว นีเ่ ราก�ำลัง 'ยอม' ให้พาไปหรือ
'บังคับ' ให้พาไปกันแน่ฮึ"
ค�ำพูดนั้นท�ำให้อีกฝ่ายยิ้มเผล่ "ปลื้มใจจัง พี่พัทรู้ใจณาณ่าเรื่อยเลย"
เขาส่งสายตาดุไปยังคนทีเ่ อียงคอช้อนตามองอย่างออดอ้อน แต่เมือ่
หญิงสาวเริม่ กะพริบตาถีๆ่ พร้อมท�ำแก้มป่องพลางใช้นวิ้ จิม้ แขนเขาเบาๆ ด้วย
ท่าทางเหมือนลูกแมวขอนม เขาก็หลุดยิม้ ออกมาจนได้
"พอแล้วๆ จะไปก็ไป ท�ำท่าแบบนี้เดี๋ยวคืนนี้พี่ได้นอนฝันร้ายพอดี"
ณอันดาฉีกยิม้ แก้มปริ กระโดดลุกขึน้ ยืนโดยไม่ลมื ดึงแขนเขาขึน้ มาด้วย
"ไม่ตอ้ งห่วงค่ะ ถ้ามีณาณ่าอยูใ่ นฝัน เดีย๋ วร้ายก็กลายเป็นดี เพราะหนูณาคนนี้
จะปกป้องพีพ่ ทั เองค่ะ"
ร้านอาหารทีณ่ อันดาเลือกเป็นร้านอาหารไทยขนาดกลางทีเ่ พิง่ เปิดใหม่
ได้ไม่นาน การตกแต่งร้านดูคล้ายร้านอาหารไทยทัว่ ไปในต่างแดน คือมีการ
ประดับด้วยไม้แกะสลัก ผ้าปัก และตุก๊ ตาพืน้ เมืองต่างๆ เพือ่ สร้างบรรยากาศ
และสือ่ ถึงความเป็นไทย แสงไฟสลัวสีนวลและดนตรีทเี่ ปิดคลอท�ำให้ผมู้ าเยือน
รูส้ กึ เหมือนได้กา้ วเข้าไปยังอีกโลก
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เสียงกระดิง่ หน้าประตูดงั ขึน้ เมือ่ ผลักบานประตูเข้าไป ชายวัยกลางคน
ซึง่ ยืนอยูท่ เี่ คาน์เตอร์หน้าร้านจึงเดินเข้ามาต้อนรับ
"สวัสดีคะ่ ร้านเปิดหรือยังคะ" ณอันดาถามเมือ่ กวาดตามองทัว่ ร้านแล้ว
ยังไม่ปรากฏลูกค้ารายอืน่ นัง่ อยู่
ใบหน้ากลมยิม้ กว้างขึน้ อีกเมือ่ ได้ยนิ ลูกค้าทักด้วยภาษาไทย "เพิง่ เปิด
เลยครับ เชิญๆ กีท่ คี่ รับ"
"สองค่ะ"
เขาผายมือเชือ้ เชิญและเดินน�ำคนทัง้ สองไปยังโต๊ะบริเวณริมหน้าต่าง
ส�ำหรับสองทีน่ งั่ โดยจัดให้ลกู ค้านัง่ หันหน้าออกไปด้านนอกซึง่ มีทวิ ทัศน์เป็น
ร้านรวงเล็กๆ ตลอดแนวถนน
"ผมชื่อไมค์ เป็นเจ้าของที่นี่ ถ้ามีอะไรบอกผมได้เลยนะครับ แล้ว
อีกสักครู่จะให้พนักงานมารับออเดอร์นะครับ"
ณอันดาเปิดดูรายการอาหารเล่มใหญ่ในมือพลางพูดแจ้วๆ ไม่หยุดปาก
"พีพ่ ทั ทานอะไรดีคะ เห็นเขาว่าทีน่ มี่ หี อ่ หมกทะเลทีพ่ พี่ ทั ชอบ แล้วก็
ต้มข่าไก่ ผัดกะเพราไม่เอาเนอะ กินทีพ่ พ่ี ทั ท�ำอร่อยทีส่ ดุ แล้ว ย�ำไก่ทอดมัย้ คะ
แปลกดี ส่วนจานผักก็สม้ ต�ำมัย้ คะ"
"สัง่ มาแล้วกินได้เหรอเราน่ะ มีแต่ของเผ็ด เดีย๋ วก็แสบปากแสบท้องอีก"
หญิงสาวเงยหน้าส่งยิม้ หวานให้ "ไม่เป็นไรค่ะ ของโปรดพีพ่ ทั ณาณ่า
กินได้ เดีย๋ วบอกเขาว่าขอเผ็ดน้อยหน่อย และขอน�ำ้ มาเตรียมไว้เยอะๆ ละกัน"
"เอาผัดผักมาแทนส้มต�ำแล้วกัน ณาณ่าจะได้กินได้ สั่งอย่างอื่นให้
เดี๋ยวก็บ่นว่าพี่ท�ำให้อ้วนอีก"
"ได้ค่ะ ณาณ่าว่าง่าย พี่พัทว่าไงก็ว่างั้นค่ะ"
"พีพ่ ทั " เสียงอุทานแผ่วเบาจากด้านหลังเรียกให้ทงั้ สองหันกลับไปมอง
"น้องวิป น้องอ้อน" พาณาสน์ทกั ขึน้ เมือ่ เห็นว่าต้นก�ำเนิดเสียงเมือ่ ครูค่ อื
วิภาวี โดยมีอรกัญญายืนห่างออกไปเล็กน้อย
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"อ้าว มาท�ำอะไรทีน่ คี่ ะ" ณอันดาพูดขึน้ บ้าง เหลือบสายตาลงมาก็เห็น
ผ้ากันเปือ้ นทีค่ าดอยูบ่ ริเวณเอวของอีกฝ่าย "ท�ำงานทีน่ ก่ี นั เหรอ"
แม้แสงไฟจะไม่สว่างนัก แต่ความสว่างจากภายนอกทีส่ อ่ งผ่านหน้าต่าง
กระจกเข้ามาก็ทำ� ให้เห็นว่าใบหน้าเจือ่ นๆ ของวิภาวีแดงขึน้
"ท�ำงานที่นี่แล้วผิดตรงไหนไม่ทราบ" เสียงที่ตอบกลับมากลับเป็น
อรกัญญาที่สืบเท้าเข้ามาใกล้ ใบหน้าบึ้งตึงกับตาที่จ้องอย่างขุ่นเคืองท�ำให้
คนถูกมองเริ่มงง
"ไม่ได้ว่าผิดนี่คะ แค่ถามเฉยๆ"
"ก็เห็นๆ อยูแ่ ล้วจะถามท�ำไมไม่ทราบ นึกว่ารวยแล้วจะดูถกู ใครก็ได้
งัน้ เหรอ"
ณอันดาเลิกคิว้ มองหน้าสาวรุน่ พีท่ งั้ สองสลับกัน ขณะทีอ่ รกัญญาท�ำหน้า
เหมือนจะจับเธอฉีกเป็นชิน้ ๆ วิภาวีกเ็ ม้มปากพลางน�ำ้ ตาคลออย่างน่าสงสาร
...เอ ข้อกล่าวหากับฉากแบบนี้มันคุ้นๆ อยู่นะคะ
"น้องอ้อน ณาณ่าไม่ได้ดถู กู จริงๆ ครับ" ชายหนุม่ คนเดียวในทีน่ นั้ รีบพูด
ไกล่เกลีย่
"แปลว่าอ้อนกับวิปคิดมากไปเองสินะคะ"
พาณาสน์ลอบถอนหายใจอย่างอึดอัดกับค�ำประชดนั้น เขามั่นใจว่า
ณอันดาคงไม่ได้คิดดูถูกอย่างที่อีกฝ่ายเข้าใจ ต่อให้จะมีนิสัยปากไวและ
ชอบแกล้งคนอืน่ บ้าง แต่เธอก็ไม่เคยระรานใครก่อน หากในทางตรงกันข้าม
หญิงสาวก็ไม่เคยยัง้ ปากเมือ่ ถูกก่อกวน ซึง่ ในสถานการณ์นที้ คี่ กู่ รณีแสดงให้เห็น
อยูบ่ อ่ ยๆ ว่าไม่คอ่ ยถูกชะตา ถ้าไม่รบี ห้ามทัพอาจจะวุน่ วายมากกว่านีก้ ็ได้
"พี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น"
"พี่พัทไม่ต้องแก้ตัวแทนหรอกค่ะ เจ้าตัวยังไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเลย
พูดเองก็ย่อมรู้ดีแก่ใจว่าคิดอะไรอยู่"
วิภาวีดึงแขนเพื่อนอย่างห้ามปราม
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"พอแล้วอ้อน พวกเราคงคิดมากไปเองจริงๆ" หญิงสาวพูดเสียงอ่อน
หากอาการหลบตาท�ำให้พาณาสน์เข้าใจได้วา่ เธอน้อยใจกับค�ำพูดทีด่ เู หมือน
ปกป้องอีกฝ่ายของเขา
"ใช่คะ่ พวกพีค่ ดิ มากเอง...มากกกไปเยอะด้วย ส�ำคัญตัวผิดหรือมีปมด้อย
อะไรในชีวติ หรือเปล่าคะ ถึงได้คดิ ว่าคนอืน่ จะต้องดูถกู ตัวเองตลอดเวลา"
ค�ำโต้ตอบนัน้ ท�ำเอาคนฟังสะอึกกันไปถ้วนหน้า ไม่เว้นแม้แต่พาณาสน์
"นี่ เธอ!"
อรกัญญาเริม่ ขึน้ เสียง แต่กอ่ นทีจ่ ะได้ทำ� อะไรมากกว่านัน้ ชายวัยกลางคน
ทีแ่ นะน�ำตัวว่าเป็นเจ้าของร้านก็เมียงมองเข้ามาถาม
"เอ่อ มีอะไรกันหรือเปล่าครับ"
พนักงานทัง้ สองหน้าเสียขึน้ มาทันที พวกเธอเพิง่ เริม่ งานวันนีว้ นั แรก
โดยการแนะน�ำของเพือ่ นคนหนึง่ ถ้ามีปญั หากับลูกค้าคงไม่ได้มาท�ำงานอีกแน่
"ไม่มอี ะไรหรอกครับ พอดีพวกเรารูจ้ กั กัน เลยคุยกันเสียงดังไปหน่อย
ขอโทษด้วยนะครับ" พาณาสน์รบี ตอบ เขาจึงก้มหัวให้กอ่ นเดินกลับไปอยูท่ ี่
เคาน์เตอร์เหมือนเดิมแต่กย็ งั เหลือบมองมาเป็นระยะ
เมือ่ เหตุการณ์ใจหายใจคว�ำ่ ผ่านไป อรกัญญาก็ตวัดหางตาไปทีค่ กู่ รณี
อย่างแค้นเคืองจนคนถูกมองคาดเดาได้วา่ ตนเองคงไม่พน้ เป็นเป้าหมายโจมตี
อีก
"สะใจแล้วสินะ หาเรื่องท�ำให้คนอื่นเดือดร้อนได้น่ะ"
...นั่นไง เดาข้อสอบไม่เห็นแม่นเป๊ะขนาดนี้เล้ยยย
"เอ ถ้าจ�ำไม่ผิดณาณ่ามาเพื่อทานอาหารนะคะไม่ได้มาหาเรื่องใคร
แต่ถา้ พีอ่ อ้ นไม่พอใจขนาดนีณ
้ าณ่าไปก็ได้คะ่ แต่พคี่ งต้องไปบอกกับคุณลุง
คนโน้นเองนะคะว่าท�ำไมลูกค้าถึงเดินออกจากร้าน"
"เธอขู่ฉันเหรอ"
"พี่อ้อนคิดว่ายังไงล่ะคะ"
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"พอแล้วณาณ่า!" พาณาสน์สั่งด้วยเสียงเบาหากทุ้มหนักด้วยความ
เด็ดขาด เขาถอนหายใจอีกครัง้ เมือ่ เหลือบไปเห็นแววตาหวานฉ�ำ่ น�ำ้ ทีแ่ ฝง
การตัดพ้ออีกคู่ของคนที่ยืนเงียบอยู่
"เชื่อเถอะว่าณาณ่าไม่ได้คิดอะไรจริงๆ แต่ถ้าวิปกับอ้อนไม่สบายใจ
พี่ขอโทษแทนน้องแล้วกัน กลับไปท�ำงานเถอะ"
วิภาวีหมุนตัวเดินจากไปอย่างว่าง่าย ในขณะที่อรกัญญาจ้องหน้า
หญิงสาวอีกคนเหมือนจะฝากความแค้นไว้ แต่พอสะบัดหน้าไปก็ได้ยนิ เสียงเรียก
รั้งไว้
"แล้วนั่นจะไม่รับออเดอร์ก่อนเหรอคะ"
"ณาณ่า เงียบเดี๋ยวนี้"
อรกัญญาจ�ำใจเรียกเพือ่ นให้เดินกลับมาจดรายการอาหารเพราะโต๊ะนี้
อยูใ่ นเขตความรับผิดชอบของเธอ ร่างบางก้มหน้าก้มตาเขียนรายการทีช่ ายหนุม่
บอกลงในกระดาษแล้วรีบเดินไปทางหลังร้าน
"พี่ไม่ชอบที่ณาณ่าท�ำแบบนี้เลยนะ"
ณอันดามองหน้าคนข้างตัวที่พูดขึ้นทันทีที่เหลือกันอยู่เพียงล�ำพัง
"ณาณ่าไม่ได้ท�ำอะไรสักหน่อย อยู่ดีๆ เขาก็มาหาเรื่องก่อนนี่คะ"
"แล้วเราจ�ำเป็นจะต้องไปต่อปากต่อค�ำกับเขาด้วยเหรอ"
"ณาณ่าก็เป็นแบบนีม้ าตัง้ นานแล้ว" หญิงสาวเถียงกลับอย่างดือ้ ดึง เธอ
ไม่เข้าใจว่าท�ำไมคนทีเ่ ป็นฝ่ายถูกหาเรือ่ งอย่างเธอจึงกลายเป็นผูผ้ ดิ จนต้องถูกดุ
"งัน้ ณาณ่าก็ควรจะเปลีย่ นนิสยั นีน้ านแล้วเหมือนกัน" เขาสวนกลับด้วย
เสียงเข้มทันที
"พี่พัท!"
อาหารมือ้ นัน้ จบลงอย่างโศกนาฏกรรมในความรูส้ กึ ของณอันดา พาณาสน์
ไม่พดู กับเธออีกเลยหลังจากทีม่ ปี ากเสียงกัน ส่วนวิภาวีนน้ั ปรากฏตัวออกมา
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จากด้านหลังร้านทีไรก็เอาแต่กม้ หน้างุดเหมือนพยายามซ่อนตาแดงๆ ไม่ให้
ใครเห็น ในขณะทีอ่ รกัญญาไม่ตา่ งอะไรจากวิญญาณอาฆาตทีค่ อยโฉบไปมา
เพือ่ จ้องมองเธอด้วยสายตากินเลือดกินเนือ้ ซึง่ ล�ำพังสองคนหลังทีว่ า่ มานัน้
เธอไม่สนใจนักหรอก ถ้าไม่ใช่วา่ ชายหนุม่ จะมีปฏิกริ ยิ าเมินหน้าท�ำท่าชาเฉย
ใส่เธอเพราะพวกหล่อน
เมื่อดินเนอร์ที่ควรจะโรแมนติกปิดฉากลงอย่างไม่คาดคิด แผนการ
เดินย่อยอันสวยหรูกเ็ ป็นอันล้มเลิกอย่างไม่ตอ้ งสงสัย ชายหนุม่ จอดรถส่งเธอ
หน้าอาคารทีพ่ กั โดยไม่ยอมเข้าไปส่งถึงทีต่ ามปกติ สุดท้ายก็กลายเป็นเธอเอง
ทีท่ นความหมางเมินไม่ได้ตอ้ งเป็นฝ่ายง้องอนก่อนเหมือนทุกที
"พี่พัทคะ"
เงียบ
"พี่พัท"
ไม่มเี สียงตอบรับจากเทวดาประจ�ำตัวทีก่ ำ� ลังลงโทษเธอด้วยความเงียบสงัด
หญิงสาวจึงถอนหายใจยาว ตัดสินใจเริม่ ต้นบทสนทนาด้วยค�ำส�ำคัญที่คิดว่า
จะท�ำให้อกี ฝ่ายยอมเปิดปากพูดด้วย
"ณาณ่าขอโทษค่ะ"
แล้วก็ได้ผล ชายหนุม่ ยอมละสายตาจากถนนเบือ้ งหน้าหันมามองเธอ
แม้จะยังดูเฉยเมย หากก็คงดีกว่าเมือ่ สองชัว่ โมงทีผ่ า่ นมาซึง่ อาการประท้วงเงียบ
ของเขาท�ำเอาเธอกลุม้ แทบแย่
"ขอโทษท�ำไม คนที่ณาณ่าต้องขอโทษคือวิปกับอ้อน ไม่ใช่พี่"
ประเด็นขัดแย้งที่ให้ตายเธอก็ไม่เห็นด้วยท�ำให้ณอันดาคิว้ ขมวดอีกรอบ
หลังจากท�ำหน้าหงอยเป็นลูกสุนขั ถูกเมินอยูน่ าน แต่ถา้ ตอบออกมาอย่างทีค่ ดิ
คงไม่แคล้วได้ถอยกลับไปทีบ่ รรยากาศน่าอึดอัดแบบเดิมอีกแน่
"พีพ่ ทั คิดว่าณาณ่าตัง้ ใจดูถกู พีส่ องคนนัน้ จริงๆ เหรอคะ" หญิงสาวถาม
เสียงอ่อน
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"พีร่ วู้ า่ ณาณ่าไม่ได้คดิ ดูถกู แต่เราก็ไม่ได้คดิ ให้ดกี อ่ นตอบโต้เขาเหมือนกัน
พี่ไม่ชอบทีณ่ าณ่าพูดกับเขาแรงๆ แบบนัน้ "
"ไม่เห็นจะแรงเลย พี่พัทก็ได้ยินว่าเขาว่าณาณ่าก่อนด้วยซ�้ำ"
"ส�ำหรับณาณ่ามันไม่แรง แต่คนอื่นล่ะ เอาใจเขามาใส่ใจเราบ้างสิ
ค�ำบางค�ำอาจจะธรรมดาส�ำหรับเรา แต่มันอาจจะไปกระทบใจคนอื่นก็ได้
ณาณ่าโตแล้วนะ จะท�ำจะพูดอะไรคิดให้ดกี อ่ นได้ไหม ท�ำตัวเป็นเด็กเอาแต่ใจ
แบบนี้ สักวันจะไม่มีใครชอบ"
ณอันดาก้มหน้านิง่ เธอรูต้ วั ดีวา่ เป็นคนปากไวและชอบใช้วาจาเชือดเฉือน
อยูบ่ อ่ ยๆ แต่ทกุ ครัง้ คือความตัง้ ใจ เธอถือว่าคนไหนทีก่ ล้าพูดก็ตอ้ งกล้าและ
ยอมรับการตอบโต้ที่เท่าเทียมได้ ซึ่งนั่นหมายความว่าเธอจะไม่ใช้ค�ำพูด
เหล่านัน้ กับใครก่อนซึง่ พาณาสน์เองก็รถู้ งึ นิสยั ข้อนี้ เธอจึงไม่เข้าใจว่าท�ำไม
เขาต้องโกรธ
"พี่เตือนแค่นี้ล่ะ ขึ้นบ้านไปเถอะ"
"แล้วพี่พัทจะไม่ขึ้นไปด้วยกันเหรอคะ"
ชายหนุ่มถอนหายใจ "ไม่ล่ะ พี่อยากกลับบ้านไปพักเหมือนกัน"
ดังนั้นณอันดาจึงต้องบอกลาก่อนลงจากรถอย่างเงื่องหงอย และเก็บ
ความไม่สบายใจไปคิดหนักอย่างผิดวิสัยจนแทบนอนไม่หลับ
ตั้งแต่รู้จักกันมาเธอแทบไม่เคยมีเรื่องขัดใจกับเขาเลย ยิ่งเมื่อโตเลย
วัยงอแงแล้ว ไม่วา่ เขาพูดอะไร เธอก็มกั เห็นดีเห็นงามและปฏิบตั ติ ามด้วยดี
มาโดยตลอด ส่วนเขาก็ไม่เคยโกรธเคืองเธออย่างจริงจังจนต้องต�ำหนิดว้ ย
น�ำ้ เสียงอย่างทีไ่ ด้ยนิ เมือ่ เย็นมาก่อนเหมือนกัน หากครัง้ นีค้ วามรูส้ กึ บางประการ
ก�ำลังรบกวนอยู่ในหัวใจ ราวกับจะส่งสัญญาณเตือน...บางสิง่ บางอย่างก�ำลัง
จะเปลีย่ นไป
ฤดูรอ้ นผันผ่านไปอย่างรวดเร็ว เผลอเดีย๋ วเดียวใบไม้เขียวสดก็เริม่ เจือ
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สีเหลืองแดงทีละน้อย เช่นเดียวกับลมร้อนทีค่ อ่ ยๆ คลายความระอุจนกลายเป็น
ลมอุน่ แผ่วเบาผ่านเข้ามาเยือนแทน ท�ำให้บรรยากาศทีเ่ คยสดใสจัดจ้าเบาบางลง
เนือ่ งจากเป็นภาคการศึกษาทีม่ รี ะยะเวลาสัน้ ทีส่ ดุ โค้งสุดท้ายของการเรียน
ในภาคนีจ้ งึ ท�ำให้ณอันดาวุน่ วายไม่นอ้ ย ไหนจะรายงาน การสอบ แล้วยังมี
งานในงานนอกแทรกแซงเป็นระยะ กระนัน้ สิง่ ทีท่ ำ� ให้เธอหนักใจยิง่ กว่ากลับเป็น
ชายหนุม่ คนส�ำคัญซึง่ มีทา่ ทีเปลีย่ นไป
ตัง้ แต่วนั ทีม่ ปี ากเสียงกันเธอกับเขาก็ได้พบกันน้อยลงเรือ่ ยๆ ดูเหมือน
จะมีเหตุการณ์ให้ตอ้ งแคล้วคลาดกันอยูเ่ สมอ หรือต่อให้เจอกันก็ไม่คอ่ ยได้พดู คุย
อย่างเคย ยิง่ ช่วงสัปดาห์นเี้ กิดมีงานสัมมนาวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยในสาขา
ที่เขาศึกษาอยู่ด้วยแล้ว พาณาสน์ในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมจัดงานจึงมีภารกิจ
ต้องปฏิบัติมากมายจนไม่มีเวลารับส่งเธอเหมือนปกติ
"เฮ้อ" หญิงสาวถอนหายใจยาวทั้งที่รู้ว่าการกระท�ำดังกล่าวอาจเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ใบหน้าเพิ่มความอาวุโสก่อนวัยอันควรอย่างรวดเร็ว
...ท�ำไงได้ คนสวยกลุ้มนี่คะ
"ว่าไง ริชชี่ ถอนใจอีกแล้ว" เสียงทุ้มของคนคุ้นเคยเอ่ยทักขึ้น
"ชอบเหลือเกินนะชื่อนี้น่ะ"
'คุณหนูเศรษฐีนสิ ยั เสีย' เป็นสมญานามใหม่ทณ
ี่ อันดาเพิง่ ได้ยนิ แว่วๆ
มาว่ามีผไู้ ม่ประสงค์ออกนามอุตส่าห์สรรค์สร้างขึน้ มาให้เธอ และกระจายออกไป
ในหมูค่ นไทยในเมืองนีพ้ ร้อมด้วยเหตุผลอีกร้อยแปดประการเพือ่ แจงถึงทีม่ า
ของมัน ซึง่ แน่นอนว่าสาวสวยไม่แคร์สอื่ อย่างเธอไม่สนใจเท่าไหร่หรอก แค่
เก็บเอามาเป็นโจ๊กเล่าให้คนตรงหน้าฟังอย่างข�ำๆ เท่านัน้ แต่เชนย์เกิดชอบใจ
ขึน้ มาด้วยเหตุผลทีว่ า่ เคยได้รบั เกียรติให้มชี อื่ ท�ำนองนีม้ าเหมือนกัน จึงเอามา
เป็นชือ่ เล่นเรียกเธอเพือ่ ความเพลิดเพลินส่วนบุคคลเสียเลย
"กลุม้ เรือ่ งมิสเตอร์ฮโี ร่อกี ล่ะสิ" เขาถามพลางทิง้ ตัวลงนัง่ ทีเ่ ก้าอีต้ รงข้าม
ในร้านกาแฟแห่งเดิมซึง่ เป็นสถานทีน่ ดั พบประจ�ำของคนทัง้ คู่
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"รู้แล้วถามท�ำไม เพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์โดยไม่จ�ำเป็น"
"ต่อให้ไม่พูดผมก็ต้องผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ตอนหายใจอยู่ดี
นัน่ แหละน่า" ชายหนุม่ โต้อย่างไม่ถอื สา เพราะรูว้ า่ เธอก�ำลังอารมณ์ไม่ปกติ
ด้วยเรื่องของคนพิเศษที่เธอเล่าให้เขาฟังบ่อยๆ
"แค่ไม่ได้เจอกันจะกลุม้ ท�ำไมนักหนา ก็คณ
ุ ต้องเรียนทุกวัน ส่วนเขา
ก็มงี านสัมมนาอะไรสักอย่างไม่ใช่เหรอ แล้วต่อให้ไม่เจอคุณก็คยุ โทรศัพท์กนั
ทุกวันนี"่
"มันก็ใช่ แต่คยุ ก็เหมือนไม่ได้คยุ แป๊บๆ ก็วางซะแล้ว เดีย๋ วก็วา่ ยุง่
เดี๋ยวก็ว่าง่วง อุตส่าห์เดินฝ่ารังสียูวีไปหาที่บ้านตั้งสองครั้งก็ไม่อยู่ จนฉัน
สังหรณ์ใจว่ามันมีอะไรไม่ปกตินะ่ สิ"
"มาอีกแล้ว ผูห้ ญิงกับลางสังหรณ์ เป็นเหมือนกันหมด ผมว่าพวกคุณ
ก็แค่คดิ มากไปเอง"
"ท�ำไม ผู้ชายไม่เคยสังหรณ์หรือไง"
"เคย แต่พวกเราจะคิดก็ตอ่ เมือ่ มีหลักฐาน ไม่ใช่เอะอะก็คว้าลมคว้าแล้ง
มากังวลไปเสียหมด" หนุม่ หน้าตีอ๋ ธิบายเข้าข้างตัวเองแถมตีกระทบหญิงสาว
ทัว่ โลกจนคนตรงหน้าเริม่ เหล่
"เอาเถอะ เขาอาจจะยุ่งหรือเหนื่อยก็ได้ อีกไม่กี่วันงานจบ คุณก็
สอบเสร็จพอดี เดี๋ยวก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเองล่ะน่า"
เมื่อเห็นว่าการปลอบใจดูเหมือนไม่ค่อยได้ผลเพราะเพื่อนสาวก็ยัง
นั่งหน้ามุ่ยอยู่ดี เชนย์จึงหาทางเปลี่ยนเรื่อง
"ตกลงคุณจะชวนผมไปช็อปปิ้งหรือเรียกให้มานั่งถอนใจเป็นเพื่อน
ถ้าเป็นข้อหลังผมจะได้กลับ นัง่ มองคนหน้าบูดแล้วเมือ่ ยแทน แถมจะติดตา
กลับไปฝันร้ายด้วย"
ดังนัน้ อีกไม่ถงึ ชัว่ โมงต่อมาสองหนุม่ สาวจึงย้ายตัวเองไปเดินชีช้ วนกัน
ดูสนิ ค้านานาชนิดทีห่ า้ งสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในเมือง โดยมีวตั ถุประสงค์คอื
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ของขวัญส�ำหรับวันคล้ายวันเกิดของพาณาสน์ทกี่ ำ� ลังจะมาถึงในสัปดาห์หน้า
ซึง่ กว่าหญิงสาวจะได้ของถูกใจ คนทีถ่ กู ลากมาด้วยก็บน่ อู้
"ไหนคุณบอกว่าเล็งไว้แล้วไงล่ะ ท�ำไมยังต้องมาเดินหาอีกเนี่ย"
"ก็เล็งไว้ แต่ยังไม่ได้เลือกนี่"
"ผูห้ ญิงนะผูห้ ญิง ไม่รจู้ ะเลือกอะไรกันนักหนา นีถ่ า้ รูก้ อ่ นว่าต้องเดินเยอะ
ขนาดนี้ ผมนัง่ รอทีร่ า้ นกาแฟด้านหน้าก็ด"ี
"บ่นเหมือนพีพ่ ทั อีกคนแล้ว จะบอกให้วา่ เวลาผูห้ ญิงเลือกของเนีย่ ต่อให้
เล็งแล้ว แน่ใจแล้วก็เถอะ เขาก็ตอ้ งพิจารณาให้ละเอียดอีกรอบก่อนตัดสินใจ
อยูด่ แี หละ ยิง่ ของขวัญด้วยแล้ว เราก็อยากให้คนรับได้ของทีด่ ที สี่ ดุ ไม่เหมือน
ผูช้ าย มักง่าย สักแต่วา่ หยิบแล้วก็จา่ ยเงิน"
"มักง่ายที่ไหน ผูช้ ายก็เลือกนะคุณ เพียงแต่เราเลือกด้วยเหตุผลเลย
มัน่ ใจว่าดีแล้ว พวกผูห้ ญิงต่างหากทีเ่ ลือกด้วยอารมณ์" อีกฝ่ายโต้ "พูดแล้ว
ก็ชกั สงสารมิสเตอร์ฮโี ร่ของคุณนะ มาเดินกับคุณบ่อยๆ เซ็งแย่"
"วุย้ บ่นจริงเลย อายุกรี่ อ้ ยแล้วเนีย่ เสร็จแล้วก็ได้" ณอันดาว่า กระนัน้
อารมณ์ที่ขุ่นมัวมาหลายวันก็ดีขึ้นไม่น้อยเมื่อได้ของขวัญชิ้นพิเศษที่เลือก
แล้วว่าเหมาะสมและน่าจะสร้างความพอใจให้กบั คนรับได้มาก ยิง่ จินตนาการ
ภาพใบหน้าชายหนุม่ ตอนได้เห็นของว่าจะดีใจแค่ไหน รอยยิม้ ของเธอก็ยงิ่
สดใสขึน้
"เอ๊ะ" เสียงอุทานของคนข้างตัวเรียกให้เธอเงยหน้าขึน้ มอง แล้วหันไป
ตามสายตาของเขา
"พีพ่ ทั " ชือ่ ของคนทีป่ รากฏอยูเ่ บือ้ งหน้าหลุดจากปากด้วยความยินดี
ก่อนใบหน้าทีเ่ กลือ่ นรอยยิม้ นัน้ จะจางลงเมือ่ ได้พบว่าปลายสายตาไม่ได้มเี พียง
เขาคนเดียว
ใบหน้าสวยหวานจัดด้วยรอยยิม้ กระจ่างของวิภาวีกำ� ลังแหงนขึน้ น้อยๆ
เพือ่ พูดอะไรบางอย่างกับชายหนุม่ ทีส่ ละแขนข้างหนึง่ เป็นหลักให้เธอเกาะเพือ่
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ขยับรองเท้าทีเ่ ลือ่ นหลุดให้เข้าที่ มืออีกข้างของพาณาสน์มถี งุ กระดาษใบใหญ่
ยีห่ อ้ เดียวกับร้านทีท่ งั้ สองเพิง่ เดินออกมา
"ณาณ่า" เชนย์เรียกชือ่ เพือ่ นสาวเบาๆ เมือ่ เห็นอาการแข็งชาของเธอ
ดวงตากลมโตจับจ้องไปยังคนคูน่ นั้ ราวกับไม่เชือ่ สายตาตัวเอง
หญิงสาวกะพริบตาเบาๆ เหมือนเรียกสติที่หลุดลอยให้คืนสู่ร่าง
"เขาบอกฉันว่าไม่วา่ ง ฉัน..." เสียงแผ่วเบาขาดหายไปในล�ำคอเมือ่
คนพูดหายใจเข้าลึกเพือ่ ระงับอาการวูบโหวงทีเ่ กิดขึน้ ภายในอก
"เราเข้าไปทักเขากัน" ว่าแล้วร่างบางก็เดินน�ำลิ่วโดยไม่รอความเห็น
จากใคร
"เฮ้ย เดี๋ยวสิณาณ่า"
"พี่พัทคะ"
พาณาสน์เงยหน้าขึ้นตามเสียงคุ้นหูที่เรียกชื่อตนเอง "ณาณ่า"
หญิงสาวคนสนิทยืนยิ้มเผล่อย่างสดใสอยู่เบื้องหน้าโดยมีหนุ่มหน้าตี๋
ที่เจ้าตัวบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทยืนจ้องเขม็งอยู่ด้านหลัง
"สวัสดีค่ะพี่วิป มาท�ำอะไรกันคะ"
ชายหนุม่ อึกอักเล็กน้อยก่อนตอบ "มาซือ้ ของขวัญแต่งงานให้พอี่ อ้ ไง
วิปเองก็จะซือ้ เลยมาด้วยกัน"
"อ๋อ บังเอิญจังนะคะ"
วาจาแปร่งหูในประโยคท้ายท�ำให้วภิ าวีหน้าเจือ่ นพลางเบนสายตาหลบไป
ทางอืน่ ซึง่ เมือ่ พาณาสน์เห็นเช่นนัน้ จึงขมวดคิว้ ใส่คนพูด
"แล้วเราล่ะ ไหนว่ามีสอบ"
"วันนีแ้ ค่ไปส่งข้อสอบเทกโฮมค่ะ แล้วก็เหลือพรีเซนต์อกี แค่วชิ าเดียว
เมือ่ คืนณาณ่าก็บอกพีพ่ ทั ไปแล้วไงคะว่าให้รออีกสองวัน ณาณ่าจะได้มาช่วย
เลือก"
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วิภาวีเห็นชายหนุม่ นิง่ ไปจึงตอบขึน้ แทน "เอ่อ ต้องขอโทษณาณ่าด้วย
พีพ่ ทั ก็บอกแล้วว่านัดน้องณาณ่าไว้ แต่พอดีพวี่ า่ งวันนีว้ นั เดียวแล้วก็ไม่มรี ถ
พีพ่ ทั เลยช่วยพามาน่ะค่ะ"
"อ๋อ งัน้ ไหนๆ ก็เจอกันแล้ว ณาณ่าขอเดินด้วยเลยแล้วกันนะคะ" ว่าแล้ว
ก็แทรกตัวเข้าตรงกลางระหว่างคนทัง้ สองก่อนคล้องแขนชายหนุม่ อย่างสนิทสนม
"เชนย์"
หนุม่ หน้าตีย๋ กั คิว้ ให้ "ไปเถอะ คุณนัดกันไว้แล้ว ผมไม่นยิ มเป็นมือทีส่ าม"
พูดแล้วเขาก็หัวเราะในล�ำคอเมื่อแอบเห็นหญิงสาวหน้าหวานสะดุ้ง
เล็กน้อยและเม้มปากอย่างขัดใจ แววตาอ่อนหวานเมื่อครู่ดูกร้าวขึ้นตอน
ลอบมองสาวรุน่ น้อง แต่เมือ่ เหลือบตาขึน้ มาเห็นว่ามีคนมองอยูก่ ร็ บี หลบวูบ
แล้วปัน้ หน้าเรียบเฉยเหมือนเดิม
...เอ้อเหอ ผูห้ ญิงนี่ หน้าจริงกับหน้ากากแยกกันแทบไม่ออก น่ากลัว
จริงๆ

ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
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