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 คำนำสำนักพิมพ 
  
 
 นานมบีุคสเอโนเวลไดรบัหนาทีอ่นัภาคภมูใิจอีกครัง้ ในการจัดพมิพวรรณ-
กรรมรางวัลสุภาว เทวกุลฯ หลังจากท่ีไดจัดพิมพ ”มรสุม„ ของ ”ฉมังฉาย„
นวนิยายชนะเลิศรางวัลสุภาว เทวกุลฯ ประจำป ๒๕๕๑ และ ”ลูกของลูกสาว„
ของนักเขียนคุณภาพ ๑๕ คน รวมเร่ืองส้ันรางวัลสุภาว เทวกุลฯ ประจำป  
๒๕๕๒ ไปกอนหนานี้  สำหรับปนี้ หนังสือดีจากเวทีนี้กลับมาในรูปแบบนวนิยาย 
 เราขอแนะนำ ”ในรัก„ ของ ”ละเวง ปญจสุนทร„  ซึ่งนำเสนอเรื่องราว
ความรักครั้งแรกของผูชายคนหนึ่ง ที่ยังคงฝงลึกอยูภายในจิตใจโดยไมรูตัว ทั้งท่ี
เขาแตงงาน มีภรรยาที่นารักอยูเคียงขางแลว จนวันหนึ่ง ผูหญิงท่ีเปนรักแรกของ
เขาหวนกลับมาอีกคร้ัง  แลวเขาจะทำอยางไร... 
 ”ความรัก„ ที่ปรากฏอยูใน ”ในรัก„ นั้นดูราวกับเปนเรื่องจริงท่ีจับตองได  
ซึ่งเราอาจพบเร่ืองราวความรักในแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับคนที่อยูรอบตัวเรา ทวา
ตอนจบของเร่ืองราวอาจแตกตางกันไป เพราะบริบทความรักของแตละคนยอม  
ไมเหมือนกัน 
 พลิกหนาถัดไป อานเรื่องราวความรักของ ”โดม„ ตัวละครเอกในเรื่อง  
แลวลองคิดดูวา...หากคุณเปน ”โดม„ คุณจะทำเหมือนกันไหม 
 

สำนักพิมพเอโนเวล 
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สายฝนซาเมด็ เหลอืเพยีงละอองโปรยปราย ผมลดกระจกรถลง สายลมภายนอก 
พัดแรง และเจือปนสายลมหนาวของเดือนตุลาคมอยูดวย ผมลดกระจกลง 
ทั้งสองขางแลวปดแอรภายในรถเพื่อรับลมเย็น บางวูบไหวของสายลมผมรูสึก
เหน็บหนาว สั่นสะทานไปทั่วกายและหัวใจท่ีเจ็บราว เสนทางเบ้ืองหนายังคงคด
โคงเลาะเลียบภูเขาและปาไมขางทาง ตนไมใหญเขียวขจีสดชื่น ยิ่งฉ่ำฝนดวย
แลวยิ่งขับเนนความเขียวสดไปทั่วทั้งผืนปา 
 โทรศัพทมือถือไมมีสัญญาณเปนชวง  ๆ  โดยเฉพาะเมื่อรถแลนอยูในเขตปา
ระหวางแหลงชุมชน เม่ือเขาสูเขตที่มีสัญญาณ นพก็โทรเขามา 
 ”ถึงไหนแลว„ 
 ”เลยทองผาภูมิมาแลว อีกสักช่ัวโมงก็นาจะถึง„ 
 ”เออรีบมา...ขาเตรียมมื้อเด็ดไวแลวเย็นนี้ แลวก็มีเพื่อนของปานเขามา
เท่ียวสองคน สองสาวนารักทีเดียว„ 
 ”ไมรีบวะ ขาอยากขับรถดูวิวไปเรื่อย ๆ „ 
 ผมวางสายจากนพ เปดเครื่องเสียงในรถเลนแผนซีดีที่คางอยู ซีดีรวม
เพลงลูกกรุงอมตะทำใหผมยอนนึกถึงวันเกา  ๆ  นึกถึงเรื่องราวท่ีผานมา ทั้งท่ีผาน
พนมานานนับสิบป หรือเร่ืองราวที่เพิ่งจะผานพนมาและกำลังจะผานไป ผมรูสึก
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เจ็บปวดเมื่อคิดถึงมัน ผมไมเคยคิดวาผมจะกระทำตอเธอไดมากมายเพียงนี้  
ไมวามองมุมไหน ทุกอยางลวนเปนความผิดของผมแตเพียงผูเดียว บทเพลง  
รักขามขอบฟา ทำใหผมรูสึกส่ันสะทานไปทั้งหัวใจ ผมเรงเสียงใหดังขึ้น 
 ”รักขามขอบฟา รักคือสื่อภาษาสวรรค อาจมีใจคนละดวง ตางเก็บอยูคน  

ละทรวง ไมหวงถามีสัมพันธ ขอบฟาแมจะคนละฟาก หางไกลกันมากแตก็ฟา

เดียวกัน รักขามขอบฟา ขามมาผูกพัน ผูกใจรักม่ัน สองดวงใหเปนดวงเดียว...„ 
 มีนไมใชคนชอบเพลงเกา แตก็เคยไดยินยาเปดฟง เมื่อผมเปดใหฟงบอย
ครั้งเขาเธอก็เริ่มคุนชิน แมไมโปรดปรานแตหลายเพลงเธอก็รองตามได ผมมีซีดี
เพลงอื่น ๆ  มากมายในรถ โดยเฉพาะเพลงสากลแนวคันทรี หรือเพลงสากลในยุค
หาศูนยถึงแปดศูนยที่ผมชอบเปนพิเศษ แตผมก็เลือกเปดเพลงลูกกรุงของไทยให
เธอฟงแทน 
 ภาพวันเกา ๆ  ฉายซ้ำ ผมนึกยอนกลับไปถึงวันนั้น วันที่ขอมีนแตงงาน ชวง
เวลาที่ผมไมเคยจะลืมเลือน นึกถึงเม่ือใดก็อดยิ้มกับมีนไมได ฉากเหตุการณ  
ที่แสนเชยของผมกับเธอ...สี่ปที่แลว ตอนนั้นผมอายุสามสิบสี่ป สวนมีนอายุ  
สามสิบเอ็ดป ผมชวนเธอไปเดินปา ปนเขาขึ้นยอดภูกระดึงอีกคร้ัง 
 ”เราเคยไปกันมาสองครั้งแลวนะ„ 
 มีนทักทวง 
 ”แลวไมชอบเหรอ„ 
 ”ก็ชอบ...วาแตเธอจะเดินไหวเหรอ แกแลวนะ„ 
 มีนสงสายตาสบประมาท 
 ”ฉันนะไหวแนนอน เธอตางหาก...เขาวาผูหญิงพออายุขึ้นเลขสามอะไร  ๆ  ก็
ไมเหมือนเดิม ถาเดินไมไหวก็ไมตองไป„ 
 ผมแกลงย่ัวเธอ แลวก็ไดผล เราขึ้นภูกระดึงอีกเปนครั้งท่ีสามโดยไมมีนพ
ไปดวย นพเคยปนขึ้นภูกระดึงแลวไมต่ำกวาสิบครั้ง ผมจึงเลือกท่ีจะไปกับมีน
สองคน มีคนเคยบอกวาหญิงชายถาเปนคนรักกัน ลองไดขึ้นภูกระดึงดวยกัน
แลวกลับลงมาถาไมไดแตงงานกัน ก็มักจะเลิกรากันไป ผมกับมีนเคยไปเที่ยว
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ภูกระดึงกันมาแลวสองครั้ง ไมนับรวมกับการปนเขาหรือเดินปาในท่ีอื่น ๆ  อีก แต
เราก็ยังไมไดแตงงานกันหรือเลิกรางกันไป บางทีผมอาจจะอยากยืนยันความ
มั่นใจบางอยางของตัวเอง 
 เราจอดรถทิ้งไวที่ที่ทำการอุทยานฯ แลวขึ้นไปพักคางอยูบนยอดภูสองคืน
กอนกลับลงมา ผมรูตัววาเหนื่อยลากวาการเดินปาปนเขาครั้งกอน  ๆ  วันวัยท่ีผาน
ไปรางกายก็เปล่ียนไปตามสังขารท่ีเริ่มรวงโรย แมไมถึงขนาดตองลากสังขาร แตก็
ทำเอาหัวใจเตนแรง และกลามเน้ือขาออนลากวาที่คิด 
 ผมขับรถออกจากอุทยานฯ ในตอนบายทามกลางสายลมเหน็บหนาวของ
เดือนพฤศจิกายน มีนนั่งเช็ดผมอยูขาง  ๆ  ผมหันไปมองเธอ ความรักเต็มลนใน
หัวใจ ความสุขรายลอมอยูรอบตัวกระทั่งสายลมเหน็บหนาวก็ไมอาจทำใหผมสั่น
สะทาน ผมรูสึกอบอุนเม่ือมีมีนอยูขางกาย 
 ”ฟงเพลงนะ„  
 ผมบอกเธอ กอนกดเครื่องเสียงเลนซีดีเพลง 
 ”ชอบเพลงนี้„ 
 ผมบอกเมื่ออินโทรของเพลงดังขึ้น 
 ”เพลงอะไร„ 
 เธอถาม 
 ”สมมุติวาเขารัก„ 

 ผมบอก มีนน่ังอมยิ้มไมพูดอะไร ผมปลอยเสียงเพลงทำหนาที่  
 ”ถูกตาตองใจ ตองมนตของใครคนหนึ่ง หลงไปเก็บเขามาคำนึงจนติดตรึง

หทัย อกเอยลืมตนตองมนตเสียจนเปนไข เพราะเปนโรคหัวใจอาลัย เฝาครวญ

เพอไปเต็มกล้ัน...  

 ...ดวยใจผูกพัน ผูกพันเสียจนตองตู สมมุติวาเขามาเอ็นดูคงชื่นชูอุรา  

ดุจมีเทวัญแบงปนทิพยธารลงหลา ฉันคงอิ่มเพราะธารเทวาที่มีฤทธาเต็มท่ี  „ 

 เสียงหวานใสของโฉมฉาย อรุณฉาน ขับกลอมใหบทเพลงชวนฟงมากกวา
นักรองคนอื่น ผมรองคลอตาม หันไปมองมีนเปนระยะ สายลมเย็นปะทะใบหนา  
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มีนน่ังอมยิ้มเขินอาย 
 ”รักม้ัย„ 
 ผมเอยถามมีน มีนหนาแดงไมตอบ 
 ”รักม้ัย„ 
 ผมถามย้ำอีก 
 ”ไม...„ 
 เธอตอบสั้น ๆ  
 ”ไมอะไร„ 
 ผมถามพลางหัวเราะ เอื้อมมือไปสัมผัสเสนผมเปยกชื้นของเธอ พวงแกม
เธอแดงเรื่อขึ้นมา 
 ”นี่ไงเพลงนี้ไง...มั่นใจไมรัก ชอบเพลงนี้„ 
 มีนตอบพรอมรอยยิ้ม เม่ืออินโทรของเพลงมั่นใจไมรักดังขึ้น 
 ผมเงียบปลอยใหเสียงเพลงขับกลอม 
 ”มั่นใจต้ังใจจะไมรัก ดวยฉันไมรูจักวาความรักมีอยางไร พอพบกันจิตใจ

ก็พลันเปลี่ยนไป กลับอายเขาเสียยกใหญเมื่อยามไดสบตา หักใจมิยอมคิด

ผูกพัน แลวไยหรือนั่น พอพบกันก็ลืมเหมือนวา เลือดในภายฉีดแรงท่ัวไปทั้งหนา

ดังไฟเผาในวิญญาณรุมรอนท่ัวกายามิคลาย „ 

 เสียงรองของรวงทอง ทองลั่นทม ใหความรูสึกของหญิงสาวที่ปากกับใจ
ไมตรงกันไดอยางดี 
 ”ตกลงมั่นใจมั้ย„ 
 ผมกระเชามีนอีกคร้ัง 
 ”ไม„ 
 เธอตอบสั้น ๆ  
 ”ไมอะไร...ไมรัก หรือไมมั่นใจ„ 
 ผมหัวเราะ 
 ”ไมรู...„ 
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 มีนลากเสียงยาวดวยอารมณเขินอาย  
 ผมไมซักไซขับรถมุงตรงไปขางหนา ขณะดวงตะวันเริ่มออนลา เคลื่อน
คลอยต่ำลง 
 ”แตงงานกันม้ัย„ 
 มีนเปรยขึ้นเบา ๆ  
 ”อะไรนะ„ 
 ผมถามดวยความตื่นเตนระคนดีใจ 
 ”แตงงานกันม้ัย„ 
 มีนเนนคำ เลือดฝาดแดงไปทั้งหนา  
 ผมยิ้มขณะมองหนาเธอ ภายในใจไมมีความสับสนใด ๆ  ผมไมจำเปนตอง
ใชเวลามากมายอะไรในการตัดสินใจ ตลอดระยะเวลาเกาปที่รูจักกับมีน ไมมี  
สิง่ใดท่ีผมตองรูสกึกงัวลหรือสงสยัตอความรกัของเธอ ของผม และของเราสองคน 
 ”เอาสิ แตควรเปนฉันตางหากที่ตองพูดคำน้ี...แตงงานกันนะมีน„ 
 ผมหันไปบอกมีน  
 มีนย้ิม พยักหนานอย ๆ ... 
 
สายลมเย็นใหความเหน็บหนาวมากขึ้น เมื่อผมขับรถใกลถึงตัวอำเภอสังขละบุรี  
ถนนลัดเลาะเลียบทะเลสาบ กิ่งไมตายซากโผลพนผิวน้ำใหความรูสึกอางวาง  
และเปลี่ยวเหงา กิ่งไมตายซากกลางทะเลสาบแทบจะกลายเปนสัญลักษณ  
ของอำเภอสังขละบุรีไปแลว นอกจากสะพานไมอันเลื่องชื่อที่ทุกคนรูจัก นี่ไมใช
ครั้งแรกท่ีผมมาที่นี่ โดยเฉพาะหลังจากที่นพยายมาอยูที่นี่เมื่อสองปกอน ผมก็ได
มาเยือนสังขละบุรีมากขึ้น ผมชอบที่นี่ ชอบถนนท่ีลัดเลาะไปตามปาเขา สองขาง
ทางเต็มไปดวยตนไม ชอบทะเลสาบกวางใหญที่ทอดตัวสงบน่ิง ผิวน้ำคลายดัง
กระจกใสบานใหญ ในฤดูฝนจะชุมฉ่ำไปดวยสายฝนที่ตกกระหน่ำ ในฤดูหนาว
อากาศหนาวจัดไมแพทางภาคเหนือ แตที่นี่สงบกวา นักทองเที่ยวที่มาเยือนก็นอย
กวา ที่สำคัญมีนก็ชอบที่นี่เชนกัน 
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ผมเขาถึงตัวอำเภอสังขละบุรีตอนหาโมงเย็น แวะซ้ืออาหารอีกเล็กนอยกอนไปท่ี
เรือนแพของนพเมื่อตะวันลับหลังเขาไปแลว ผมกาวลงจากรถ นพก็นั่งรออยู
แลวพรอมสงย้ิมและแววตาหวงใยมาให ผมรูสึกขมขื่นในจิตใจอยางไมเคยเปน
มากอน  
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ผมเริม่สนทิกบันพเปนพเิศษเมือ่ตอนเรยีนปรญิญาตรปีทีส่าม หลังจากตอนอยูป
ที่หนึ่งและสอง ยังเหมือนการลองผิดลองถูกในการจัดกลุมคบหากันตามประสา
ผูชาย เพื่อนในกลุมนอกจากนพแลวยังมีประวิทยซึ่งปจจุบันกลายเปนอาจารย
วิทย หัวหนาคณะนิเทศศาสตรของมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อแหงหน่ึง อมรหนุม
หนาตี๋ผูชื่นชอบการเมืองเปนพิเศษ แตครั้นเรียนจบกลับตองไปดูแลธุรกิจรานขาย
ทองของครอบครัวซึ่งไมเกี่ยวของกับสาขาวิชาที่เรียนแตอยางใด นอกจากนพ 
วิทย และอมรแลว เพื่อนคนอื่น  ๆ  ก็จะเขามาสมทบตามแตเรื่องราวและกิจกรรม 
ที่ตนเองสนใจ 
 ผมก็เหมือนวัยรุนทั่วไป พอกับแมเปนคนกรุงเทพฯ ผมเรียนชั้นประถม 
ในกรุงเทพฯ พอรับราชการเปนครู ดวยความท่ีพอกับแมมีลูกคนเดียว พอจึงไม
ลำบากมากนักที่จะดูแลผม อีกทั้งครอบครัวของเราแมไมร่ำรวยแตก็ไมมีหนี้สิน
ใด ๆ  แมจึงไมตองทำงานหลังจากแตงงานกับพอ แมลาออกจากงานธนาคารท่ีทำ
เมื่อต้ังทองไดสองเดือน แมตั้งทองผมตอนอายุสามสิบสอง หลังจากที่คิดวาคงมี
ลูกไมไดเหมือนคนอื่น พอดีใจมาก แมลาออกจากงานมาเปนแมบาน หลังจาก
คลอดผมออกมาแลว พอกับแมก็อยากมีลูกเพิ่มอีกสักคน แตสุดทายก็ไมมี ผม
กลายเปนลูกคนเดียว ครอบครัวเรายายไปอยูจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อพอไดเลื่อน

ò 

ตัวอย่าง



เปนผูอำนวยการโรงเรียนมัธยมแหงหน่ึงในตัวจังหวัด พอเลือกท่ีนั่นเพราะอา  
ซึ่งเปนนองชายของพอไดแตงงานกับอาสะใภซึ่งเปนคนที่นั่นและยายไปอยูที่
สุพรรณบุรีนานเกือบสิบปแลว ผมเขาเรียนในโรงเรียนที่พอยายไปกอนสอบได
คณะนิเทศศาสตรของมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพฯ แมครอบครัวเราจะไม
ร่ำรวย แตพอก็เอาเงินเก็บที่มีอยูบวกกับเงินที่ไปกูสหกรณมาอีกจำนวนหนึ่ง ซื้อ
คอนโดเลก็ ๆ  ในกรงุเทพฯ ใหผมอยู เพราะบานเกาทีก่รงุเทพฯ พอขายทิง้ไปต้ังแต
ยายไปอยูสุพรรณบุรี พอบอกวาเวลามาหาผมท่ีกรุงเทพฯ จะไดไมตองไปหาที่พัก
ที่อื่น 
 ”พอมีลูกคนเดียว ทรัพยสินบานเราก็ไมมีอะไร ตอนนี้พอทำอะไรไดก็จะ
ทำให ตั้งใจเรียนละ„ 
 พอบอกในวันท่ีชวยผมขนของเขาคอนโด  
 ดวยความที่พอเปนคร ูและแมออกจากงานมาเปนแมบานตั้งแตตั้งทองผม
ที่บานจึงมีหนังสือมากมายหลายประเภท พอชอบอานหนังสือทุกประเภท ทั้ง
วรรณกรรมไทยและวรรณกรรมแปลจากตางประเทศ โดยเฉพาะหนังสือสารคดี
และประวัติศาสตรซึ่งเปนวิชาที่พอสอนมากอน หนังสือกลุมนี้จึงมีมากกวาหนังสือ
แนวอื่น แมเองเม่ือตองอยูบานตั้งแตตั้งทองยามวางแมก็หยิบหนังสือในตูมาอาน
อานนานเขาดวยความเคยชินแมเลยกลายเปนนักอานตัวยงไปโดยไมรูตัว ผม
เองก็ไมตางกับแม แมไมถึงกับเปนหนอนหนังสือ แตถาเปรียบเทียบกับคนวัย
เดียวกัน นับไดวาผมเปนนักอานตัวยงไมแพใคร 
 นพก็เปนนักอานตัวยงเชนกัน เรื่องน้ีเราตางรูรสนิยมการอานของกันและ
กัน ตอนขึ้นปที่สาม ในวงเหลาตามประสาวัยรุน เรื่องท่ีคุยไมมีอะไรนาสนใจไป
กวาเรื่องของผูหญิง บางชวงของการสนทนาผมบังเอิญไดพูดคุยเรื่องหนังสือกับ
นพ จึงไดรูวานพเปนนักอานในระดับที่เรียกวาหนอนหนังสือ และยังใฝฝนวาถา
เปนไปไดในอนาคต นพก็อยากเปนนักเขียน อยากมีผลงานนิยายเปนของตัวเอง
สักเลม เมื่อนพเอยถึงตรงน้ีผมก็นึกถึงบทกลอนจีบสาวของนพแลวทำใหผม
เขาใจไดในทันที 
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 ”ขาก็เคยคิดจะเขียนหนังสือเหมือนกัน ที่บานพอมีหนังสือเยอะมาก แต
คิดแลวก็ไมกลาคิดตอ ขาวาการเปนนักเขียนโดยเฉพาะเขียนนิยายนี่นาจะยาก
มาก„ 
 ผมสารภาพกับนพ 
 ”ขาวา...โลกน้ีไมมีอะไรงายหรอก ของอยางน้ีไมลองไมรู เอ็งลองดู
ประวัตินักเขียนที่ดัง ๆ  แตละคนสิ แทบไมมีใครเรียนอักษรศาสตรเลยดวยซ้ำ คน
ที่เริ่มเขียนตอนอายุมากแลวแตผลงานโดงดังก็มีอยูเยอะไป ไมมีใครเขียนเปนมา
แตเกิดหรอก ของแบบน้ี...ขาวาตองลองทำดูกอนวะ นี่ขาเองก็ลองฝกเขียนนิยาย
บาง เรื่องส้ันบางอยูเหมือนกัน เอ็งก็เหมือนกัน วันขางหนาอาจจะเปนนักเขียนดัง
ก็ไดใครจะไปรู„ 
 นพวายาว  
 ผมไดแตฟง รูสึกชื่นชมในความคิดและแววตาของนพ หลังจากน้ันเรา
กลายเปนเพื่อนสนิทดวยการแลกเปลี่ยนหนังสือกันอาน และตอมาก็กลายเปน
เพื่อนที่รูใจกันมากขึ้น เมื่อเราตางชอบการเดินปา ปนเขาเหมือนกัน ในปที่สี่ ป
สุดทายของชีวิตมหาวิทยาลัย ผมกับนพเปนตัวต้ังตัวตีในการจัดกิจกรรมไป  
ถายภาพทีภ่กูระดงึของชมรมถายภาพ หลังจากนัน้ผมกบันพกจ็ะนัดกลุมเพือ่นราวหา
หรือหกคนไปปนเขาตามสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ  ในชวงปดเทอมหรือมีวันหยุดยาว 
 หลายปตอมา ตอนที่ผมคบหากับมีนแลว ในการสนทนาครั้งหน่ึงนพบอก
วาในคราวที่จัดกิจกรรมถายภาพท่ีภูกระดึงของชมรมถายภาพตอนเรียนอยูปที่สี่
นั้น มีนก็เปนหน่ึงในสมาชิกของชมรมท่ีรวมกลุมไปดวย แตไมวาจะพยายามนึก
อยางไรผมก็นึกไมออก ในทริปขึ้นภูกระดึงครั้งน้ันผมแทบไมไดสนใจผูอื่นมาก
นัก เพราะผมมัวแตใชเวลาสวนใหญไปกับการดูแลกานดา เพื่อนสาวหองเดียวกัน
ที่ผมแอบชอบเธออยู กานดาไมไดชอบการเดินปาหรือปนเขา แตเมื่อเพื่อน  ๆ  สวน
ใหญไปกัน ผมก็คะยั้นคะยอจนเธอยอมรวมคณะไปดวย นพกระเซาผมในฐานะ
เพื่อนสนิทเมื่อรูวาผมแอบช่ืนชอบกานดาเพื่อนสาวแสนสวยในหองเดียวกัน ผม
ยิ้มรับ ไมปฏิเสธ ผมก็ไมตางจากวัยรุนทั่วไป อยากมีความรัก อยากมีคนรัก
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เหมือนคนอื่น  ๆ  
 
สมัยเรียนมัธยมตนอยูที่สุพรรณบุรี ผมกับเพื่อน ๆ  ในกลุมที่มีกันอยูหกคนตางบา
เลี้ยงปลาทอง เริ่มจากเพื่อนคนหนึ่งในกลุมที่มีพอเลี้ยงปลาทอง หลังจากนั้น  
ทุกคนก็เริ่มเลี้ยงปลาทอง เราเลี้ยงกันในโองบาง ในอางหินบาง หรือกระทั่งใน
กระถางตนไมที่อุดรูดวยปูน ผมเก็บเงินคาขนมในแตละวันเอาไปซื้อเครื่องปม
ออกซิเจน ผานไปสักปหนึ่งได ผมก็มีอางปลาทั้งเล็กและใหญรวมสิบอาง พอ
ชอบใจท่ีเห็นผมบาเลี้ยงปลา พอบอกแมวาดีแลว ผมจะไดไมไปเกเรท่ีไหน แตแม
บนวาอางปลาเกะกะบาน ออกซิเจนสองตัวของผมแมก็บอกวาเปลืองไฟ ทั้งท่ี
ความจริงแลวพอบอกวามันกินไฟนอยมาก เวลาพอเขากรุงเทพฯ ถาผมตามไป
ดวยได ผมจะขอใหพอพาไปซื้อปลาที่ตลาดนัดสวนจตุจักร 
 พอขึ้นมัธยมปลายผมก็เพาะลูกปลาคอกแรกออกมาได ลูกปลาคอกแรก
รอดตายหลายสิบตัว ผมมีปลาในครอบครองรวมสองรอยตัว ทั้งปลาสิงหดำ  
สิงหจีน เกล็ดแกว รักเร เวลาวางผมน่ังดูปลาไดทั้งวัน บอยครั้งท่ีผมเอาหนังสือ
บนชั้นของพอมานั่งอานขาง  ๆ อางปลาสลับกับตระเวนไปตามบานเพื่อนในกลุม  
ดูปลาของกันและกัน พอเลี้ยงนานปเขา แมที่เคยบนก็กลายเปนคนเอาอาหารให
ปลาแทนในเวลากลางวัน บางคร้ังแมก็ไปชอนลูกน้ำที่ริมคลองใกล   ๆ   มาใหปลา  
แมบอกวาดูแลวก็เพลินดี พอบอกวาดูปลาวายน้ำทำใหใจเย็น 
 พอชอบฟงเพลงเกากับเพลงลูกทุง แตแมไมคอยชอบเพลงลูกทุงนัก พอ
จึงเปดเพลงเกาเสียเปนสวนใหญ พอชอบเปดเพลงของสุนทราภรณ ไมก็สุเทพ  
วงศกำแหง ถาเปนเปนเพลงลูกทุงพอชอบสุรพล สมบัติเจริญเปนชีวิตจิตใจ  
นอกจากนั้นก็มีเพลงของทูล ทองใจ ชาย เมืองสิงห ในชวงแรกผมไมชอบและ
รูสึกรำคาญ ผมก็เหมือนเด็กวัยรุนทั่วไปที่ชอบฟงเพลงสตริง แตเมื่อไดฟงอยูทุก
วัน ความรำคาญเริ่มหายไป แมไมรูสึกชอบแตก็เคยชินจนผมรองเพลงหลาย
เพลงที่พอเปดฟงได พอชอบฟงเพลง เสนหา ของสุเทพ วงศกำแหง ผมยังจำ
เน้ือเพลงไดดี 
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 ”ความรักเอย เจาลอยลมมาหรือไร มาดลจิตมาดลใจ เสนหา...รักนี้จริง

จากใจหรือเปลา หรือเยาเราใหเฝาร่ำหา หรือแกลงเพียงแตแลตา ยั่วอุราใหหลง

ลำพอง...„ 

 พอกับแมไมคอยทะเลาะกัน จะมีบางท่ีพอกับแมมีปากเสียงกัน ผมจะรูได
ทันทีถาพอเปดเพลงของสุรพล สมบัติเจริญ เพราะแมไมชอบ พอจะเปดเพลง
น้ำตาจาโท จนเสียงดังลั่นบาน แลวพอก็จะรองตามดัง ๆ  โดยเฉพาะทอนสุดทาย  
 ”...สิ้นชาติขาดกัน ตั้งแตวันนี้เถิดหนา นางหญิงใจทรามช่ัวชา เยี่ยงนาง

โมราฆาผัว ไมเคยนึกอิ่มชอบชิมรสกามเมามัว จนลืมรักลูกรักผัว...น้ำใจแสนช่ัว  

ผัวเดียวไมพอ„ 

 
ตลอดเวลาหกปที่เรียนชั้นมัธยม ผมขลุกอยูแตกับเพื่อนผูชาย นอกจากเรียนแลว
ชีวิตผมมีแตเลนตามประสาเด็กผูชาย เตะฟุตบอล แลวก็เลี้ยงปลา ผมไมสนใจ
เพื่อนผูหญิงจนพอกับแมกลัววาผมจะเปนกะเทยหรือเปนเกย แตผมก็บอกวา  
ผมไมไดเปนแนนอน จนกระทั่งผมสอบเขามหาวิทยาลัยได ในชวงเตรียมตัว  
ยายมาอยูที่กรุงเทพฯ ผมเคยนึกถามตัวเองวาทำไมผมไมมีแฟนเหมือนเพื่อน  ๆ   
แมอยูในวัยเรียนแตเด็กมัธยมปลายสวนใหญก็จีบสาวกันทุกคน ผมยังจำได
ตอนอยูมัธยมปลายปสุดทาย เพื่อนสาวในหองคนหนึ่งช่ือสำเนียงมาแอบชอบผม  
ผมรูเรื่องน้ีจากปากคำของเพื่อนหญิงท่ีสนิทกับเธอ เธอนารักผิวขาวตามประสา
คนที่มีเชื้อจีนปนอยู ตัวเล็กแตมีหนาอก ผมเคยแอบมองหนาอกเธอหลายครั้ง  
แตผมไมไดรูสึกชอบเธอมากกวาเพ่ือน วันหนึ่งเธอเอาลูกน้ำใสถุงมาใหผม เธอ
บอกวาเห็นผมเลี้ยงปลาจึงชอนจากคูน้ำใกลบานมาให ผมรับดวยความยินดี  
เพราะปลาชอบกินลูกน้ำมากกวาอาหารเม็ด กินลูกน้ำแลวปลาจะขี้ออกมาสีดำ ถา
กินอาหารเม็ดปลาจะข้ีออกมาสีขาว ผมชอบปลาท่ีขี้ออกมาสีดำมากกวา สำเนียง
เอาลูกน้ำมาใหผมอีกหลายครั้ง ไมนานผมก็รูจากเพื่อนวาเธอไมไดไปชอนมาจาก
คูคลอง แตเธอไปซ้ือจากรานขายปลามาใหผม ถึงตอนน้ันผมก็เริ่มชอบเธอขึ้นมา
บางแลว แตเราก็เรียนจบมัธยมปลายและผมตองเขามาเรียนกรุงเทพฯ สวน
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สำเนียงสอบไดที่เชียงใหม เธอเอาสมุดไดอารี่มาใหผมเขียนเปนคนสุดทายและ
สารภาพวาชอบผม ผมไดแตนิ่งอ้ึง ผมเขียนลงไปในสมุดวาชอบเธอเชนกันและ
จะเขียนจดหมายหาเธอ สำเนียงน้ำตาคลอตอนผมคืนสมุดไดอาร่ีใหเธอ ผม
ขอบใจท่ีเธอซื้อลูกน้ำมาให วันตอมาผมไปเลือกซื้อกระดาษเขียนจดหมายและ
ซองแบบที่ผูหญิงนาจะชอบมาใหเธอ เราแยกจากกันตอนนั้น กอนเขากรุงเทพฯ
ผมเอาปลาทองที่เลี้ยงไวทั้งหมดแจกจายเพื่อนและรุนนองท่ีโรงเรียนจนหมด  
เพราะไมอยากใหเปนภาระที่แมตองดูแล นอกจากใหอาหารแลวแมเปลี่ยนน้ำและ
ทำอยางอื่นเก่ียวกับปลาไมเปนเลย 
 ผมเขาเรียนคณะนิเทศศาสตรที่กรุงเทพฯ หลังจากจัดการเรื่องคอนโด  
ที่พักเสร็จแลว ผมโทรกลับไปที่บานของสำเนียงขอท่ีอยูหอพักที่เชียงใหม ผมสง
จดหมายไปหาเธอตามที่เคยสัญญาไว จนถึงฉบับท่ีสาม แตก็ไมมีจดหมายตอบ
กลับจากสำเนียง ผมเลิกเขียนถึงเธอนับจากนั้น...และเราไมเคยไดเจอกันอีก 
 
ขึ้นปที่สี่ ปสุดทายในชีวิตมหาวิทยาลัย ผมก็ตกหลุมรักกานดาเพื่อนรวมหอง  
รักแรกที่เปนทางการของผม นาแปลกท่ีกอนหนานั้นผมก็รูจักเธอมาตลอดสามป
แมเราจะไมสนิทและอยูคนละกลุมแตผมก็คุนเคยกับเธอพอสมควร ทวาผมก็ไม
ไดรูสึกอะไรกับเธอเปนพิเศษ กลับเปนประวิทยที่แอบชอบพอกานดาอยู กานดา
สาวสวยผูโดดเดน... 
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หลงัตะวันลบัฟาไปอากาศกเ็ย็นลงจนรูสกึได ทองฟาสนีำ้เงนิเขมในยามโพลเพล 
สวยใส ไรเมฆขาวแตมฟา พอฟาเริ่มเปลี่ยนเปนมืดดำ ดวงดาวก็เริ่มพราวระยับ
สายลมหนาวพัดกรู ทะเลสาบเบ้ืองหนาทอดตัวสงบนิ่ง เพราะเปนวันกลาง
สัปดาห แพพักสำหรับใหบริการนักทองเที่ยวท้ังสิบหลังของนพจึงรางคนเขาพัก 
นพกำลังควบคุมสายปานและเพ่ือนสาวอีกสองคนของเธอทำอาหารกันอยาง
สนุกสนาน ผมมองนพกับสายปานแลวรูสึกปวดแปลบในใจ นึกถึงภาพวันเกา ๆ

ของตัวเองกับมีนก็เปนเชนนี้ นพเพิ่งแตงงานกับสายปานมาไดสองป ความรัก
ของคนสองคนคงยังหวานช่ืน แตในความเปนจริง ไมวาเวลาจะผานไปนานเพียง
ใดความรักของคนสองคนก็ไมควรจะเปลี่ยนแปลง 
 ”สองสาวเปนเพื่อนรุนนองของปานเขา เห็นวาเปนแฟนหนังสือของขา พอรู
วาขาคือแฟนของปานก็เลยอยากมาเจอ จะมาขอลายเซ็น„ 
 นพเอยบอกเมื่อยกชุดเครื่องด่ืมมาวางบนโตะริมน้ำ ทั้งเหลา โซดา แกว
เปลา และน้ำแข็ง 
 ”เด๋ียวน้ีเพ่ือนขากลายเปนนักเขียนช่ือดังซะแลว„ 
 ”วาไป„ 
 นพโบกไมโบกมือหามปราม 

ó 
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