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อยู่ใน Friend Zone ว่าแย่แล้ว

เจอ Enemy Zone เข้าไป แย่กว่าเยอะ…

ประโยคเดด็จากคณุ Chiffon_cake คอืค�าทีบ่อกเล่าความรูส้กึของตวัละครเอก

ของเราได้ดีจริงๆ ค่ะ เพราะ Enemy Zone ในสถานะศัตรู เล่มนี้ว่าด้วยเรื่องรักกุ๊กกิ๊ก

วัยนกัเรยีนกางเกงขาสัน้ของคนสองคนทีใ่ช้ค�าว่า 'ศตัร'ู ในการอธิบายสถานะระหว่าง

พวกเขา 

เมื่อจูนได้พบกับชาร์มก็เกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นในใจ แต่ต่อมากลับต้อง 

เก็บความรูส้กึนัน้เอาไว้ ไม่สามารถบอกให้ใครรู ้โดยเฉพาะกับคูก่รณีท่ีเป็นทัง้เพ่ือนบ้าน 

และเพ่ือนร่วมรุ่น เพราะชาร์มมักจะแสดงท่าทีที่ไม่ใคร่เป็นมิตรออกมาเสมอ จูนจึง

เลือกที่จะปฏิบัติต่ออีกฝ่ายด้วยความเป็นอริไม่ต่างกัน แม้ความจริงแล้วจะเป็น 

ความรู้สึกที่ตรงข้ามกันอย่างสุดขั้วก็ตาม

เรื่องราวต่อจากน้ีจึงมีท้ังสุข เศร้า เหงา ซึ้ง เฮฮา สมกับเป็นวัยแห่งการเรียนรู้

โลกกว้างและท�าความรู้จักกับตัวเอง รับรองได้เลยค่ะว่าจะท�าให้คุณผู้อ่านที่ตัดสินใจ

หยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาประทับใจกับเรื่องราวของพวกเขาอย่างแน่นอน

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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ภาคมัธยมต้น



6 Enemy Zone ในสถานะศัตรู

มเีพียงไม่ก่ีตระกูลทีช่าร์มถูกปลกูฝังมาตัง้แต่เดก็ว่าคนเหล่าน้ันคือคู่แข่ง 

ที่ชาร์มจ�าได้ดีที่สุดเห็นจะเป็นตระกูล 'วริยาภรณ์'

และท่ีน่างุนงงก็คือเวลานี้ชาร์มก�าลังยืนถือตะกร้าผลไม้ท่ามกลาง 

ฝนตกหนักอยู่หน้าบ้านของคนในตระกูลนี้ 

ฟังดูแล้วก็น่าประหลาดใจอยู่นิดๆ

ถ้าชาร์มไม่ออกไปเตะบอลกับเพ่ือนๆ จนลืมเอาตะกร้าผลไม้ท่ีมารดา

ฝากไว้ไปให้เพ่ือนบ้านหลงัใหม่ ชาร์มก็คงไม่ลงทุนลยุน�า้ลยุฝนมาอยู่หน้าบ้าน

หลังนี้ในเวลาที่ฝนตกหนักแบบนี้หรอก

และถ้าหากสงสัยว่าท�าไมชาร์มต้องมายืนรอให้ของขวัญกับเพ่ือนบ้าน

ลกูหลานตระกูลวรยิาภรณ์ผูซ้ึง่เป็นศตัรคููแ่ข่งกับตระกูลสกุลวัฒนภัทรของเขา 

นั่นก็เป็นเพราะมารดาของชาร์มเป็นคนที่ไม่เหมือนใคร

เป็นคนรุ่นลูกที่ใครๆ ต่างก็กล่าวว่าเธอคือที่สุดแห่งการอยู่ปลายแถว 

นอกจากจะเป็นสะใภ้ที่แต่งเข้ามาและถูกจัดให้อยู่วงนอกวงการธุรกิจมูลค่า

หลายพันล้านของท่ีบ้านแล้ว เธอยังเป็นนักเขียนซ่ึงไม่เคยมีใครในตระกูล 

สกุลวัฒนภัทรที่ด�ารงชีพอย่างศิลปินมาก่อน

แต่เรื่องนั้นชาร์มไม่เข้าใจและก็ไม่คิดจะสนใจ

เพราะที่ชาร์มรู้ดีที่สุดก็คือแม่ของเขานั้นดุมาก

ดุอย่างน่าหนักจิตหนักใจ และที่ส�าคัญ...เธอไม่เคยมองตระกูลไหน 

Introduction
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เป็นศัตรูเหมือนอย่างที่เคยถูกปลูกฝังมาเลยแม้แต่น้อย

นี่ถ้าคุณเชอร์รี่รู ้ว ่าชาร์มลืมเอาตะกร้าผลไม้มาให้คนบ้านน้ีต้ังแต ่

ตอนกลางวัน ชาร์มโดนสวดยับแน่ เด็กน้อยตัวโตลงทุนเปียกไปหลายส่วน 

ก็เพ่ือที่จะท�าภารกิจที่ถูกมอบหมายให้ส�าเร็จลุล่วง เพียงเพราะไม่อยากฟัง 

เสียงบ่นจากมารดา

เหตุผลก็มีเท่านั้นเอง

ชาร์มหรีต่ามองผ่านกล่องจ�านวนมากมายมหาศาลท่ีอยูห่น้าบ้าน เมือ่ตะก้ี 

เขาเอือ้มมอืไปกดออดแล้วและดูเหมอืนว่าคนในบ้านจะยังไม่รูว่้าเขามา มอือกีข้าง 

ของเขาหมุนร่มสีสดใสไปมาระหว่างที่คิดว่าควรจะกดออดอีกสักครั้งดีหรือไม่

แล้วเขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นร่มอีกคันโผล่มาจากในบ้าน ใต้ร่มคันน้ัน 

เป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่อายุอานามรุ่นราวคราวเดียวกันกับเขา

อีกฝ่ายเป็นเจ้าของดวงหน้าน่ารักน่ามอง แต่ชาร์มกลับรู้สึกไม่ค่อย 

อยากจะมองเท่าไหร่นัก

หน้าตาดีเกินไป

สง่างามเกินไป

งดงามเกินไป

ชาร์มรับมือไม่ถูก

"แม่ให้เอามาให้" ชาร์มย่ืนตะกร้าผลไม้ไปใส่มือจูน ทายาทสายตรง 

คนเล็กสุดของตระกูลวริยาภรณ์ "ของขวัญต้อนรับเพื่อนบ้านใหม่"

จนูมองตะกร้าในมอืแล้วค่อยๆ ขยับสายตามามองชาร์ม ในสายตาของเขา 

ตอนนัน้เตม็ไปด้วยความไม่เข้าใจว่าท�าไมคนคนน้ีต้องฝ่าสายฝนน�าสิง่น้ีมาให้ 

ทั้งๆ ที่สามารถให้ในวันรุ่งพรุ่งนี้ที่อากาศอาจจะดีกว่าก็ได้

แต่ถึงอย่างนั้นจูนก็ยังไม่หลงลืมมารยาท

"ขอบ..."

ทว่าชาร์มกลบัเดินลิว่ตรงกลบับ้านของตวัเอง ไม่ยอมอยู่รอฟังแม้กระทัง่

ค�าขอบคุณ ซึง่สร้างความประหลาดใจให้กับจนูเป็นอย่างมาก เพราะเขาได้เห็น 

เสี้ยวหน้าของชาร์มเพียงแวบเดียว
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แม้จนูจะมองเห็นหน้าชาร์มไม่ชดั แต่ทีแ่น่ๆ เขากลบัสร้างภาพจ�าบางอย่าง 

ให้กับคนที่เห็นได้อย่างน่าอัศจรรย์

ทั้งคู่รู้จักชื่อกัน แต่ไม่ค่อยคุ้นหน้าค่าตา และทีส่�าคัญ...เด็กหนุ่มทั้งสอง

ต่างก็ไม่รู้ว่าก�าลังจะกลายเป็นพรหมลิขิตของกันและกัน
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ทีผ่มก�าลงัยืนจ้องเขมง็อยู่ตรงหน้าคอืบ้านของลูกหลานหางแถวตระกูล

สกุลวัฒนภัทร

ค�าถามทีเ่กิดข้ึนในใจของผมก็คอื...น่ีหางแถวแล้วจรงิๆ เหรอ ถ้าหางแถว

ยังใหญ่บิ๊กเบิ้มและมีคนงานดูแลบ้านเต็มไปหมดแบบนี้ ผมไม่อยากจะนึก

สภาพบ้านของคนที่อยู่หัวแถวเลย

"เอ๊ะ นั่นใครน่ะ" คุณน้าคนหน่ึงท่ีดูเหมือนจะเป็นนายใหญ่ของบ้าน 

พูดกับคนของเธอระหว่างทีก่�าลงัมองดผูมซึง่ยืนอยู่อีกฝ่ังหนึง่ของประตรูัว้ "อุม๋อิม๋  

ไปเปิดหน่อยซิ"

"ค่ะ คุณเชอร์รี่" 

ไม่นานนักพี่สาวแม่บ้านอายุไม่เกินสามสิบก็มาเปิดประตูรับผม 

"สวัสดีค่ะ"

"คือผม..."

"น้องมาจากบ้านหลังใหม่ตรงนั้นใช่มั้ยคะ"

"ใช่ครับ อันน้ี..." ผมพยายามจะน�าเสนอขนมท่ีแม่เลี้ยงผมท�ามาฝาก

คนในบ้านหลังนี้เพ่ือตอบแทนส�าหรับตะกร้าผลไม้ ผมเป็นคนอาสาน�ามาให้

บ้านสกุลวัฒนภัทรเองเพราะเบื่อบรรยากาศในบ้าน

เบื่อความเปลี่ยนแปลง เบื่อที่ตัวเองยังท�าใจให้คุ้นชินไม่ได้สักที

"คุณเชอร์รี่ขา น้องมาจากบ้านวริยาภรณ์ค่า!"

Chapter 1
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"อุย๊ แขกกิตตมิศกัดิ"์ น้าเชอร์รีเ่อามอืทาบอก "เข้ามาก่อนสลิกู ชือ่น้องจนู 

ใช่มั้ย"

ผมก้าวเท้าเข้าไปในบ้านอย่างเคอะๆ เขินๆ ก่อนทีจ่ะลมืความรูส้กึน้ันไป 

เมือ่เหน็การแต่งตวัของคณุน้าเชอร์รี ่เธอเป็นนยิามของคนทีแ่ต่งตวัตามใจตวัเอง 

และไม่สนใจโลกที่แท้จริง บนชุดเดรสของเธอนั้นน่าจะมีเกือบทุกสีบนโลก 

เลยทีเดียว

"สวัสดีครับคุณน้า คุณแม่..." ปลายเสียงของผมแผ่วไป ก่อนจะเอ่ย 

ขึ้นมาใหม่ "น้าผกาให้เอามาให้น่ะครับ ตอบแทนตะกร้าผลไม้"

"น้าผกา?" น้าเชอร์รีท่�าเสยีงสงู และเมือ่เหน็สหีน้าของผมเธอก็เริม่ย้ิมร่า 

"อ๋อ ฝากขอบคุณด้วยนะจ๊ะ นี่เราอายุเท่าไหร่แล้วน่ะ"

"สิบห้าครับ"

"สบิห้าเหรอ งัน้ก็เท่าชาร์มน่ะส"ิ ไอ้เดก็หนุ่มทียื่นอยู่กลางสายฝนเมือ่คืน

สินะ "เคยเจอหรือยังจ๊ะ ชาร์มลูกน้าน่ะ สูงๆ หล่อๆ หน้าบึ้งๆ หน่อย"

ผมอดที่จะส่งเสียงหัวเราะหึๆ ไม่ได้ "เคยแล้วครับ แวบๆ"

"ง้ันก็เข้ามาเล่นในบ้านก่อนส ิ เดีย๋วน้าเรยีกชาร์มกับฌานลงมา จนูน่าจะ 

ไปเข้าโรงเรยีน BB ใช่ปะ รูจั้กกับสองคนน้ันไว้ก็ดนีะ จะได้มเีพ่ือนตัง้แต่เข้าไปเรยีน 

เลยไง"

"คือผม..." ผมไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะเมกเฟรนด์กับใครใหม่เลยจริงๆ

"เข้ามาเลยจ้ะ เข้ามาเลย" น้าเชอร์รี่เดินน�าผมเข้าไปในบ้าน

ผมเกรง็จนตวัลบี จ�าได้ว่านีม่นัต่างจากสิง่ทีเ่คยถูกปลกูฝังเอาไว้เมือ่ครัง้

ยังเดก็ ญาติๆ หลายคนเพียรบอกผมว่าอย่าไปยุ่งกับคนบ้านสกุลวัฒนภัทรนะ 

นสิยัไม่ด ีชอบเอารดัเอาเปรยีบอย่างน้ันอย่างน้ี แต่ก็ไม่แน่เหมอืนกัน อาจเพราะ 

คุณน้าเชอร์รี่ใจดีแบบนี้ถึงได้กลายเป็นลูกหลานสุดปลายหางแถว

เป็นแบบที่คนดีและคนนิสัยดีๆ เขาเป็นกันนี่แหละ

ภายในบ้านใหญ่โตโอ่อ่าย่ิงกว่าบ้านของผม แต่ไม่เหมอืนบ้านของคนมตีงัค์ 

ทัว่ไปทีผ่มเคยเห็น ข้าวของข้างในไม่ใช่เฟอร์นเิจอร์ราคาแพง แต่เป็นงานศิลปะ

หลากหลายอย่างตั้งแต่พ้ืนลามไปจนถึงโต๊ะ เครื่องใช้ต่างๆ แม้จะดูไม่เป็นที่
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เป็นทาง แต่เมือ่มองดีๆ  กลบัเหน็ความเข้ากันและความดดูหีลายอย่าง เรยีกได้ว่า 

เป็นบ้านที่ให้บรรยากาศของความอบอุ่นสบายและความคิดสร้างสรรค์

ได้ข่าวว่าคุณน้าเชอร์รี่เป็นนักเขียน บ้านนักเขียนเป็นอย่างนี้นี่เองสินะ

"ฌาน ชาร์ม ลงมากินขนม!" ผมสะดุ้งโหยงเมื่อน้าเชอร์รี่ส่งเสียงดัง เธอ

ส่งย้ิมอบอุน่มาให้แล้วพูดว่า "บ้านน้ีก็จะอยู่กันอย่างเถ่ือนๆ หน่อยนะ ท�าใจนะจ๊ะ"

"ขนมอะไรครับ" น่าจะเป็นชาร์มที่ร้องถามกลับลงมา

"ไม่รู้เหมือนกัน ลงมาก่อน!"

คณุน้าคงมคีอนเซป็ต์ 'แมนๆ คยุกับลกู' แน่ๆ เลยทเีดยีว ผมคดิในใจเล่นๆ  

เน่ืองจากเท่าที่รู้ข้อมูลบ้านนี้มาอย่างหยาบๆ จ�าได้ว่าน้าเชอร์รี่เลี้ยงดูลูกชาย

ทั้งสองของเธอตัวคนเดียวด้วยเงินจากตระกูลสกุลวัฒนภัทรซึ่งเป็นของสามี

คุณน้าเพียงน้อยนิด และทรัพย์สมบัติส่วนตัวของคุณน้าที่มีอยู่อย่างมหาศาล 

ด้วยเหตุนี้ล่ะมั้งเธอจึงต้องท�าตัวให้เข้ากับลูกชายหน่อย

เสยีงฝีเท้าดงัตงึตงัตามกันมา เจ้าของเสยีงแรกเป็นเดก็หนุม่ร่างสงูในวัย 

ม.ปลาย ผมคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นพี่ฌาน เขามีแววคล้ายชาร์มที่ผมเจอเมื่อคืน 

แต่ดูโตกว่าและนิ่งกว่ามากๆ 

"นี่ฌานจ้ะ อยู่ ม.หก แล้ว ฌาน นี่จูน ลูกบ้านวริยาภรณ์ไง"

ผมกลืนน�้าลายลงคอระหว่างทะเลาะกับตัวเองในหัว ก่อนจะพยักหน้า

น้อยๆ รับเสียงทักทายว่า "ไง" ของพ่ีฌาน และความรู้สึกท่ีชวนปวดเศียร 

เวียนเกล้าก็ยังคงเกิดข้ึนอย่างต่อเนือ่ง ย่ิงเมือ่เจอเจ้าของฝีเท้าทีส่องซึง่เดนิตาม

พี่ชายลงมา ผมก็แทบจะหยุดหายใจ

ชาร์ม

ชาร์มท่ีดูแตกต่างจากเด็กหนุ่มที่อยู่ใต้ร่มท่ามกลางฝนตกหนักเมื่อคืน

อย่างสิ้นเชิง

มันท�าหน้าบึ้งใส่ผมทันทีพร้อมกับมองมาด้วยสายตาเหมือนผมเป็น 

ตัวประหลาดที่หลุดมาจากดาวดวงอื่น แต่ตอนนั้นผมไม่ได้มีสติมากพอท่ีจะ

ต่อสู้กลับด้วยสายตา เพราะผมก�าลัง...

สตัน
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พ่ีฌานที่ว่าหล่อมากแล้ว แต่ส�าหรับผมผมคิดว่าน่าจะชิดซ้ายตกขอบ 

ไปเลยเมื่อเทียบกับชาร์ม เข้าใจว่าหล่อคนละแบบ แต่ดวงหน้าของชาร์มมัน

ดึงดูดใจผมอย่างน่าประหลาด ก่อให้เกิดเสียงหัวใจที่เต้นตึกตักรุนแรง

โอเค ผมรู้ตัวมาตั้งแต่ชั้นประถมหกแล้วว่าชอบผู้ชาย แต่ไม่เคยมีใคร

ท�าให้รู้สึกใจเต้นมากมายขนาดนี้ได้ นอกจากไอ้ชาร์มคนนี้

เหมือนโลกหยุดหมุนไปพักนึงเลย

"ไอ้นี่มาไมอะแม่" ชาร์มพ่นถ้อยค�าเป็นพิษต่อหน้าผมทันที 

"ท�าไมเสียมารยาทอย่างนั้น นี่จูนไง ลูกบ้าน..."

"ผมรูว่้ามนัเป็นใคร มนันีแ่หละเป็นคนมารบัตะกร้าผลไม้จากแม่เมือ่คนื" 

ชาร์มมองผมอย่างไม่ไว้ใจ 

เอาล่ะ ผมควรจะดึงสติตัวเองมาไฟต์กับไอ้คนหน้าบึ้งคนน้ี รู้สึกกดดัน

หน่อยๆ ยังไงก็ไม่รู้ เหมือนแบกศักดิ์ศรีของทั้งเครือญาติบ้านวริยาภรณ์เอาไว้

บนบ่า

"คนนี้น่าจะเป็นชาร์มสินะครับ" ผมตัดสินใจให้ความส�าคัญกับผู้ใหญ่

อย่างน้าเชอร์รี่ดีกว่า 

"ใช่จ้า ท่ีน้าบอกว่าหน้าตาดไีง" น้าเชอร์รีเ่หล่มองลูกชายคล้ายกับไม่ค่อย

เตม็ใจทีจ่ะชมเท่าไหร่นกั ซึง่ผมมองเธอออก เธอคงกลวัว่าจะท�าลกูชายหลงตวัเอง  

ทั้งๆ ที่ลับหลังเธอชมแล้วชมอีก 

"เหรอครับ" ผมยิ้มพราย "แต่ผมว่าพี่ฌานหน้าตาดีกว่านะ"

โกหกค�าโต 

ไอ้ชาร์มอ้าปากหวอทันที ส่วนพ่ีฌานก็ย้ิมน้อยๆ คล้ายกับมองออกว่า

ผมต้องการแกล้งชาร์ม

"ขนมน่าอร่อยดีนะแม่" เขาพูดกับมารดาอย่างอบอุ่น 

"นี่ไง อุ๋มอิ๋มจัดใส่จานมาให้แล้ว จูนนั่งสิจ๊ะ มานั่งกินด้วยกัน"

พ่ีฌานท้ิงตัวน่ังลงก่อนเพ่ือน ก่อนท่ีชาร์มจะน่ังท่ีน่ังข้างๆ มันมองผม 

ด้วยสายตาไม่ต้อนรบัอย่างแรง ผมลงัเลเลก็น้อย แต่พ่ีชายคนโตกลับท�าให้ผม

ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
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"มากินด้วยกันเร็ว เราสองคนจัดการไม่หมดหรอก" 

"ฌาน ไม่ต้องไปชวนมันได้ปะ"

"ท�าไมจะชวนไม่ได้"

"มันเป็นศัตรูเรานะ ฌานก็รู้!"

ไม่นานนักชาร์มก็โดนพ่ีชายโบกกะโหลกไปหน่ึงที ภาพน้ันท�าให้ผม 

หลุดข�าออกมาอย่างกลั้นเอาไว้ไม่อยู่ น้าเชอร์รี่ก็ข�าตามผมด้วย ซึ่งนั่นท�าให้

ความร้อนในตัวชาร์มนั้นปะทุขึ้นมาอีก

ไม่รู้ว่าแม่งเป็นก้อนพลังไฟปลอมตัวมาเป็นมนุษย์หรือเปล่า

"หัวเราะหาพ่อมึงเหรอ" ชาร์มกัดฟันด่าผม

"เอาล่ะ แม่จะไม่ทนแล้ว" น้าเชอร์ร่ีจับตัวผมให้นั่งลงฝั่งตรงข้ามกับ

สองพ่ีน้องในที่สุด "ชาร์ม แม่บอกก่ีครั้งก่ีหนแล้วว่าบ้านเราจะไม่เกลียดหรือ

ตดัสนิใครง่ายๆ ถ้าเราไม่รูจ้กัคนคนนัน้ดพีอ ไม่ว่าคนคนนัน้จะมาจากตระกลูไหน 

ก็ช่าง"

"แม่ก็เหน็หน้ามนันี"่ ลกูชายคนเลก็เถียงเสยีงดงั "หน้าตาแบบน้ียังไงก็ร้าย  

ร้ายแน่นอน"

ผมเนี่ยนะดูร้ายส�าหรับชาร์ม

เอ่อ...ช็อกเหมือนกันนะ

"ร้ายตรงไหนวะ หน้าตาโคตรดี" พี่ฌานไม่เห็นด้วย "ถ้าพรุ่งนี้จูนไปเรียน

แล้วทั้งโรงเรียนไม่พูดถึงจูนนะ กูจะยกกีตาร์ของกูให้มึงไปเลย"

ชาร์มหูผึ่งอย่างสนใจ แต่มันก็ตัดประเด็นนั้นทิ้งไป "แม่กับฌานอาจจะ

มองไม่ออก แต่ผมอะมองออก มันต้องมีอะไรบางอย่างในใจแน่ๆ"

อะไรบางอย่างท่ีเก่ียวกับการที่กูคิดว่ามึงเป็นคนหล่อมากท่ีสุดเท่าท่ีกู

เคยเห็นมาในชีวิตเลยอะเหรอ

ไม่ๆ ผมคิดว่ามันไม่มีทางรู้ความจริงเรื่องนี้ผ่านสีหน้าผมแน่ ผมซ่อน

ความรู้สึกเก่ง 

"ชาร์มอคติ" น้าเชอร์รี่กลอกตา

"ไม่ได้อคติ"
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"แค่เพราะจูนเป็นวริยาภรณ์เนี่ยนะ"

"ผม..." ชาร์มเริ่มเถียงไม่ออก "ผมไม่..."

"วันหลังก็อย่าไปฟังลุงชิตให้มาก" พ่ีฌานพ่นลม "ลุงชิตก็เหมือน Shit 

ภาษาอังกฤษไง มึงไม่รู้เหรอ"

น้าเชอร์รี่หัวเราะลั่นอีกครั้ง "เดี๋ยวแม่ไปท�างานก่อน อยู่กันดีๆ นะ ชาร์ม 

อย่าแกล้งจูน ฌานช่วยดูด้วย จูนเป็นแขกบ้านเรานะ"

ผมก�าลังจะบอกคุณน้าว่าขอตัวกลับ แต่คุณน้ากลับเดินลิ่วไปยัง 

ห้องท�างานของตัวเองเป็นที่เรียบร้อย ตอนนี้ภายในห้องอาหารนี้จึงมีเพียงผม

กับสองพี่น้องนั่งกินขนมอยู่ในจานด้วยกัน 

ผมรูส้กึอดึอดักับสายตาของชาร์มมาก มนัมองผมอย่างร้ายๆ คล้ายต�าหน ิ

ผสมกับความไม่ไว้ใจ แต่น่ันไม่ได้ท�าให้ผมเจ็บเลยแม้แต่นิดเดียว ส่ิงท่ีท�าให้

ผมเจ็บเห็นจะเป็นความหล่ออย่างร้ายกาจที่ไม่ว่าจะท�าหน้ายังไงมันก็ด ู

หล่อฉิบหายอยู่ดี 

หน้าตาหล่อเหลาของมันท�าให้ผมกระอักกระอ่วนใจเกินจะต้าน

"โอเคเปล่าจูน" พี่ฌานถามอย่างใจดี "อย่าไปใส่ใจชาร์มมันเลย"

"แหะๆ" ผมเกาท้ายทอยเก้อๆ "ได้ยินว่าพี่เล่นกีตาร์เหรอครับ"

"ใช่ มีวงด้วยนะ"

"โห เจ๋ง"

"พี่เล่นกีตาร์กับร้องประสานน่ะ"

"ผมนึกว่าพี่จะร้องน�าซะอีก"

"ฮ่าๆๆ ท�าไมคิดงั้น"

"ออร่ามันออก"

"ชมใช่มั้ยเนี่ย"

"ชมสิครับ"

เคร้ง!

ชาร์มจงใจท�าส้อมตกใส่จาน "มึงจะถามอะไรพี่กูขนาดนั้น"

"จูนไม่ได้ถามอะไรมากเลย" พี่ฌานเหล่มองน้องตัวเองอย่างปลงๆ 
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"มันต้องมาดูดความลับของตระกูลเราแน่ๆ"

"อะไรของมึง"

"ฌานดูไม่ออกเหรอ" ชาร์มยังคงยืนหยัดในความคิดของตัวเอง 

"เอางี้ ถึงจูนจะมาดูดความลับของบ้านเราจริงๆ มึงคิดว่ากูกับมึงจะ 

มีความลับอะไรบอกจูนมันบ้าง"

"..." คนหน้าบึ้งเถียงไม่ออกอีกครั้ง

"เรามันลูกหลานสุดปลายหางแถวนะ แค่รู้ชื่อบรรพบุรุษก็ถือว่ารู้เยอะ

แล้วเหอะ"

"ชาร์มไม่ไว้ใจมัน"

"พี่ฌาน" ผมกระแอม "ผมคิดว่าผมกลับดีกว่า"

"เออดี ไสหัวไปเลย" ชาร์มเอ่ยอย่างไม่ดูด�าดูดี

"ชาร์ม เป็นเชี่ยไรของมึงเนี่ย" พี่ฌานเอ็ด

"ก็ชาร์มไม่ชอบมันอะ!"

"ผมก็ไม่ชอบมนัเหมอืนกันครบั" ผมตอบทัง้ๆ ทีใ่จกระตกุกับประโยคนัน้

แปลกๆ แต่ผมเลือกมองข้ามความรู้สึกนั้น

"มึงไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะ" พ่ีชายหันไปหาน้องชายแล้วจ้องเขม็ง 

กระทั่งต่อมาสายตาของพ่ีฌานก็เปลี่ยนไปเป็นล้อเลียน "มึงคิดว่าจูนน่ารัก 

ใช่มะ"

"หา!" ไอ้ชาร์มมนัตกใจอย่างย่ิงใหญ่มากครบั ผมขอบอก "บะ...บ้าไปแล้ว"

"ก็เพราะว่าจูนน่ารักจนใจมึงสั่นน่ะสิ มึงก็เลยท�าตัวไม่ถูก ใช้ความถ่อย

ของตัวเองกลบเกลื่อน"

"ฌาน!"

"หรือกูพูดไม่จริง"

"ไม่ใช่สกัหน่อย ไม่มทีาง" ชาร์มมองผมเหมอืนผมเป็นรฐับาลท่ีห่วยแตก 

มันดูเกลียดผมขนาดนั้นเลยล่ะครับ

"อย่ามาหนีความจริง"

"ชาร์มไม่ได้หนี"
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"กูพี่มึงนะ"

"ไม่คุยด้วยแล้ว" ชาร์มทิ้งส้อมในมือแล้วก็เดินหนีออกไปเลย 

ผมกะพรบิตาปรบิๆ คดิว่าตวัเองคงถือเป็นจรงิเป็นจงักับบทสนทนาของ

สองพ่ีน้องเมื่อสักครู่ไม่ได้ เพราะพ่ีฌานเหมือนต้องการจะแกล้งน้องชาย

มากกว่า เขาย้ิมตามหลังน้องท่ีหายตัวไปแล้วก่อนจะเก็บรอยย้ิมน้ันมาให้ผม

ด้วย

"โทษทีนะจูน" พี่ฌานถอนหายใจ "ปกติชาร์มมันไม่ใช่คนแบบนี้จริงๆ"

"ไม่เป็นไรครับ" พอคนท่ีหล่อบาดจิตบาดใจคนน้ันหายไปจากห้อง  

ผมก็ได้หายใจหายคอโล่งขึ้นอีกครั้ง "แปลกใหม่ส�าหรับผมดี"

"พ่ีชอบที่เราสู้มันกลับด้วย ไม่ค่อยมีใครไฟต์มันกลับแบบนี้ ท่ีโรงเรียน

มันเป็นหัวหน้าแก๊ง ทั้งรุ่นเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้องมีแต่สปอยล์มันหมดเลย"

"แล้วพี่ฌานไม่สปอยล์เหรอครับ"

อีกฝ่ายถอนหายใจ "พยายามเลิกอยู่"

เป็นทีของผมที่ต้องยิ้มบ้าง "ผมไม่มีพี่ชายเลย"

"แล้วมีน้องปะ"

ค�าถามน้ีสะเทือนใจผมนิดหน่อย แต่ยังไงก็ต้องตอบตามความจรงิออกไป  

"มีน้องเลี้ยงน่ะครับ เป็นเด็กแฝด เรียนอยู่ชั้นประถม"

"อ้อ"

"แฝดชอบเล่นอะไรท่ีใช้พลงั เดีย๋วพ่ีฌานก็จะเหน็แวบไปแวบมาตามถนน 

ของหมู่บ้านนี่แหละ"

"ชื่ออะไรบ้างล่ะ"

"ว้อดก้ากับวิสกี้ครับ"

"พูดจริงใช่มั้ยเนี่ย" พี่ฌานกล่าวอย่างทึ่งๆ 

"พูดจริงครับ" ผมยิ้มเย็น "พี่ฌานเดี๋ยวผมขอตัว..."

"นีม่งึยังไม่กลบัอกีเหรอ!" ผมสะดุง้สดุตวัเมือ่จู่ๆ  ชาร์มก็โผล่หน้ามาจาก

บันไดแล้วตะโกนเสียงดัง ผมชักจะมีน�้าโหขึ้นมา จึงได้กล่าวสวนมันกลับไป

"ยังเลย ว่าจะอยู่อีกสักสองสามวัน"
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"เหอะ!" แล้วมันก็หายไปอีกรอบ 

พ่ีชายของมันท�าสีหน้าปล่อยวางอย่างเหนื่อยหน่าย ก่อนท่ีเขาจะย้ิม

อย่างมีเลศนัย

"จูนอยากกวนตีนชาร์มมันเล่นๆ ปะ"

"หา?"

"ขึ้นไปดูห้องข้างบนกัน"

ผมกะพริบตาปริบๆ อีกครั้ง "ผมคิดว่าไม่น่าจะเหมาะ..."

"พี่ขอเหอะ ไอ้ชาร์มกวนตีนเกินไป มันต้องมีคนก�าราบ"

"ก�าราบด้วยการไปท�าให้มนัโกรธมากขึน้เนีย่นะครบั" ด้วยความทีผ่มกับ

ชาร์มอายุเท่ากัน ผมเลยคิดว่าไม่ต้องสุภาพตอนที่พูดถึงมันก็ได้

"ใช่"

"..."

"ราดน�้ามันเข้ากองไฟไง เคยได้ยินมั้ย"

แล้วการที่ท�าแบบนั้นไฟมันจะสงบลงได้ยังไงวะครับไอ้พี่ฌาน 

ให้ตายเถอะ พี่น้องบ้านนี้ช่างเป็นอะไรที่เข้าใจยากจริงๆ

ชัน้บนของบ้านไม่ได้แตกต่างจากชัน้ล่างเท่าไหร่นัก การตกแต่งส่วนใหญ่ 

เตม็ไปด้วยผลงานศลิปะท้ังภาพเขยีนและงานป้ัน แต่เมือ่ตัดภาพไปท่ีห้องนอน

ของลูกชายสองคน ผมนึกว่าอยู่กันคนละโลก

ห้องของพ่ีฌานเป็นห้องทีเ่ตม็ไปด้วยของท่ีวัยรุน่ส่วนใหญ่มกัีน ทัง้กีตาร์โปร่ง 

หลายตวั ของเล่นต่างๆ เครือ่งเล่นเกม คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ หนังสอืการ์ตนูเตม็ตู้  

หนังสอืเรยีนทีว่างซ้อนกันเป็นช้ันๆ บนโต๊ะ (ตามประสาเดก็เตรยีมสอบเข้ามหา'ลยั)  

และบนผนังก็เต็มไปด้วยโปสเตอร์หนังซูเปอร์ฮีโร่เท่ๆ แม้จะดูรกตาแต่ก็จัดได้

เป็นระเบียบดี 

ส่วนห้องนอนของคนน้องอย่างชาร์ม ผมทันเห็นแค่แวบๆ เพราะแค่มัน

โผล่หัวมาเห็นผมอยู่บนชั้นสองของบ้านตัวเอง มันก็อ้าปากค้างอย่างไม่อยาก

จะเชื่อก่อนจะปิดประตูเสียงดังปัง 
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"น่ีไง" พ่ีฌานหยิบกีตาร์ขึน้มา จากนัน้ก็นัง่ลงบนเตียงแล้วดดีสองสามที 

"เห็นว่าสนใจกีตาร์ เล่นเป็นหรือยัง"

"ยังไม่ค่อยเป็นเลยครับ แต่อยากหัดเล่นอยู่นะ" ผมตอบตามความจริง 

อยู่กับพ่ีฌานแล้วผมรูส้กึปลอดภัย ผดิกับคนหน้าหล่อบาดจติบาดใจอย่างชาร์ม 

ทีอ่ยู่ใกล้ๆ แล้วรูส้กึหายใจไม่ออก ไม่รูว่้าเป็นเพราะมนัหล่อเกินไป หรอืเป็นเพราะ 

มันท�าหน้าเหมือนอยากจะกระทืบผมกันแน่ 

"แหะๆ" อีกฝ่ายยิ้มแปลกๆ กึ่งเกรงใจกึ่งอยากพูดอะไรสักอย่าง

"มีอะไรหรือเปล่าครับ"

"ช่วงนี้...พี่หารายได้พิเศษอยู่น่ะ"

"อ้อ"

"ค่าติวแพงมาก พี่ไม่อยากรบกวนแม่" เขาถอนหายใจ "ไม่ได้กดดันนะ 

แต่ถ้าจูนอยากเรียนกีตาร์ พี่ว่าพี่สอนให้ได้"

ความรูส้กึสนใจของผมพุ่งทะยาน อะไรก็ตามท่ีท�าให้ผมไม่ต้องอยู่บ้านได้ 

ในตอนนี้ผมแฮปปี้ท่ีจะท�าทั้งนั้น เพียงแต่ว่าการท่ีตกลงเรียนกีตาร์กับพ่ีฌาน 

ก็คงจะต้องเจอหน้าชาร์มบ่อยๆ ซึง่บอกตามตรงว่าผมไม่ค่อยมแีก่ใจท่ีจะเจอมนั 

เท่าไหร่นัก

ในใจผมมันตีกันระหว่างอยากเจอมันกับอยากหนีมันไปให้พ้นๆ 

"ขอคิดก่อนได้มั้ยครับ" ผมยิ้มอย่างรักษาน�้าใจ

"ได้เลย ไม่ว่ากัน" พ่ีฌานพยักพเยิดไปทางกีตาร์ข้างหลงัผม "ลองหยิบมา 

ตัวนึงสิ เดี๋ยวพี่สอนคอร์ดง่ายๆ ให้ก่อน"

"เอ่อ..."

"ไม่ต้องเกรงใจ ส่วนนี้ไม่ได้คิดตังค์" เขาขยิบตาให้ผม

เมื่อได้ยินว่าฟรีผมเลยมีความกล้าท่ีจะหยิบกีตาร์ข้ึนมา ผมท้ิงตัวลง 

นั่งบนเตียงของพี่ฌาน จากนั้นก็เริ่มเรียนกีตาร์กับเขา

บอกตามตรงเลยว่า...พี่เขาสอนดีโคตรๆ

ใช้เวลาไม่ถึงย่ีสิบนาทีผมก็สามารถเล่นเพลงสั้นๆ ท่ีมีคอร์ดง่ายๆ ได้  

ใจผมนึกอยากจะตอบตกลงเรียนกับพ่ีฌานทันที ถ้าไม่ติดที่ชาร์มก็คงจะ 
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ตอบตกลงไปแล้ว 

หรือผมควรจะเรียน แล้วค่อยหาทางเลี่ยงมันในอนาคตดีนะ

"ฌาน" คนท่ีเสียงดังที่สุดในบ้านตะโกนเรียกพ่ีชายอยู่ท่ีหน้าประตู  

"ไปห้างกัน!"

"ไม่ไปอะ" พี่ฌานตอบแบบไม่ใส่ใจ 

"ไปเป็นเพื่อนหน่อย" ชาร์มพยายามมองข้ามผม 

"จูน ไปเป็นเพื่อนชาร์มมั้ย"

"ไม่ครับ"

"ไม่!" 

ผมกับชาร์มตอบพร้อมกัน จากน้ันมนัก็พูดต่อ "ชาร์มจะไปกับจนูได้ยังไง  

เราเพิ่งเคยเจอหน้ากันนะ"

"กูกับจูนก็เพิ่งเคยเจอหน้ากัน ตอนนี้มานั่งอยู่บนเตียงด้วยกันแล้วเนี่ย"

ชาร์มท�าสีหน้าตกใจ ผมวางกีตาร์ลงที่เดิมก่อนจะบอกลาพ่ีฌาน "ผม

ขอกลับบ้านดีกว่าครับ"

"โอเค ตามใจ ไว้เจอกันใหม่นะ" พ่ีฌานดีดกีตาร์ต่อไป ผมค่อยๆ เดิน 

ออกจากห้อง ตอนที่เดินพ้นประตูออกมาแล้วผมก็ได้ยินเสียงชาร์มแว่วเข้ามา

ในหูอีกรอบ 

"ฌาน ฌานจะอยู่ในห้องสองต่อสองกับไอ้จูนไม่ได้นะ"

"ท�าไมจะไม่ได้ กูแค่สอนกีตาร์เขา"

"ถ้ามันคิดอะไรกับฌานจะท�าไง"

ผมเริ่มรู้สึกฉุนขึ้นมา อะไรท�าให้มันคิดแบบนั้นได้ 

"ก็แปลว่ากูหล่อไง" คนพี่ตอบอย่างง่ายดาย "นี่มึงหวงจูนใช่มั้ย"

"จะบ้าเหรอ!"

"กูไม่ได้คิดอะไรกับคนที่น้องตัวเองแอบชอบหรอก"

"ชาร์มไม่ได้ชอบมัน"

"มึงชอบ กูรู้"

"ไม่ได้ชอบ"
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"แน่ใจ?"

"แน่!"

"หึๆ กูจะคอยดู"

"คอยดูไปเลย ยังไงชาร์มก็ไม่มีวันชอบไอ้จูน!"

ผมที่ยืนพิงอยู่แถวๆ หน้าประตูรู้สึกจี๊ดในใจเล็กๆ กับค�าพูดประโยคนั้น 

แต่ผมก็สะบัดหน้าเพ่ือท่ีจะท้ิงความรู้สึกบ้าๆ น้ีไป หึ ผมเองก็คิดว่าตัวเอง 

ไม่น่าจะชอบไอ้ชาร์มเหมือนกัน

แม้ว่าผมจะคิดว่ามันหล่อมากก็ตามที

มั้งนะ...

โว้ย ผมไม่รูจ้รงิๆ เพราะปัญหาก็คอื...ผมไม่เคยเจอผูช้ายคนไหนท่ีท�าให้

ใจสั่นมากเท่าไอ้ชาร์มมาก่อน 

ผมโค้งศีรษะบอกลาคนในบ้านสกุลวัฒนภัทรหลังน้ี โดยที่ไม่ได้เข้าไป

บอกลาน้าเชอร์รี่เน่ืองจากไม่อยากรบกวนเวลาที่คุณน้าก�าลังท�างาน และ 

เมือ่ผมเดนิพ้นประตรูัว้มาระยะหนึง่แล้วก็ได้ยินเสยีงมอเตอร์ไซค์ดงัมาจากบ้าน

ที่ผมเพิ่งจากมา 

ประตูบ้านถูกเปิดออก ก่อนที่ใครคนหนึ่งจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาอย่าง

รวดเร็ว

คนคนนั้นคือชาร์มนั่นเอง

ปี๊น!

"ขวางทาง!" มนับบีแตรใส่ผมแล้วบดิคนัเร่งจนผมตกใจสะดุดเท้าตัวเอง

ล้มลงไปกองกับพ้ืน ผมมองตามสาเหตุท่ีท�าให้ผมหกล้มอย่างมีน�้าโห แต่ 

คนคนนั้นกลับขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านไปไกลแล้ว

แม่งเอ๊ย

รู้สึก...ร�าคาญมันมากจริงๆ

ผมมองตามไอ้ชาร์มอย่างคาดโทษ ก่อนจะสลบัไปมองบ้านสกุลวัฒนภัทร 

ทางด้านหลัง
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แล้วก็คิดอะไรออกขึ้นมา

หึ ไอ้ชาร์มเอ๋ย สงสัยเราจะได้เจอกันบ่อยแน่ๆ 

กูขอตัดประเด็นเรื่องที่กูแอบใจสั่นกับมึงไปก่อนก็แล้วกัน
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