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คำานำาสำานักพิมพ์

คุณเคยทักคนผิดหรือเปล่า?

สวัสดีจ้าน้องๆ สุดที่เลิฟทุกคน วันนี้พี่เรนโบว์มีเรื่องราวรักร้อนแรง

ของคนร้ายๆ มาฝากกัน นั่นก็คือ Enigmatic Side ปมร้อนซ่อนร้าย ของ 

นักเขียนสาวสวยสุดยอดฝีมือการันตีความแซบแนวบอยเลิฟ โดยน้อง 

++saisioo++ นั่นเอง พี่เรนโบว์ ขอรับรองด้วยเกียรติของสีม่วงท่ีมีอยู่ใน 

ตัวพี่ว่า ใครได้อ่านเร่ืองน้ีแล้วจะเคลิบเคลิ้มหลงใหลหลงรักพวกเขาอย่าง

แน่นอน 

 เพราะความสวยของ ‘ตะวัน’ เป็นเหตุท�าให้เกิดเรื่องวุ ่นๆ จน 

เพือ่นสนทิทีค่ดิไม่ซือ่อย่าง ‘พาย’ ต้องคอยตามหงึหวง ยิง่ต้องท�างานร่วมกบั 

‘นายทัพ’ ที่ดูเหมือนนับวันจะแอบชอบตะวัน ทั้งๆ ที่เขามีแฟนอยู่แล้วคือ 

‘พลอยสี’ แถมเป็นเพือ่นในคณะด้วยกนัอกีต่างหาก ไหนจะเรือ่งลบัๆ ในอดตี

ของพวกเขาทั้งสามคน ท�าให้ตะวันอยากรู้ความจริงว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้น 

กันแน่ มาร่วมลุ้นเอาใจช่วยกันว่าเรื่องราวอันซับซ้อนของพวกเขาจะลงเอย

กันอย่างไร

 และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ขอเชิญพลิกหน้าต่อไปเลยจ้า 

	 ขอให้รักแท้มาเยือนคุณในเร็ววัน

 RAINBOW Publisher

 www.praphansarn.com/rainbow
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คำานำาผู้เขียน

สวัสดีค่าผู้อ่านที่รักทุกคน >_< เจอกันอีกแล้วในเล่มนี้ดีใจมั้ยล่ะ 

แกร <3 เค้ารักเตงที่สุดเลยนะรู้ป่าว ฮ่าๆๆ เห็นเขาบ่อยอย่าเพิ่งร�าคาญนะ

จุ๊บๆ 

เอาล่ะค่ะ มาพดูเกีย่วกบันยิายเรือ่งนีก้นับ้าง ‘Enigmatic Side’ เรือ่ง

ที่ทุกคนก�าลังถืออยู่นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ หนุ่มหน้าสวยผมยาวสุดป็อปนามว่า 

‘ตะวัน’ และหนุ่มหล่อโหดเถื่อนเจ้าอารมณ์นามว่า ‘พาย’ ค่ะ ซ่ึงตอนแรก

เปิดตัวกันมาในรูปแบบของเพื่อนสนิท แต่ในที่สุดก็กลายมาเป็นเพื่อนรัก 

รักเพือ่น อร๊างงงง ฟรุง้ฟริง้มัย้ล่ะ! แต่ว่าไม่ได้มแีค่เพือ่นรกัแอบรกัเพือ่นอย่าง

เดียวนะคะ เพราะยงัมตัีวละครทีจ่ะมากระตุ้นความสมัพนัธ์ของสองคนนีอ้ย่าง 

‘นายทพั’ และตวัละครหญิงปริศนาทีย่ากจะเดาความคดิอย่าง ‘พลอยส’ี ออก

มาโลดแล่นสร้างปมเรื่องกันด้วยแหละ แถมยังมีอาจารย์หนุ่มรูปหล่ออย่าง 

‘เท็น’ ที่มีแววว่าจะคิดเกินเลยกับตะวันมาสร้างปัญหาอีกต่างหาก บอกได ้

ค�าเดียวว่าตอนเขียนคือมันส์พ่ะย่ะค่ะ -..- เพราะฉะนั้นตอนอ่านทุกคนก็ 

น่าจะสนุกและลุ้นไปด้วยเหมือนกับตอนเด็มเขียนอย่างแน่นอน! 

ก่อนจะจากลาต้องขอขอบคุณก�าลังใจจากน้องสาวสุดที่รัก และ 

คุณพ่อคุณแม่ที่ให้โอกาสลูกสาวตัว (ไม่) น้อยๆ คนนี้ได้นั่งพร�่าเพ้ออยู่หน้า

คีย์บอร์ดจนสร้างเรื่องสร้างราวออกมาเป็นรูปเล่มอย่างไม่บ่นสักค�านะคะ 

ขอบคณุพ่ีโมและส�านกัพมิพ์เรนโบว์ทีใ่ห้โอกาสเด็มได้ส่งผลงานมาเจอนกัอ่าน
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ด้วย เป็นทีมงานที่น่ารักและอบอุ่นมากๆ ค่ะ กรี๊ด! ขอบคุณนักอ่านที่รักและ

เคารพทุกท่านที่ตามอุดหนุนนิยายเค้านะ เค้ารักเตงที่สุดเลยอ่ะ ไม่มีทุกคนก็

ไม่มีเด็มนะคะ ขอบคุณจริงๆ ค่ะ เพราะงั้น เจอกันใหม่เล่มหน้านะ >_^ 

ตามมาเมาท์มอยกับเค้าได้ที่นี่นะเตง

Fanpage >> https://www.facebook.com/saisioo

Twitter >> https://twitter.com/DemZaa

Dek-d >> http://my.dek-d.com/saisi/

Love u reader 

++saisioo++
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Prologue 

“ประกวดเดือนงั้นเหรอ? ไม่เอา”

“โธ่ ตะวนั ท�าไมเป็นคนใจด�าแบบนี ้ไม่คดิจะช่วยคณะบ้างหรอืไงล่ะ” 

ค�าพูดออดอ้อนระคนด่าของ ‘พลอยสี’ ท�าให้ผมต้องเงยหน้าจากแชตไลน์ท่ี

ก�าลังคุยกับ ‘เพื่อนสนิท’ เพื่อมองเธอให้เต็มสายตา 

“วันก่อนเธอก็พูดแบบนี้ โอดครวญว่าพวกคณะนิเทศต้องการความ

ช่วยเหลือ ฉันถึงต้องเข้าประชุมกับเด็กนิเทศในเย็นนี้ทั้งๆ ที่ไม่มีความจ�าเป็น

เลยไม่ใช่หรือไง”

ชื่อของผมคือ ‘ตะวัน’	 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม เอกอินทีเรีย 

ดีไซน์ หรือพูดง่ายๆ ก็ออกแบบภายใน ซึ่งดูยังไงๆ ก็ไม่มีเหตุผลที่ผมจะต้อง

ไปเข้าร่วมประชุมกับพวกนิเทศเอกการแสดงในเย็นนี้ได้ ถ้าหากไม่ใช่เพราะ

พลอยสี เพื่อนซึ่งจบมัธยมปลายมาจากโรงเรียนเดียวกัน ปัจจุบันก็ดันเรียน

เอกเดียวกัน มาขอร้องให้ช่วยแฟนของเธอที่เรียนปีสุดท้าย ซึ่งจ�าเป็นต้องส่ง

งานไฟนอลของเทอมนี้เป็นละครเวที แบบใกล้เคียงหรือเหมือนของจริง แต่

ฝ่ายศิลป์ออกแบบฉากดันถอนตัวกะทันหันเพราะทะเลาะกัน เลยหาคนมา

แทนไม่ทัน 

ผมยังไม่เคยเจอกับแฟนของพลอยสีเลยสักครั้ง แต่เธอว่าผมต้อง 

ร่วมงานกับเขา ก็คงจะรู้จักกันไปเอง เพราะแฟนของเธอเป็นเหมือนหัวหน้า

กลุ่มในโปรเจกต์ใหญ่ครั้งนี้

บังเอิญว่าผมเองเคยมีผลงานการออกแบบฉากมาบ้าง เพราะมี
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พรสวรรค์ทางด้านศิลปะมาตั้งแต่เด็ก ช่วงม.ปลายก็เคยช่วยเขาวาดฉากเปิด

ตัวขนาดใหญ่ให้เชียร์ลีดด้วย พลอยสีซึ่งมั่นใจโคตรๆ ว่าผมจะช่วยงานแฟน

ของเธอได้ ก็เลยมาขอร้องให้ผมช่วย ผมเองตอนแรกก็ไม่รับปากเด็ดขาด 

เพราะผมไม่มั่นใจเอาซะเลย ผมไม่ได้เรียนเอก Stage-Designer1 มาโดยตรง 

แล้วทีส่�าคญั นีม่นังานไฟนอลเชยีวนะ เกดิผมท�าพลาดข้ึนมา ถึงจะมพีรสวรรค์

ยังไง แต่ความเป็นมืออาชีพน่ะขาดไม่ได้เด็ดขาด ผมกลัวจะท�าให้แฟน 

พลอยสีเสียงานยิ่งกว่าเดิม

แต่พลอยสีก็ยังรบเร้าแกมขอร้อง ว่าถ้าหากผมไม่ช่วยเธอล่ะก็ มีหวัง 

แฟนเธอไม่จบแน่ๆ ผมเลยต้องรับปากว่าจะโผล่ไปเข้าประชุมกับคณะนิเทศ

เย็นนี้จนได้ 

“นั่นก็ใช่ แต่นี่มันเป็นเรื่องของคณะเราโดยตรงเลยนะ รุ่นพี่หลายๆ 

คนก็ลงความเห็นว่าควรจะเป็นนาย” พลอยสีท�าหน้าส�านึกผิดใส่ผมราวกับ

มันจะช่วยอะไรได้

“ฉันไม่อยาก โอเคมั้ย” ผมตัดบท

“ถ้างั้นเพื่อนสนิทนายล่ะ” 

“พายน่ะเหรอ” 

‘พาย’ เป็นชือ่ของ ‘เพือ่นสนิท’ ทีม่ารูจั้กกนัตอนเข้ามหาวทิยาลยัของ

ผม ถึงผมกับพายจะรู้จักกันได้ไม่นาน แต่ผมกับเขาก็สนิทกันมาก ถึงขนาด 

ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆ แถมบางครั้งที่ผมรู้สึกเบื่อๆ ไม่อยากกลับบ้าน 

ผมก็นอนค้างที่คอนโดฯ พายด้วย 

สาเหตุที่พลอยสีรบเร้าให้ผมหรือพายประกวดเดือนก็ไม่แปลก ไม่ได้

อยากจะหลงตัวเองหรอกนะ แต่ถึงผมจะมีหน้าตาและรูปร่างท่ี ‘สวย’ เกิน

ผูช้ายมากไปสกัหน่อย แต่กเ็ป็นคนทีถ่กูรุน่พีใ่ห้ความสนใจมากเป็นอนัดบัต้นๆ 

1 Stage-Designer นกัออกแบบฉากละคร สร้างสรรค์การออกแบบ จดัฉาก วสัดใุนรายการ รวม

ถึงงานกราฟิกที่จะต้องใช้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ หรือละครเวที
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ของบรรดาปีหนึ่งทั้งหมดอยู่ดี ส่วนพาย หมอนั่นน่าจะถูกรุ่นพี่เล็งตั้งแต่โผล่

หน้าหล่อๆ เข้ามาในมหาวิทยาลัยแล้วล่ะ

หน้าตาของพายเป็นเอกลกัษณ์แบบทีค่นมองต้องสะดดุ ดวงตาคมกรบิ

หางตาตกนิดๆ ให้ความรู้สึกเหมือนมาเฟีย ขนตาท่ียาวเรียงเส้นรอบดวงตา

เสริมให้นัยน์ตาของเขาทั้งสวยและดุดัน โครงหน้าของพายดูแข็งแกร่งสมกับ

เป็นผู้ชาย โหนกแก้มสูงเล็กน้อยแต่เมื่อมันอยู่บนใบหน้าของพายกลับท�าให้

เขาดดูอีย่างหาท่ีเปรยีบไม่ได้ รมิฝีปากเป็นรปูกระจบัหยกัลกึชวนให้รูส้กึอยาก

สัมผัส 

เห็นไหมว่าหมอนั่นน่ะ โคตรจะเพอร์เฟกต์! 

“ใช่ เขาน่ะหน้าตาหล่อซะขนาดนั้น หล่อจนฉันไม่กล้าคุยกับเขาเลย 

ไม่ใช่แค่ฉนันะ แต่ดวงตาร้ายกาจเหมอืนเสอืของเขาท�าให้ไม่มใีครท้ังนัน้แหละ

ที่จะกล้าเข้าไปคุยกับเขา มีแต่นายนั่นแหละ ที่เขายอมสนิทด้วย ช่วยพูดกับ

เขาแทนฉันทีไม่ได้เหรอ นะๆๆ” 

พลอยสีกะพริบตาปริบๆ มองผมอย่างอ้อนวอน และถึงผมจะนิ่งยังไง

กเ็ป็นธรรมดาทีผ่มจะใจอ่อนกบัผูห้ญงิสวยๆ และผมกส็ามารถพดูได้เตม็ปาก

เต็มค�าว่าพลอยสีสวยแค่ไหน เธอมีใบหน้ารูปไข่ท่ีเรียวเล็ก ผิวของเธอขาว

เหมือนหิมะ ดวงตาคู่งามหวานซึ้งสีน�้าตาลอ่อนรับกับริมฝีปากสีชมพู ยิ่งรวม

กับรูปร่างที่เหมือนนางแบบของเธอยิ่งท�าให้ผู้หญิงคนนี้แทบจะครอบครอง 

ค�าว่า ‘เพอร์เฟกต์’ 

“ฉันจะลองคุยให้ แต่ไม่รับปากนะ ว่าพายจะช่วยเธอ” ผมพูดหาทาง

เลือกไว้ก่อน เพราะถึงผมจะสนิทกับเขา แต่ก็แค่ช่วงเข้ามหาวิทยาลัยมาใน

ระยะเวลาแค่สองเดือนเท่านั้น แถมยังเป็นช่วงตอนเรียนซัมเมอร์อีกต่างหาก 

(ตอนนีเ้ป็นการเริม่เรยีนเทอมหนึง่อย่างจรงิจงัแล้ว) บางเรือ่ง ผมกบัพายกย็งั

ไม่กล้าพอที่จะก้าวก่ายซึ่งกันและกัน 

“แค่นายยอมช่วยก็เป็นพระคุณท่วมหัวฉันแล้วตะวัน นายช่วยฉัน 

ตั้งเยอะ รักนายที่สุดเลย!” พลอยสียิ้มหวานมาให้จนผมได้แต่ส่ายหน้าไปมา
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แล้วส่งข้อความคุยกับ ‘เพื่อนสนิท’ ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในหัวข้อสนทนาต่อ ก่อน

หน้าที่พลอยสีจะเข้ามาทัก คนที่ผมคุยไลน์อยู่ด้วยก็คือพายนั่นแหละ 

ไม่รู้หมอนั่นจะว่าไง ถ้าบอกไปเลยในข้อความคงโดนปฏิเสธแน่ๆ พูด

ต่อหน้าดีกว่า อาจจะพอตื๊อได้นิดหน่อย พอคิดได้แค่นั้น ผมก็พิมพ์ข้อความ

ส่งไปหาพายอย่างรวดเร็ว

‘เมื่อไหร่จะมาถึงมหา’ลัยสักที ฉันรอนายนานแล้วนะ’ 

ไม่นานนัก ข้อความที่ผมกดส่งก็ขึ้นว่าถูกอ่าน พายพิมพ์ตอบกลับมา

อย่างรวดเร็วพอๆ กัน

‘ถ้าหิวก็ไปกินข้าวก่อนเลย รถมันติด’ 

อ้างล่ะสิ 

ผมท�าปากยื่น แล้วพิมพ์ตอบเขากลับไปอีกครั้ง

‘มาภายในสิบนาที ฉันหิวข้าว’

พายนิ่งไปสักพักกับความเอาแต่ใจของผม 

‘งี่เง่า’

เขาตอบกลับมาแค่นั้น ผมก็เลยแค่อ่านแล้วไม่ตอบ แต่ตอนนี้อารมณ์

ผมบูดเรียบร้อยแล้ว ใครบ้างจะไม่อารมณ์เสีย เขาว่าผมงี่เง่าเชียวนะ

เออ ก็ได้ ไปกินข้าวคนเดียวก็ได้ไม่ง้อหรอก!

“เป็นไงอ่ะตะวนั ไม่ส�าเรจ็เหรอ T^T” พลอยสถีามผม สหีน้าเธอดลูุน้

แบบสุดๆ แต่ผมก็ดับฝันเธอด้วยสีหน้านิ่งๆ

“เธอไปคุยกับเขาเองก็แล้วกัน ฉันจะไปหาอะไรกินแล้ว” 

พูดจบผมลุกขึ้นจากโต๊ะ สะพายกระเป๋าแล้วเดินออกไปจากตรงนี้ 

โดยไม่รอให้พลอยสีแสดงความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมเลยแม้แต่น้อย 

“ตะวนั! ตะวนัเดีย๋วส!ิ” พลอยสตีะโกนเรยีกผม แต่ผมกย็งัเดนิหน้านิง่

ไปข้างหน้าอย่างไม่คิดจะสนใจ จนกระทั่งเธอวิ่งมาจับแขนผมไว้

“เดี๋ยวสิ! สวยแล้วหยิ่งจริงๆ นะตะวัน ทะเลาะกับพายเหรอ ถ้านาย

ไม่ช่วยพูด โลกนี้ก็ไม่มีใครกล้าพูดกับจอมโหดแบบหมอนั่นแล้วนะ เขาคุยดีๆ 

12

ตวั
อย
่าง



++saisioo++

กับนายคนเดียว T^T” 

“เขาเพิง่ด่าฉนัง่ีเง่า โอเคมัย้ ฉนัยอมช่วยเธอเรือ่งแฟนของเธอแล้ว เธอ

คงต้องจดัการเรือ่งพายเองแล้วล่ะพลอยส”ี ผมตัดบทเธออย่างเลอืดเยน็พอตวั 

แล้วหลังจากนั้นก็เดินมุ่งหน้าไปโรงอาหารโดยไม่ฟังค�าทัดทานของเธออีก 

การทานอาหารคนเดียวมันอาจจะเหงาบ้าง แต่ก็ไม่ใช่เรื่องท่ีเลวร้าย

เท่ากบัการไม่มทีีน่ัง่แน่ๆ ผมถอนหายใจออกมาเบาๆ หลงัจากกวาดสายตาไป

กี่ครั้งก็ไม่เจอที่ว่างให้เข้าไปแทรกสักที จะให้เสนอหน้าไปนั่งรวมกับคน 

ไม่รู้จักก็กระดาก เลยได้แต่ยืนคิดไม่ตกอยู่ตรงนี้ จนกระทั่งต้นแขนถูกคว้าไว้

แล้วออกแรงดึงให้หันไป

“งอนฉันหรือไง” 

เสียงเรียบนิ่งไร้อารมณ์ถามขึ้น และมันก็ดังมาจากปากผู้ชายที่เพิ่งด่า

ว่าผม ‘งี่เง่า’ เมื่อสิบนาทีก่อน ผมเหยียดริมฝีปากประชดพาย

“บอกว่าฉันงี่เง่า แล้วมาภายในสิบนาทีตามที่คนงี่เง่าขอท�าไม?”
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“ฉันงี่เง่านักไม่ใช่เหรอ”

“ไม่เอาแบบนีไ้ด้มัย้ตะวนั รบีมาให้ขนาดน้ีแล้ว เหน็ใจกนัมัง่ดวิะ” พาย

เสยผมทีป่รกหน้าของเขาขึน้ไป คิว้เข้มขมวดนดิๆ เหมอืนเหนือ่ยทีจ่ะทะเลาะ

กับผม

“…” 

ผมมองเขาน่ิงๆ แล้วหนัหลงัเดนิหนไีปหน้าตาเฉยจนร่างสงูต้องรบีเร่ง

ฝีเท้าตามมา

“จะโกรธจะงอนอีกนานป่ะ ฉันงี่เง่าเอง จบป่ะวะ” พายมองหน้าผม

นิ่งแล้วจับแขนผมไว้ การที่เขาจับแขนผมไว้แน่นขนาดนี้ ก็เป็นการประกาศ

สงครามกับผมเป็นนัยๆ ว่าถ้าผมไม่ดีกบัเขา กอ็ย่าหวงัจะได้ไปนัง่กนิข้าวอย่าง

สบายใจเลย

“ฉันไม่โกรธนายแล้ว หิวแล้ว หาที่นั่งเหอะ” ผมตัดบท เพราะตอนนี้

ไม่ใช่เวลามาหาเรื่องพาย อย่าลืมสิ ผมต้องเชียร์ให้เขาประกวดเดือนนะ 

“ท�าไมต้องรอ ท�าไมไม่กนิไปก่อน ถ้านายปวดท้องขึน้มา ฉนัได้เกลยีด

1
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ตัวเองจนสมองระเบิดแน่” พายพูดเสียงแข็งเหมือนคนอารมณ์ไม่ดี ก่อนจะ

จบัข้อมอืผมแล้วลากไปยงัโต๊ะหนึง่ทีม่คีนสองคนนัง่อยูแ่ล้ว ทว่าเมือ่ผูช้ายคน

หนึ่งเงยหน้ามาเห็นพายก็ถึงกับสะดุ้ง

“อะ อ้าวพาย” หมอนั่นฝืนยิ้มให้พายสุดๆ ผมดูเขาออก “มีอะไรกับ

ฉันหรือเปล่า?”

“มี” พายตอบกลับด้วยเสียงโหดๆ เหมือนมะนาวไม่มีน�้าจนผมรู้สึก

ระอาใจ

“อะ อะไรเหรอ” 

“ลุกออกไป ฉันกับเพื่อนจะนั่งกินข้าว”

“หะ หา” นายคนนั้นท�าหน้าเหวอ จนผมต้องรีบดึงแขนพายไว้

“เซเว่นก็ได้ จะบ้าหรือไงไปไล่เขาน่ะ” ผมขมวดคิ้วใส่เขาอย่างไม่

ชอบใจ พายหันมามองผม

“เกิดมาสวยเลยต้องเอาใจยากว่างั้น ท�างั้นก็ไม่ดี ท�างี้ก็ไม่ได้ ก็ตอนนี้

มันไม่มีที่นั่ง แล้วจะนั่งตรงไหน มานั่งในใจฉันมั้ยล่ะ!” พายประชดผมมายาว

เหยียดจนผมต้องถอนหายใจ

“ว่าฉันงี่เง่านายนั่นแหละยิ่งกว่า ปล่อยเขานั่งกินข้าวไปเหอะ ไปแย่ง

ที่พวกเขาฉันกินไม่ลงอ่ะ” 

“นางฟ้าไปอีก” พายแขวะผม

“ถ้าประชดฉันอีกทีฉันโกรธนะ” ผมท�าหน้าตึงใส่เขา พายก็รู้ว่าผม 

ไม่ชอบค�าว่า ‘สวย’ หรือ ‘นางฟ้า’ หรือ ‘ราชินีจอมเหวี่ยง’ ท่ีคนบางกลุ่ม

แอบเรียกผมลับหลังเลยสักนิด แต่พอเถียงๆ กันเขาก็ชอบเอามันมาใช้กัดผม

ทุกที! 

ผมเป็นผู้ชายนะ จะอยากให้ใครชมว่าสวย!

ระหว่างที่ผมก�าลังเถียงกับพายอยู่ บังเอิญว่ามีโต๊ะหนึ่งลุกข้ึนเดินไป

เก็บจานพอดี ผมเลยตัดปัญหาด้วยการหันไปบอกพายสั้นๆ

“มีคนลุกแล้ว ฉันไปจองที่ก่อนนะ” 
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พอพูดจบ ผมก็รีบเดินไปที่โต๊ะนั้นก่อนโดยไม่ได้รอเขา ทว่าตอนที่ผม

เดินไปถึงโต๊ะ ผู้ชายอีกคนที่มีโต๊ะนั้นเป็นเป้าหมายเช่นเดียวกับผมก็ตรงเข้า

มาที่โต๊ะพอดี เราอึ้งไปทั้งคู่ ผมอึ้งเพราะไม่รู้จะผละดี หรือยืนยันว่าผมไปถึง

ก่อน (แม้จะแค่เสี้ยววินาทีก็ตาม) ส่วนผู้ชายคนนั้นก็คงจะอึ้งเพราะไม่คิดว่า

จะใจตรงกับผมได้

“เอ่อ...” ผมอึกอักนิดหน่อย

“ไม่เป็นไร ก่อนเลยครับ” ผู้ชายคนนั้นยิ้มหวานให้ผม ก่อนจะผละ

ออกไปอย่างสุภาพ ผมก็เลยยิ้มบางและขอบคุณกลับไป

“ขอบคุณครับ” 

ผูช้ายคนน้ันมองผมเป็นครัง้สดุท้าย กวาดสายตาทัว่ใบหน้าผมราวกบั

สังเกต และนัน่ท�าให้ผมรู้สกึไม่ค่อยพอใจเลก็น้อย แต่ผมกไ็ม่อยากแสดงอาการ

อะไรออกไปมากนัก เพราะมันอาจจะดูเสียมารยาทได้ 

“มีอะไรหรือเปล่าตะวัน?” เสียงเข้มแสนคุ้นเคยดังข้ึนข้างหลังผม 

พร้อมกบัมอืทีแ่ตะลงทีเ่อวเบาๆ คล้ายจะสะกดิ ท�าให้ผมหนัไปมองพาย และ

เขาก็ก�าลังจ้องหน้าผู้ชายที่ยอมสละโต๊ะให้ผมด้วยสายตาเหมือนอยากจะ

ระเบิดหมอนั่นให้กลายเป็นแค่เศษเนื้อ

“ไง ไอ้พาย” 

รอยยิม้แสนสภุาพหายไปจากใบหน้าของผูช้ายคนนัน้เหลอืแค่รอยยิม้

ยยีวนกวนประสาทเข้ามาแทนที ่ผมค่อนข้างแปลกใจนดิหน่อย แม้จะรูว่้าพาย

เป็นทีรู้่จกัเยอะในมหาวทิยาลยั แต่ดูจากรปูการณ์แล้ว นีไ่ม่ใช่การรูจ้กัในแบบ

ที่เป็นมิตรเลย

“...” พายไม่ตอบอะไรแค่มองหน้าอีกฝ่ายนิ่งๆ

“นี่เพื่อนแกหรือไงวะ น่าฟัดดีนี่หว่า”

“หุบปากแล้วไสหัวไปให้พ้นหน้า!” พายกัดฟันกรอดด้วยความโกรธ 

ปฏกิริยิาของเขาไวและน่ากลวัจนผมอดไม่ได้ทีจ่ะรบีคว้าแขนคนตวัสงูกว่าไว้

“ถ้าอยากโดนไล่ออกจนตัวสั่นจะไม่ว่าสักค�า แต่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้น  
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หยุดก่อนดีมั้ย” ผมเตือนพายกลายๆ และสบตากับเขานิ่งเหมือนต้องการจะ

ให้เขาสงบอารมณ์ที่ร้อนรนเหมือนไฟของเขาลง

“...” พายไม่ตอบผม เขาแค่จ้องหน้าผูช้ายคนนัน้ด้วยสายตาทีน่่ากลวั

แบบทีถ้่าหากผมเป็นผูช้ายคนนัน้ ผมจะรบีหนเีขาไปให้ไกล แต่ผูช้ายคนนัน้ก็

ยังไม่ยักกะกลัวพายเลยสักนิด

“แล้วเจอกนันะครบั” เขาหนัมาพูดกบัผมและแสยะยิม้เหมอืนต้องการ

จะกวนประสาทพายก่อนจะเดนิไปอกีทางอย่างไม่รบีไม่ร้อน พายเหลยีวมอง

ตามหมอนั่นเหมือนอยากจะมีเรื่องกันซะเดี๋ยวนี้ แต่ผมออกแรงคว้าไหล่เขา

ให้หันมามองหน้าผม

“ฉันจะไม่ถามนะว่ามันอะไรนะ ช่างมันก่อน นั่งลงและไปซ้ือข้าวมา

กิน ฉันมีเรื่องจะคุยกับนาย” 

“ส�าคญัมากเหรอ เรือ่งทีอ่ยากจะคยุ เหน็พดูตัง้แต่ตอนขับรถมาแล้ว” 

พายทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้ ผมเลยพยักหน้า 

“ก็ส�าคัญ” 

“ส�าคัญกับนาย?” พายย้อน

“เปล่า ส�าคัญกับคณะ” 

“ตะวัน ถามจริงหน้าตาฉันเหมือนเด็กกิจกรรมนักหรือไง” พายแสดง

สีหน้าหงุดหงิดใส่ผม

“ง้ันฉันไปซื้ออะไรให้นายกินก่อนดีกว่านะ จะไปซ้ือของตัวเองด้วย  

นั่งรอนี่และกัน” ผมตัดบทแล้วลุกออกจากเก้าอี้ เดินไปที่ร้านอาหารเพื่อสั่ง

สปาเกตตีแบบง่ายๆ มาสองที่ แล้วเดินกลับมาที่โต๊ะอีกครั้ง ผมเห็นน�า้เปล่า

วางอยู่สองขวด สงสัยพายคงไปซื้อมาแล้ว ผมวางจานอาหารลงตรงหน้าเขา 

และนั่งลงฝั่งตรงข้าม พายเท้าคางมองหน้าผม

“เอาใจจนผดิสงัเกต ไอ้เรือ่งทีน่ายจะขอร้องฉนั แม่งคงเป็นเรือ่งทีน่าย

รูอ้ยูแ่ล้วว่าฉนัไม่ชอบมนัใช่มัย้ตะวนั” ดวงตาคูค่มกรบิประสานกบัดวงตาผม 

ให้ตายเหอะ พายแม่นชะมัด 
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“ก็เป็นอะไรประมาณนั้นแหละ” ผมจ�าใจต้องยอมรับไปตรงๆ พาย

เลยวางมือจากช้อนแล้วมองหน้าผม

“พูดมาเลยดีกว่าอย่าปล่อยให้คาใจ” 

“ฉนัอยากให้นายเป็นตัวแทนคณะประกวดเดือน เพือ่นในคณะขอร้อง

มา” ผมพูดออกไปตรงๆ ด้วยสีหน้านิ่งๆ พายเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะหัวเราะ

“ถ้าไม่ใช่เพราะนายหน้าตาแบบน้ี ฉนัคงแทบชกหน้านายเลยล่ะทีน่าย

มาพูดเรื่องกิจกรรมงี่เง่ากับฉัน คณะเรามีคนเป็นร้อย หลับหูหลับตาข้ึนไป

ประกวดสักคน มันจะเป็นอะไรวะ” 

พายวางช้อนส้อมกระแทกกับจานแล้วเอนหลังพิงเก้าอี้ด้วยสีหน้า 

ไม่โอเคเลยสักนิด ดูท่าทางผมจะท�าพายเซ็งจนกินอะไรไม่ลงแล้ว 

“ฉันรู้อยู่แล้วว่านายไม่ชอบ แต่การจะประกวดเดือนมันต้องมีความ

เห็นจากพวกรุ่นพี่ นายคงไม่คิดว่าเขาจะยอมให้คนหน้าแย่ๆ เข้าประกวดมั้ง 

ประกวดเดือนนะพาย” 

ผมย�้า ท�าให้พายยื่นหน้าเข้ามาใกล้ผมจนจมูกแทบจะชิดกัน แต่นั่น 

ไม่ได้ท�าให้ผมหวั่นไหวหรือกลัวหมอนี่ได้เลย พายอาจจะดูดุ ดูน่ากลัวส�าหรับ 

คนอืน่ แต่กบัผมทีรู่จ้กัสนทิสนมกนัมานานสองเดอืน และเป็นเหมอืนคนหนึง่

ที่ให้ค�าปรึกษาในบางเรื่องกับเขาได้ดี พายไม่ได้มีอะไรให้น่ากลัวเลย

“ฉันรู้นะว่าพวกนั้นก็ชวนนาย” 

“...” ผมเงียบกริบทันที พายใช้ปลายนิ้วร้อนผ่าวของเขาไล้วนตั้งแต่

ระหว่างคิ้ว ลากลงไปยังปลายจมูกผม และจรดไล้ริมฝีปากผมเบาๆ

“และหน้าตานายก็โคตรดี นายไม่ได้ไม่รู้ตัว” 

“...” ผมหรีต่าใส่พายและรอดวู่าเขาจะท�าอะไรต่อไป มอืหนาคว้าเอา

ปลายเส้นผมที่ยาวระแผ่นหลังของผมขึ้นมาจรดที่ปลายจมูกเขาและช้อน

สายตาขึ้นจ้องตากับผม

“แต่นายกลัวว่าจะต้องตัดผมใช่มั้ย” 

พอเห็นพายรู้ทันซะขนาดนั้น ผมเลยถอนหายใจออกมาเบาๆ
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“ฉันโคตรเบื่อที่นายรู้ทัน แต่มันก็เป็นอะไรท�านองนั้นนั่นแหละ”

“ฉันบอกตรงๆ เลยนะ ว่าถึงจะเป็นนายมาพูด ฉันก็ไม่ประกวด”  

พายผละออกจากผมแล้วพิงเก้าอี้ก่อนจะเอาแขนพาดพนักพิงด้วยท่าทาง 

กวนประสาทสุดๆ

“งานน้ีคนล�าบากต้องเป็นฉนัแน่ กะอยูแ่ล้วเชียวว่าคนอย่างนาย เหอะ 

ไม่มทีาง” ผมส่ายหน้าไปมาอย่างเออืมระอาและลงมอืทานอาหารในจานของ

ตัวเองต่อ ส่วนพายก็แค่เอาบุหรี่ขึ้นมาสูบและมองผมกินไปเงียบๆ หมอนี่น่ะ

ไม่ค่อยจะกนิหรอกอะไรทีเ่ป็นประโยชน์น่ะ แต่เรือ่งเหล้ากบับหุรี ่ไม่มทีางเลย

ที่คนอย่างพายจะพลาดหรือแพ้ให้กับใคร เขาน่ะมันผู้ชายอันตรายครบสูตร 

ซึ่งแตกต่างกับคนเรียบร้อยบุหรี่ไม่สูบ เหล้าไม่กินแบบผมโดยสิ้นเชิง 

อย่างว่า บางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนกันเลยและแทบจะเต็มไปด้วย

ความแตกต่าง กลับลงตัวเวลามันมาอยู่ด้วยกัน 

หลงัจากออกจากโรงอาหารมาพร้อมกบัพาย ผมกบัเขากเ็ข้าเรยีนคาบ

บ่ายด้วยกัน ปรกติแล้วผมก็ไม่ได้อะไรกับพายอยู่แล้ว เพราะผมรู้อยู่แก่ใจว่า

หมอนี่ไม่ค่อยจะตั้งใจเรียนในคลาส แต่มีนิสัยชอบโหมอ่านหนังสือก่อนสอบ 

ก็เลยไม่ได้ใส่ใจเวลาเขาจะหลับบ้าง เล่นเกมในมือถือบ้าง ผมคุยกับพายด้วย

ว่าเย็นนี้ให้เขากลับไปก่อน เพราะผมต้องไปประชุมที่คณะนิเทศเพื่อช่วยงาน

เพื่อนนิดหน่อย ทว่าพายไม่ยอมกลับก่อน เขาบอกเดี๋ยวจะหาที่รอ ผมก็เลย

เออออไป

แต่พายท�าให้บรรยากาศการเรียนในห้องกับเขาครั้งนี้น่าอึดอัดมาก  

น่ันก็เพราะเขาเอาแต่นัง่จ้องหน้าผมอยูต่ลอดทัง้คาบ หลายครัง้เหลอืเกนิท่ีผม

อยากจะหันไปบอกเขาว่า ‘ฉันรู้นะว่านายจ้องอยู่’ ถ้าไม่ติดว่ามันจะดูงี่เง่า 

เกินไปหน่อย

ฟึ่บ! 

ในที่สุดผมก็ปิดหนังสือในมือลงแล้วหันไปมองหน้าพาย
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“ถามอะไรสักอย่างได้มั้ย” 

“อะไร?” เขามองหน้าผมกลับ

“หน้าฉันมีอะไรติดอยู่งั้นเหรอ” 

“ก็ไม่นี่” พายตอบอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว

“ถ้างั้นจ้องท�าไม” 

พอเจอค�าถามตรงๆ ของผมแทนที่พายจะมีเหตุผล เขากลับแค่ยิ้ม

กวนๆ มาให้

“จะมองใครสกัคนมนัจะต้องมเีหตุผลอะไร ถ้าไม่อยากให้ฉนัมองกอ็ย่า

ท�าให้ฉันอยากมองนายสิ” 

“กวนประสาท!” ผมแยกเขีย้วใส่เขา “ใครมนัจะไปรูว่้าอะไรท�าให้นาย

อยากมองฉัน” 

“...” พายไม่ตอบอะไร เขาเบือนสายตามองไปท่ีหน้าโปรเจกเตอร์ 

แบบน่ิงๆ ผมเลยส่ายหน้าไปมาแล้วหนัไปมองทีห่น้าห้องซึง่อาจารย์ก�าลงัสอน

อยู่เช่นกัน ตลอดคลาสหลังจากนั้นไม่มีค�าพูดใดๆ หลุดออกจากปากเราสอง

คนอีก จนกระทั่งเลิกคลาส

นักศึกษาทุกคนเก็บของเตรียมจะแยกย้ายไปท�าธุระของตน หรือไม่ก็

เรียนต่อส�าหรับคนที่ยังมีคลาส ผมกับพายเองก็ลุกออกจากโต๊ะเหมือนกัน 

ระหว่างนั้นพายก็มองหน้าผม เขาพูดขึ้นลอยๆ แบบคนงี่เง่า

“อันที่จริงก็ทุกอย่าง ประชุมเสร็จโทรหาฉัน” 

“...” 

จากนั้นคนตัวสูงก็เดินลิ่วๆ ออกจากห้องไปโดยไม่รอผมอีก 

คนทีง่ี่เง่ากว่าพายคงเป็นผม ทีด่นัเข้าใจว่าเขาหมายถงึ ‘สิง่ทีท่�าให้เขา

อยากมองผม’ 

@ตึกคณะนิเทศศาสตร์	หอประชุม	A	

พลอยสีมารับผมไปที่ตึกคณะนิเทศทันทีที่ผมเลิกเรียน ดูเธอตื่นเต้น 
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ยิง่กว่าผมซะอกี บอกตามตรงว่าผมรูส้กึอดึอดันดิหน่อย นัน่กเ็พราะหลากหลาย

สายตามองมาท่ีผมอย่างแปลกใจ ผมไม่รู้จักใครที่นี่ แตกต่างจากพลอยส ี

ที่รู้จักทุกคน นั่นก็เพราะเธอมาที่นี่บ่อย อย่าลืมสิว่าแฟนเธอเรียนที่คณะนี้

“ใครน่ะพลอยสี สวยจังเลย” ผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาทักพลอยส ี

ตอนที่ผมกับเธอเดินเข้าไปในหอประชุม A ด้วยกัน พลอยสีข�ากับค�าทักนั้น

“สวยอะไรกันล่ะยัยนุ๊กเพื่อนฉันเป็นผู้ชายนะ!” 

“ผะ ผู้ชายเหรอ ฉันนึกว่าผู้หญิงเซอร์ซะอีก” นุ๊ก เพื่อนของพลอยสี

ยิ้มแหยๆ ออกมาเมื่อเข้าใจผิดไป แต่ผมก็ไม่ได้ถือสาอะไรเธอ

“ไม่เป็นไรหรอก” ผมตอบนุ๊กยิ้มๆ ก่อนจะหันไปถามพลอยสี “แล้ว

ไหนล่ะแฟนเธอ?” 

ผมถามขึน้ เพราะแฟนของพลอยสเีป็นคนทีผ่มต้องดลีงานด้วยโดยตรง 

เพราะเขาจะรู้คอนเซปต์ในงานทั้งหมดดีกว่าที่ผมจะถามคนอื่น

“นั่นสิ นุ๊ก เห็นพี่ทัพมั้ย?” พลอยสีหันไปถามเพื่อนเธอซึ่งอยู่ในคณะ

นิเทศ หลังจากที่ดวงตาคู่สวยกวาดมองไปทั่วก็ยังไม่เจอกับแฟนของเธอเลย

“พ่ีทพัคยุเรือ่งพลอ็ตอยูก่บัคนเขยีนบทในห้องนัน้น่ะ เธอพาเพือ่นเธอ

ไปเลยก็ได้ จะได้เข้าเรื่องเลย เพราะทุกคนแทบจะรออยู่กันพร้อมแล้ว” 

“โอเค” พลอยสพียกัหน้ารบัก่อนทีเ่ธอจะหันมาหาผม “เข้าไปด้านใน

กันเถอะตะวัน” 

“อืม” 

ผมตอบเสยีงเรยีบ จากนัน้กเ็ดนิตามพลอยสเีข้าไปในห้องทีนุ่ก๊บอก ที่

น่ันมีคนน่ังห้อมล้อมกนัอยูร่อบๆ โต๊ะแบบยาวสขีาว ท่าทางแต่ละคนดปูรกึษา

หารือแบบซีเรียสกันพอตัว พอทุกคนเห็นผมกับพลอยสีเดินเข้ามา ก็หันมา

มองพวกเราเป็นตาเดียว

“ทกุคน พลอยพาคนวาดฉากมาเรยีบร้อยแล้วค่ะ” พลอยสยีิม้ร่าแล้ว

ดันตัวผมไปข้างหน้า ผมเลยก้มศีรษะเล็กน้อยเป็นเชิงฝากตัวกับทุกคน

“ตะวันครับ” 
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