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เลยบ่ายสองโมงมาเล็กน้อย  ทุกอย่างน่าจะเป็นไปตามคาดหมาย  การ
ถ่ายภาพว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้น่าจะเสร็จในอีกสี่สิบนาทีข้างหน้า  ตอน
นี้เป็นการถ่ายเครื่องแต่งกายชุดไทยประยุกต์  ชุดสุดท้ายจะเป็นชุดไปรเวตตาม

เคย  ปลินัธนถ์อยฉากออกมาจากคูแ่ตง่งาน ยกมอืขวาขึน้ พลางบอกให้พวกเขา

ยืนนิ่งในท่านั้น  เมื่อหญิงสาวถอยพ้นออกมาแล้ว  ช่างภาพหนุ่มก็นับหนึ่ง...

สอง...สาม แล้วกดชัตเตอร์

”ชุดไทยถ่ายอีกสักสามสี่ท่าก็พอแล้วนะคะ คุณเคส„  หญิงสาวพูดกับ

ชา่งภาพ  เธอเป็นชา่งแตง่หนา้ของสตดูโิอแหง่นีแ้บบกึง่ประจำาก่ึงฟรแีลนซ์  คอืทาง

สตูดิโอจะจ่ายเงินเดือนให้เธอเดือนละหกพันบาท  เธอไม่ต้องเข้าสตูดิโอ ยกเว้น

วันที่มีการถ่ายภาพ  และหากมีการแต่งหน้าในวันแต่งงานที่สถานที่จัดเลี้ยง 

ไมว่า่ทีบ่า้นหรอืโรงแรม สตดูโิอตอ้งจา่ยใหเ้ธอครัง้ละสามพนัหา้รอ้ยบาท ในขณะ

เดียวกันเธอมเีงือ่นไขพเิศษ คอืสามารถรบังานเองได้ด้วยเชน่กัน แตต่อ้งไม่ตรง

กับงานของสตูดิโอ  สองสามเดือนที่ผ่านมา  ทางสตูดิโอยังไม่มีผู้ช่วยช่างภาพ 
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12  ฉมังฉาย

ทั้งที่ติดป้ายประกาศรับสมัครนานแล้ว  ดังนั้นเธอจึงต้องช่วยทำาหน้าที่นี้ไป

ระยะหนึ่งก่อน

หญิงสาวรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนตรงหน้าขา ก่อนโทรศัพท์มือถือที่ซุกไว้

ในกระเป๋าหน้าของกางเกงยีนจะกรีดเสียงเรียก  เธอล้วงมันออกมาอย่างรวดเร็ว 

มองหน้าจออย่างเคยชิน  หากเป็นเบอร์ไม่สำาคัญ  เธอจะไม่รับสายในขณะที่

ทำางานอยู่ 

”พ่อ  มีอะไรหรือคะ„  เธอพูดกับคนที่โทรมาด้วยนำ้าเสียงแผ่วเบา  ไม่

อยากให้เสียงรบกวนคนอื่น 

”แม่ไม่สบาย นี่พ่อพาแม่มาหาหมอที่โรงพยาบาล„  บิดาของเธอบอก

”แมเ่ปน็อะไรมากมัย้ พอ่„  เธอถามอยา่งรวบรัด พลางโบกมอืใหช้า่งภาพ

ทำางานต่อไปอย่างเกรงใจ 

”แม่ปวดท้อง หมอที่โรงพยาบาลวังชิ้นส่งตัวมาที่โรงพยาบาลแพร่แล้ว„ 

ปิลันธน์ไม่ได้คิดอะไรมาก  ไม่ได้วิตกเลยว่าอาการของมารดาจะรุนแรง

แค่ไหน  เธอจึงพูดตัดบทกับบิดาว่า  ”พ่อคะ  น้องยุ่งอยู่นะคะ  ตอนน้ีกำาลัง

ถ่ายรูปอยู่  เดี๋ยวสักไม่เกินสองชั่วโมง น้องจะโทรไปหาพ่อนะ„

”ได้ ๆ „

พ่อเฒ่าตางไม่ได้ยินเสียงเรียกของโทรศัพท์มือถือ  ตรงระเบียงหลังของ

ตกึผูป้ว่ยระงมไปดว้ยเสยีงพดูคยุของญาตผิูป้ว่ย  กว่าแกจะได้ยินเสยีงเรยีกของ

โทรศัพท์มือถือและคิดจะรับสายนั้น  ลูกสาวของแกก็วางหูไปเสียก่อนแล้ว

พ่อเฒ่าตางทำาใจเย็น  ไม่คิดจะโทรกลับไป  เนื่องจากคิดว่าถึงอย่างไรอีก

ไม่ถึงห้านาทีข้างหน้าลูกสาวก็ต้องต่อสายมาใหม่

”พ่อ  แม่เป็นไงบ้างล่ะ„  ปิลันธน์ถาม  เสียงสนทนารอบกายของพ่อเฒ่า

ตางแทรกเขา้มาในสาย หญงิสาวสงสยัจงึถามวา่  ”นีพ่อ่อยู่ขา้งเตยีงแม่หรอืเปลา่„

”ไม่ ๆ  พ่อมานั่งคุยกับเพื่อนตรงระเบียงหลังนี่„

”เจอคนรู้จักหรือ„
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”เปล่า คนที่เขามาเฝ้าไข้น่ะ„

”แล้วแม่เป็นไงบ้างพ่อ„  หญิงสาวเข้าประเด็น

”หมอบอกวา่จะผ่าตดัด่วน แต่ตอนน้ีรอหอ้งผา่ตดัวา่งกอ่น อาจไดผ้า่ตอน

หัวคำ่า„  พ่อเฒ่าตางเล่า

หญิงสาวกังขา มารดาของเธออาการหนักถึงกับต้องผ่าตัดด่วนเชียวหรือ  

”พ่อบอกว่าแม่ปวดท้อง  แม่เป็นโรคอะไรหรือ„

”หมอวา่เปน็โรคกระเพาะ  เปน็แผลรุนแรงดว้ย ทางโรงพยาบาลวงัชิน้เลย

ต้องส่งตัวมาที่โรงพยาบาลแพร่„

หญิงสาวเข้าใจเรื่องราว  แต่ไม่วายเป็นห่วงมารดา  เธอรู้นิสัยของนางดี 

นางเปน็คนวติกจรติ ปว่ยไขอ้ะไรนดิอะไรหนอ่ยกจ็ะกงัวล คร้ังนีเ้ธออยากปลอบ

ใจนาง  จึงบอกบิดาว่าเธออยากพูดคุยกับนางสักหน่อย

”คอยเดี๋ยวนะ„  พ่อเฒ่าตางบอก พลางลุกจากที่นั่ง  ถือโทรศัพท์มือถือ

ตรงไปที่เตียงผู้ป่วย

”เอ้า  ปิ่นจะพูดด้วยแก„  พ่อเฒ่าตางบอกแม่เฒ่าเรือ

”ฮัลโหล  น้อง„  แม่เฒ่าเรือกล่าวกับลูกสาวด้วยเสียงใส ทำาให้หญิงสาว

เบาใจได้ระดับหนึ่ง  อย่างนี้ไม่จัดว่าอาการรุนแรง

”แม่  ไม่ต้องกลัวนะ  หมอเขาจะผ่าตัดให้ตอนหัวคำ่า  แม่ไม่ต้องเครียด

นะคะ  ผ่าตัดแล้วก็จะหาย  นอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลไม่กี่วันก็กลับบ้านได้„ 

ปิลันธน์พยายามอธิบายเพื่อสร้างขวัญกำาลังใจให้กับมารดา

”เออ ๆ   ไม่ต้องห่วงแม่หรอก„  นางรับคำาลูกสาว 

”แม่  ถ้าหมอว่าไง  แม่ก็ไม่ต้องไปแย้งหรือขัดเขานะ  ให้หมอเขารักษาไป

ตามอาการ  ไม่ต้องกลัวนะคะแม่„  เธอยำ้า  เพราะไม่แน่ใจว่านางจะสลัดความ

หวาดกลัวทิ้งไปได้ตามที่รับปากหรือไม่

”แม่  อีกสองสามวนั น้องจะไปเยี่ยมทีโ่รงพยาบาลนะจะ๊  ช่วงนี้ยังไม่วา่ง„ 

เธอบอก แม่เฒ่าเรือก็เข้าใจดี 
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ห้าโมงเย็นวันนั้น  อุชุขี่มอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์มารับหญิงสาว  เขารับส่ง

ภรรยาเช่นนี้สมำ่าเสมอ  บางวันเขาใช้มอเตอร์ไซค์  บางวันใช้รถกระบะ  แล้วแต่

ความเหมาะสม พวกเขาจะยดึหลกัของการประหยดัเปน็ทีต่ัง้  ความจรงิปลินัธน์

พอจะขับรถยนต์ได้บ้าง  แต่ไม่ชำานาญ บวกกับอุปนิสัยไม่ชอบการขับรถ  จึงไม่

จริงจังกับมัน  แต่คิดว่าหากเกิดเหตุการณ์จำาเป็นหรือภาวะคับขันขึ้น  เธอก็ใช้

รถยนต์ได้ 

อชุตุามใจภรรยา  เขาไมไ่ดยุ้ง่จนไมมี่เวลาใหเ้ธอ ทีจ่รงิเขามเีวลาเหลอืเฟอื

คอยบริการหรืออำานวยความสะดวกเธอ และทั้งหมดนั้นเขาเต็มใจอย่างยิ่ง

”พ่อโทรมาบอกวา่แมเ่ขา้โรงพยาบาล„  ปลินัธนเ์ปรยกับสามีขณะน่ังซ้อน

มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน

อุชุเอี้ยวคอหันมาถามแข่งกับสายลม  ”แม่เป็นอะไร„

ปิลันธน์อธิบายเรื่องราวคร่าว ๆ   อุชุไม่ค่อยสบายใจ แม่ยายของเขาอายุ

เจด็สบิสีป่แีลว้ การผา่ตดัสำาหรบัคนอายปุนูนีจ้ะมผีลรา้ยแรงหรอืไม่  เขาไมแ่น่ใจ 

แตท่ีแ่น ่ๆ  หากเล่ียงไดก้ค็วรเลีย่ง  แตจ่ากทีภ่รรยาเล่าใหฟ้งั  โรคกระเพาะอาหาร 

หากไมถ่งึขัน้รนุแรงแลว้ หมอจะไม่ผ่าตดัด่วนขนาดน้ัน กรณนีีจ้งึหลกีเลีย่งไมไ่ด ้

เขาภาวนาในใจ ขอให้การผ่าตัดในครั้งนี้เป็นไปอย่างปลอดภัย

”สงสารแม่นะ„  หญิงสาวพูดแข่งกับเสียงลม

”โรคกระเพาะไมร่า้ยแรงหรอก„  อชุพุดู  เขาพดูความจรงิเพยีงดา้นเดยีว 

จริงอยู่  โรคกระเพาะไม่ใช่โรคร้ายแรง  แต่อาการของผู้ป่วยถึงขนาดต้องผ่าตัด

ด่วนอย่างนั้น  มันก็น่าคิด  แต่เขาไม่กล่าวประเด็นนี้  เพราะไม่อยากสร้างความ

ทุกข์ใจให้ภรรยา 

ราวสามทุม่ ปลินัธน์โทรศพัทห์าพอ่เฒา่ตางอกีครัง้ หนน้ีเหมอืนครัง้ทีแ่ลว้ 

พ่อเฒ่าตางรับสายช้าไม่เปลี่ยนแปลง

”พ่อคะ แม่เข้าห้องผ่าตัดแล้วยัง„  เธอถาม 

”นี่เจ้าหน้าที่กำาลังเข็นแม่เข้าห้องผ่าตัดอยู่„  แกตอบ

ต
ัว
อ
ย
่าง



ลวง  15

”พ่อชว่ยพูดปลอบแมด่ว้ยนะวา่ อยา่กลวั พอ่บอกแม่นะ  ไม่งัน้แม่เครยีด

ตายเลย„  เธอแน่ใจ  แม้จะปลุกปลอบขวัญให้กำาลังใจนางไปแล้วในช่วงบ่าย

ก็ตาม 

”ได้ ๆ   ไม่ต้องห่วง„  พ่อเฒ่าตางรับปากลูกสาว 

”พ่อ  ช่วงนี้พ่อดูแลแม่ไปก่อนนะคะ  ช่วงนี้น้องมีถ่ายรูปทุกวัน  วันนี้วัน

อะไรนา้...ออ๋  วนัองัคาร พรุง่นีก้พ็ธุ„  เธอนบัน้ิว  ”พฤหสั...ศกุร ์ วนัเสารโ์นน่ละ 

นอ้งถึงจะวา่ง ถา้แมย่งัตอ้งนอนพกัฟืน้ทีโ่รงพยาบาล วนัเสารห์รอืวนัอาทติยน์อ้ง

จะไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาล พ่อ...พ่อต้องอดทนหน่อยนะ„ 

”ไมเ่ปน็ไร พอ่อยูน่ี่กไ็ม่ได้ลำาบากอะไร„  พอ่เฒา่ตางพดู  ”แตก่ห็ว่งบา้น

เหมือนกัน  ไม่มีใครดูแล„

”ตอนออกมาปดิบา้นปดิชอ่งเรยีบรอ้ยแล้วไมใ่ชห่รอื„  เธอถามอยา่งสงสยั 

”ปิดประตูหน้าต่างแล้ว„ 

”ถ้างั้นก็ไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว  คอยน้องไปโรงพยาบาลก่อน  พ่อค่อย

กลับบ้าน  เออ พ่อคะ  ช่วงน้ีน้องจะเปิดมือถือไว้ตลอดคืนนะ  มีอะไรเร่งด่วนก็

โทรมาไดน้ะจะ๊„  หญิงสาวกลา่วทิง้ทา้ยไว้อยา่งรัดกมุ  ในยามปกตเิธอจะตัง้เวลา

เปดิปดิเครือ่งมอืสือ่สารชิน้นีไ้วอ้ตัโนมตั ิปดิตอนสามทุม่และจะเปดิอกีครัง้ตอน

เจ็ดโมงเช้าของวันรุ่งขึ้น
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คืนนี้ปิลันธน์เริ่มสวดมนต์ช้ากว่าปกติ  มัวแต่ถามไถ่ความเป็นไปของ
มารดาจากบดิาเนิน่นาน ธรรมดาทุกคนืเธอจะสวดมนตร์าวสองทุม่เศษ 
อย่างช้าสุดก็ไม่เกินสามทุ่ม หลังจากนั้นก็เข้านอน 

ปิลันธน์มองนาฬิกา  ขณะนี้สี่ทุ่มห้านาที  เธอเริ่มสวดมนต์  ใช้เวลาในการ

สวดประมาณยี่สิบนาที  เก็บหนังสือสวดมนต์ไว้ที่เดิมเพื่อให้หยิบฉวยได้ง่ายใน

คราวถัดไป  หยิบที่รองนำ้ากรวดที่กรวดแล้ว  ก้าวออกไปนอกบ้าน  ค่อยบรรจง

เทนำ้าใต้โคนต้นขนุน 

”พ่ีคมสวดมนต์แล้วยัง„  เธอถาม  อุชุนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์  กำาลังใช้

ความคิดอย่างหนัก  นวนิยายเรื่องใหม่ของเขายังไม่คืบหน้าไปถึงไหนเลย  เขา

ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าใดนัก ตลอดสามวันมานี้  เขียนไม่ออก บรรยายขัด ๆ   ไม่รู้

ว่าจินตนาการหดหายไปสู่แห่งหนใดหมด  อยากไล่ไขว่คว้ากลับมาเป็นของตน

อีกครั้ง  แต่กระนั้นก็ยังต้องฝืนความรู้สึกตีบตัน นั่งทนหน้าคอมพิวเตอร์ทุกวัน 

อักษรที่ไหลผ่านปลายนิ้วมืออวบสั้นของเขาจึงออกมาได้เพียงนิดเดียว 
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”ว่าจะงดสักวัน„  อุชุบอกภรรยา  โดยไม่หันมามองเธอเลย 

”พี่คมนี่„  หญิงสาวขมวดคิ้ว  ทำาหน้าดุใส่แผ่นหลังสามี  ”เมื่อวานก็งด 

มาวันนี้ก็งดอีก หลายวันแล้วนะ„ 

หญิงสาวเป็นคนเคร่งครัดในเรื่องสวดมนต์ภาวนา ขณะเดียวกันก็ศึกษา

หลกัธรรมคำาสอนของพระพุทธเจา้ควบคูไ่ปด้วย  เธออยากใหส้ามจีรงิจงัเหมอืน

ตน  อชุไุมข่ดัศรทัธา อยากใหเ้ธอสบายใจ  เขาจงึปฏบิตัธิรรมตามทีเ่ธอปรารถนา 

แต่ก็หย่อนยานบ้างในบางขณะ

”ไม่รู้ละ ก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์เสียนะคืนนี้„  เธอว่า 

ปิลันธน์มองนาฬิกา  ขณะนั้นสี่ทุ่มครึ่งแล้ว 

”เอ...ทำาไมสมันต์กลับมาช้าจังคืนนี้„ 

”อย่าไปห่วงมันเลย  เด็กหนุ่มก็อย่างน้ีแหละ„  อุชุพูดอย่างเข้าใจถ่องแท้

ในวัยของคน 

ไม่ถึงสิบนาที  สมันต์  เด็กหนุ่มอายุยี่สิบปีขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจอด

ภายในบ้าน ปิลันธน์ซึ่งเข้านอนแล้วแต่ยังไม่หลับ  ลุกขึ้นจากเตียง  ก้าวออกมา

จากห้องนอน

”ทำาไมกลับช้า หา„  เธอถามเขาด้วยความเป็นห่วงแกมกวดขัน 

สมนัตป์ดัเส้นผมทีห่ยกิหยอ็งและยุง่เหยงิใหเ้ขา้ทรง ผมของเขามันแผลบ็ 

เสื้อผ้าและเนื้อตัวเหม็นอวลด้วยกลิ่นนำ้ามันรถ 

”เคลียร์เงินช้า  เลยกลับดึก„  เขาตอบ  ใบหน้ายุ่ง  กะพริบตาถ่ี  ลักษณะ

สองอย่างนี้เป็นบุคลิกส่วนตัวของเขา 

หญิงสาวย่นจมูกเพราะทนเหม็นกลิ่นนำ้ามันไม่ได้  ”ถอดเสื้อไปแช่ผง

ซักฟอกเลยนะ แล้วอาบนำ้า  สระผมให้เรียบร้อยด้วย„

สมันต์เฉยชา  ไม่กระตือรือร้นจะทำาตามคำาพูดของหญิงสาว  ร่างกายเขา

อ่อนเพลีย ต้องการนั่งพักเหนื่อยก่อนสักครู่ 

”เออ  วันนี้ปู่โทรมาหาอาปิ่น  ย่าเข้าโรงพยาบาลนะ  ตอนนี้เข้าห้องผ่าตัด
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ไปแล้ว„

สมันต์เงยหน้าขึ้น  ขมวดคิ้ว  แล้วถามว่า  ”ย่าเป็นอะไรถึงต้องผ่าตัด„

”โรคกระเพาะ  รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแพร่โน่น„ 

เดก็หนุม่สนใจแคน่ัน้ ความเหน่ือยลา้จากการทำางานกระชากความสดชืน่

ให้เหอืดหายไปจากตวัเขาหมดสิน้  อะไรนอกเหนือจากความรูส้กึทางกายของตน 

เขาไม่ใคร่ใส่ใจแล้ว  ปิลันธน์เห็นอาการอ่อนเพลียของหลานชาย จึงตักเตือนว่า

”ถ้างานมากไม่ต้องหักโหมทำาถึงสิบชั่วโมงก็ได้  เอาเรื่องสุขภาพเป็นหลัก

ดีกว่า  เรื่องเงินไม่ค่อยสำาคัญเท่าไร„

เดก็หนุม่ปรือตามองอาสาว  ”ไม่เปน็ไร ผมทนได„้  เขาพดูออกไปไมค่อ่ย

ตรงกับข้อเท็จจริง  เขายอมรับกับตัวเองว่า บางวันแสนเหน่ือย แต่อยากได้เงิน

เป็นที่สุด  ปั๊มนำ้ามันเปิดโอกาสให้นักศึกษาปีหนึ่งอย่างเขาได้ทำางานในช่วง

มหาวทิยาลยัปดิเทอม  เขากดี็ใจเหลือลน้แล้ว ตอนปิดเทอมเขาเดนิทางจากลำาปาง

มาเชยีงใหม ่ เขาเรยีนหนังสอือยูท่ีล่ำาปาง แตต่อ้งการมาหางานทำาทีเ่ชยีงใหม ่ เขา

มีความรู้เชิงดนตรีไทย ตีขิมได้ไพเราะเพราะพริ้ง  เขาไปสมัครงานอยู่สองสามที่ 

ทั้งในคุ้มขันโตกต่าง ๆ   ทั้งในโรงแรมระดับสามสี่ดาว  แต่ทั้งหมดพากันปฏิเสธ 

โดยให้เหตุผลว่า พวกเขาต้องการนักดนตรีผู้หญิง  ไม่อยากได้ผู้ชาย 

มีอยู่แห่งหนึ่งรับปากกับเขาว่า  หากนักดนตรีของที่นั่นว่างจะเรียกเขาไป

เลน่แทน แตผ่า่นไปหนึง่สัปดาห ์ทกุส่ิงยงัคงเงยีบเชยีบ จนกระทัง่อชุ ุ อาเขยของ

เขาไมอ่าจนิง่นอนใจไดแ้ลว้ จงึสอบถามปัม๊นำา้มันแหง่หนึง่ใกลบ้า้นวา่  มีนกัศกึษา

คนหนึ่งต้องการหารายได้พิเศษในช่วงปิดเทอม จะเปิดโอกาสให้ไหม  ในที่สุด

สมนัตก์ไ็ดง้านทีป่ัม๊นำา้มนัแหง่น้ัน  ได้รับคา่จา้งเปน็รายวนั  วนัละสีร่อ้ยยีส่บิบาท

ต่อการทำางานสิบห้าชั่วโมง

ด้วยกระหายอยากได้เงินก้อนใหญ่  เขามีเวลาทำางานสองเดือนกับหนึ่ง

สปัดาห ์ตัง้ความหวงัวา่จะเอาเงนิทีไ่ดม้าไปซือ้โนต้บุก๊คอมพวิเตอรส์กัเครือ่ง  เขา

เรียนภาควิชาดนตรีสากลที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง  กำาลังขึ้นปีสอง  แต่เดิม
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เรียนเครื่องสายดนตรีไทยที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ตั้งแต่ชั้น  ปวช.1  ถึง

ปวช.3  ทว่าด้วยความหัวรั้นไม่ยอมเชื่อฟังอาสาวกับอาเขย  ซึ่งเขาเข้ามาอยู่ใน

อปุการะของคนทัง้สองตลอดเวลาสามปเีตม็ จงึตดัสินใจหนัเหชวีติไปเรยีนดนตรี

สากลที่ลำาปาง  ไม่ฟังเสียงทัดทานซึ่งเต็มไปด้วยเหตุผลของอาทั้งสอง 

เมือ่เขา้เรยีนทีล่ำาปางแลว้  อาจารยท์ีน่ัน่ยงัประหลาดใจ อาจารย์คนนัน้ซึง่

จบการศกึษาจากวทิยาลยันาฏศลิปเชยีงใหม่ใหข้อ้คิดเตอืนสตวิา่  เขาควรจะเรยีน

หนังสือต่อที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่  เพราะที่นั่นมีการสอนอย่างเข้มข้น 

นกัศกึษาทีจ่บจากท่ีนัน่เปน็ทีย่อมรับในสังคม แตกตา่งจากทีล่ำาปาง แตส่มนัตก์็

ปฏเิสธคำาแนะนำาของอาจารยค์นนัน้ไป  และเม่ืออาจารยค์นเดมิทราบวา่ สมันต์

เรียนดนตรีไทยเครื่องสายมาสามปีเต็ม  จึงเสนอแนะให้เด็กหนุ่มโอนการศึกษา

ไปเรียนทีม่หาวทิยาลัยราชภฏัเชยีงใหม่ ทีน่ัน่มภีาควชิาดนตรไีทยซึง่ทีล่ำาปางไมม่ ี

แต่สมันต์ก็ปฏิเสธเขาเป็นคำารบที่สอง  เรื่องนี้อุชุกับปิลันธน์ก็ทราบ

”เห็นไหม อาพูดไว้ไม่มีผิด„  อุชุกล่าว พยายามชักจูงให้สมันต์กลับมา

เรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่อีกครั้ง  แม้เรียนล่าช้าไปหนึ่งปีก็ไม่เป็นไร 

มีนักศึกษาหลายคนเป็นอย่างนั้นในแต่ละปีที่ผ่านมา  ทว่าความมุ่งมั่นของเขา

กลับไม่ได้รับการสนองตอบจากหลานชาย  แรก ๆ สมันต์รับปากกับเขาและ

ปิลันธน์ว่าจะกลับมาเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป  เขาจะทำาเพื่อเอาใจอาสาวและ

อาเขย คำาพดูของสมนัตย์งัความภาคภมูใิจมาใหอ้ชุกุบัปลินัธนย์ิง่นกั แตส่ดุทา้ย

เขาหักหลังคนทั้งสอง  โดยไปพูดกับเพื่อนเก่าที่เรียนหนังสือมาด้วยในช่วง 

ปวช.1  ถึง  ปวช.3  คนที่ตอนน้ีเป็นนักศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่

แล้ว  ”ข้าไม่ไปหรอก  ยุ่งยากจะตาย  เรื่องขั้นตอนสมัครเข้าเรียนนี่  เรียนที่

ลำาปางนี่แหละ ข้าชอบ„

อุชุกับปิลันธน์มารู้เรื่องนี้จากปากเพื่อนของสมันต์ก็สายเกินแก้แล้ว  เมื่อ

หมดเขตวนัรบัสมคัรกเ็ปล่าประโยชนท์ีจ่ะผลกัดนั คนท้ังสองขมขืน่ใจทีห่ลานชาย

ทรยศ ต่อหน้าปากหวาน ลับหลังทำาตัวอีกอย่าง  นิสัยอย่างน้ีใช้ไม่ได้  อาทั้งสอง
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