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บทน ำ 

 
 
 

บำ้นหลงัใหญ่สีขำวสว่ำงลอ้มรอบดว้ยสนำมหญ้ำสีเขียว พรอ้มดว้ยไม้
ประดบัไมต้กแต่งจัดวำงเป็นแนวสวยงำม มีผูอ้ำศยักันแค่พ่อแม่และลกูชำยสองคน 
ก ำลงัจดังำนเลีย้งใหญ่ขึน้เพ่ือฉลองวนัเกิดใหล้กัษณ ์บตุรชำยคนเลก็ของพวกเขำ ซึ่ง
ปีนีอ้ำยสุบิเกำ้แลว้ และตอ้นรบักำรกลบัมำอย่ำงเป็นทำงกำรของรำม บตุรชำยคนโต 
ท่ีส  ำเร็จกำรศึกษำกลับมำจำกต่ำงประเทศเม่ือสองสำมเดือนก่อน ผูอ้ำยุมำกกว่ำ
นอ้งชำยแปดปี 

ภำยในงำนเชิญแขกเหรื่อมำมำกมำย เน่ืองจำกบดิำมำรดำของสองหนุ่มมี
เพ่ือนฝงูในแวดวงธุรกิจและอ่ืน ๆ จ ำนวนมำก กำรเชิญบุคคลในแวดวงต่ำง ๆ มำ
ร่วมงำนวนัเกิดหรือตอ้นรบัลกู ๆ ท่ีกลบัมำจำกต่ำงประเทศเป็นเรื่องปกติของสงัคม
ไฮโซ เพ่ือสรำ้งเครือข่ำยทำงธุรกิจและสงัคม ถึงแมบุ้ตรชำยทัง้สองจะไม่ไดช่ื้นชอบ
งำนสงัคมแบบนี ้แตก่็จ  ำเป็นตอ้งรูจ้กัผูค้นใหม้ำก 

นอกเหนือจำกนัน้ยงัมีกลุม่เดก็สำวและชำย วยัเพิง่เขำ้มหำวทิยำลยัมำร่วม
งำนดว้ย เพรำะเป็นเพ่ือนสนิทของผูเ้ป็นเจำ้ของวนัเกิดท่ีไม่ไดส้นใจเรื่องธุรกิจเลย 
ลกัษณ์มีเพ่ือนจำกคณะสถำปัตยกรรมศำสตร ์ซึ่งตวัเขำเองก็เป็นหนึ่งในนัน้มำร่วม
งำนวนัเกิด เป็นครัง้แรกท่ีเพ่ือน ๆ ของชำยหนุ่มไดม้ำเท่ียวบำ้นของเขำ 
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“คณุพอ่ คณุแมค่รบั ผมจะแนะน ำใหรู้จ้กัเพ่ือนสนิทของผมครบั” ลกัษณว์ิง่
เขำ้มำหำบดิำมำรดำขณะก ำลงัคยุกบัแขกผูใ้หญ่คนหนึ่งอยู่ 

“ตำลกัษณ ์อย่ำเสียมำรยำทสลิกู ดสูวิิง่ไปวิง่มำแบบนีไ้ดย้งัไง” คณุลกัษิมำ
มำรดำของเขำในชดุเดรสยำวสีน ำ้ตำลอ่อนหนัมำเอ็ดลกูชำย 

“ก็ผมตื่นเตน้น่ีนำ ผมอยำกใหค้ณุพอ่คณุแม่รูจ้กัเพ่ือนผมเร็ว ๆ” เขำเขำ้ไป
กอดแขนมำรดำเพ่ือเอำใจ จำกนัน้ผูเ้ป็นแมจ่ึงหนัไปขอโทษขอโพยคนท่ีก ำลงัคยุดว้ย 
แลว้เอ่ยบอกใหล้กูชำยไปพำเพ่ือนมำหำ 

“ไหนละ่เพ่ือนเรำไปพำมำส”ิ  
ลกัษณร์ีบวิง่ออกไป คณุลกัษิมำจึงหนัไปยิม้และสำ่ยหนำ้กบัสำมี 

 

จำกนัน้ไม่นำนลกัษณ์ก็พำเพ่ือนทุกคนมำหำบิดำ มำรดำ ซึ่งตอนนีพ้วก
ท่ำนไมไ่ดยื้นอยู่แคส่องคน ยงัมีพ่ีชำยของเขำอยู่ดว้ยอีกคน 

“มำแลว้ครบั” ชำยหนุ่มว่ำมำแต่ไกล เม่ือมำถึงแลว้ก็เริ่มแนะน ำครอบครวั
กบัเพ่ือนใหรู้จ้กักนั 

“ทกุคน น่ีคณุพอ่คณุแมข่องลกัษณ์นะ สว่นนั่นพ่ีรำม พ่ีชำยของลกัษณเ์อง” 
เพ่ือนของลกัษณท์ ำควำมเคำรพและทกัทำยคนทัง้สำม 

“สว่นน่ีเพ่ือน ๆ ของผมครบั น่ีส ุนชุ ปัณ เมยแ์ลว้ก็มนิทรฮ์ะ”  
“ตำมสบำยเลยนะลกู ไมต่อ้งเกรงใจ” คณุววิธิ บดิำของลกัษณ์เอ่ยตอ้นรบั

ดว้ยใบหนำ้ยิม้แยม้ ส่วนผูเ้ป็นมำรดำนัน้ไม่ตอ้งพดูถึง ดทู่ำจะถูกอกถกูใจเพ่ือนของ
ลกูชำยคนเลก็มำก  

“ตำลกัษณพ์ดูถึงพวกหนูใหแ้ม่ฟังบอ่ย ๆ น่ำรกักนัจรงิ ๆ ดว้ย” นำงเอ่ยชม
จำกใจจรงิ ระหวำ่งนัน้ปัญญำภำเพ่ือนท่ีพดูไมเ่ก่งท่ีสดุในกลุม่ เกิดสบตำโดยบงัเอิญ
กบัพ่ีชำยของเขำ 
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ทัง้สองสบตำกนัในตอนท่ีลกัษณแ์นะน ำพ่ีชำยใหเ้พ่ือน ๆ รูจ้กั สำยตำสดใส
ใคร่รูคู้่นั้นมองสบตำเขำ้กับรำมพอดี หญิงสำวไม่ไดห้ลบตำเขำเพรำะเธอก็ตกใจ
เหมือนกัน ชั่วไม่ก่ีวินำทีนัน้หัวใจของทั้งคู่ก็เตน้ไม่ปกติ เหมือนก ำลงัถูกอีกฝ่ำยดึง
ออกไป 

รำมถูกเด็กสำวรุ่นนอ้งมองทะลเุขำ้ไปถึงหัวใจ เธอหนำ้ตำน่ำรกัและดเูป็น
ผูใ้หญ่ท่ีสดุในกลุ่ม ถึงแมจ้ะไม่ไดส้วยโดดเด่นอย่ำงสเุมธำวี หรือมีเสน่หช์่ำงพดูช่ำง
คุยอย่ำงนุชนภำและเมย์วดี แต่ส  ำหรับรำม ปัญญำภำคือคนท่ีท ำให้เขำควบคุม
ตวัเองไม่ได ้เหมือนกับตอนนีเ้ขำแทบไม่เป็นตวัของตวัเอง เพรำะไม่อำจละสำยตำ
จำกเธอไปได ้จนรูส้กึอึดอดักบัตวัเอง 

“จรงิสลิกัษณพ์ำเพ่ือน ๆ ไปหำอะไรทำนเถอะจะ้” ผูเ้ป็นแมเ่อ่ยบอก  
“ครบั” ลกัษณร์บัค  ำแลว้เดนิจำกตรงนัน้ไป  
เสียงของมำรดำท่ีเอ่ยขึน้ท ำใหร้ำมไดส้ติ ชำยหนุ่มมองตำมไปยังกลุ่มเดก็

สำวกบันอ้งชำยท่ีเดนิออกไป 

“มองอะไรจ๊ะ ชอบเพ่ือนนอ้งหรือไง” คณุลกัษิมำแกลง้เหยำ้ลกูชำยคนโตท่ี
ผดิปกตไิปจำกเดมิ  

รำมหันมำมองมำรดำหน้ำแดง แต่ก็ตอบปฏิเสธไป  “เด็กเกินไปครับ” 
จำกนัน้ก็เดนิหนีสำยตำลอ้เลียนของบดิำและมำรดำท่ีรูท้นัเขำทกุอย่ำง 

 

รำมเดินรอบ ๆ งำนเลีย้ง ไม่มีใครท่ีเขำสนิทพอจะนั่งคยุดว้ย ชำยหนุ่มจึง
เดินเลียบไปยังกลุ่มของน้องชำยท่ีเฮฮำกันมำกท่ีสุด พวกเขำก ำลังแกะกล่อง
ของขวญัและทำยสิ่งท่ีอยู่ในนัน้กันอย่ำงสนุกสนำน เขำยืนเอำมือไพล่หลงัมองดอูยู่
ห่ำง ๆ  
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“อะไรเน่ีย ตุ๊กตำกระต่ำย ฉันไม่ใช่เด็กสกัหน่อย” ลกัษณ์โวยวำยเม่ือเปิด
กล่องของขวญัจำกนชุนภำแลว้เจอตุ๊กตำกระตำ่ยนอ้ย เขำวำงมนัลงแลว้รีบไปหยิบ
กลอ่งตอ่ไป ไมส่นใจเสียงบน่ยบัของผูม้อบให ้

“น่ีจำกปัณ ไมต่อ้งเดำก็รูว้ำ่เป็นหนงัสือ”  
ปัญญำภำอมยิม้พยักหน้ำให้ลักษณ์ ขณะเขำเปิดออกดูพรอ้มท ำหน้ำ

อยำกรอ้งไห ้ 
"เลม่ก่อนท่ีใหม้ำยงัอ่ำนไมจ่บเลย" ชำยหนุ่มบน่  
“ถำ้เป็นพ่ีรำมคงจะชอบของขวญัแบบนี”้ 

รำมยิม้ขึน้ ขณะมองเหตุกำรณ์ไปเรื่อย ๆ โชคดีท่ียังไม่ได้ให้ของขวัญ
นอ้งชำย เขำกะจะใหห้นังสือเหมือนกัน ชำยหนุ่มยืนมองอยู่อีกสกัพักผูเ้ป็นน้องก็
สังเกตเห็น และลุกมำดึงพ่ีชำยไปนั่ งโต๊ะด้วย จำกนั้นรำมก็กลำยเป็นจุดสนใจ
มำกกว่ำเจำ้ของวนัเกิด แมจ้ะเพียงแค่ยิม้และตอบค ำถำมของเด็กรุ่นนอ้งไปไมก่ี่ค  ำ 
แตเ่พ่ือน ๆ ของลกัษณก์ลบัรูส้กึวำ่เขำมีเสน่หล์น้เหลือ ขนำดคนท่ีเงียบ ๆ ยงัแอบเขนิ
และยิม้อยู่คนเดียว โดยไม่รูว้่ำตวัเองท ำใหพ่ี้ชำยเพ่ือนใจสั่นแค่ไหน รำมท ำหนำ้นิ่ง
เก็บอำกำรของตนอยู่ตลอดงำน สำยตำท่ีหำกใครสงัเกตจะเห็นว่ำมองไปทำงปัญญำ
ภำบอ่ยครัง้ 
 
 

ส่ีปีต่อมำ ลักษณ์กับเพ่ือน ๆ สนิทสนมกันมำกขึน้และมักจะพำกันแวะ
เวียนมำท่ีบำ้นของเขำบอ่ย ๆ จนคุน้เคยกบัทกุคนในบำ้นเป็นอย่ำงดี แตส่  ำหรบัรำม 
กำรแสดงควำมรู ้สึกต่อหญิงสำวท่ีเขำหลงรักอย่ำงปัญญำภำ กลับตรงข้ำมกับ
ควำมรูส้ึกของตน ชำยหนุ่มมักจะแสดงออกว่ำไม่ชอบใจเพ่ือนของน้องชำยคนนี ้ 
แตก่ระนัน้ ทกุกำรกระท ำของเธอเวลำท่ีเจอกันอยู่ในสำยตำของเขำทัง้หมด แมจ้ะไม่
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แสดงออกหรือแสดงออกไม่ดี แตท่กุอย่ำงท่ีเก่ียวกบัเธอรำมจะสนใจเป็นพเิศษ ซึ่งคง
จะเนียนอยู่เพรำะนอกจำกคณุพอ่คณุแมข่องเขำแลว้ คนอ่ืนก็ไมส่งัเกตเห็น 

 

ยกตัวอย่ำงเช่น เม่ือพวกลักษณ์ต้องช่วยกันท ำโมเดลบ้ำนท่ีพวกเขำ
ออกแบบเองส่งอำจำรย ์ทุกคนก็มำรวมตวักันท่ีบำ้นเขำตำมเคยเพรำะสะดวกท่ีสดุ 
หัวเรี่ยวหัวแรงหลกัของงำนนีก้็เป็นใครไปไม่ไดน้อกจำกปัญญำภำ ขณะทุกคนพกั
ทำนขำ้วกนัแลว้แตห่ญิงสำวยงัอยู่กับกองงำนบนพืน้บำ้น ตัง้ใจท ำอย่ำงพถีิพถิันและ
ลืมทุกอย่ำงรอบตวั จนกระทั่งมีเสียงกระทบกันของกระเบือ้งกับโต๊ะกระจกทรงเตีย้
ดงัขึน้ เธอจึงเงยหนำ้ขึน้ไปมอง พบถว้ยขำ้วตม้กบัแกว้น ำ้วำงอยู่ตรงหนำ้ ก่อนจะเงย
หนำ้สงูขึน้ไปอีก  

“พ่ีรำม” หญิงสำวอทุำนอย่ำงตกใจเม่ือเห็นวำ่ใครเป็นคนเอำมำ 

“กินสิ พอดีตัง้ใจจะมำนั่งกินแถวนี ้แต่พอเห็นเธอก็เลยคิดว่ำคงจะไม่ดี
เท่ำไหร่ ถำ้มำนั่งกินต่อหนำ้คนท่ียังไม่กินขำ้วอย่ำงเธอ” เขำว่ำแลว้ก็นั่งลงตรงโซฟำ
ใกล ้ๆ เปิดหนงัสือท่ีถือมำขึน้อ่ำน  

“เอ่อ ไม่เป็นไรค่ะ ปัณยังไม่หิว พ่ีรำมทำนเองดีกว่ำ” ปัญญำภำตอบอย่ำง
กลำ้ ๆ กลวั ๆ พ่ีชำยเพ่ือน แต่พอเห็นสำยตำของรำม เธอก็วำงมือจำกงำนท่ีท ำอยู่ 
คอ่ย ๆ ขยบัตวัไปนั่งหนำ้โต๊ะ ท่ีเขำวำงขำ้วตม้ปลำกะพงใส่ขงิซอยของโปรดของเธอ 
คนใกลช้ิดเท่ำนัน้ถึงจะรูว้ำ่เธอชอบกินขงิซอยกบัอำหำรรอ้นทกุอย่ำง 

“พ่ีรำมชอบทำนขำ้วตม้กบัขิงดว้ยเหรอ” ปัญญำภำพมึพ ำเบำ ๆ กบัตวัเอง
แตช่ำยหนุ่มก็ไดย้ิน เขำยิม้มมุปำกนิดหน่อย ท ำทีอ่ำนหนงัสือบงัหนำ้ มองคนตวัเล็ก
ทำนขำ้วไปเงยหนำ้ขึน้มำมองเขำไป  

ควำมจรงิแลว้รำมทำนอำหำรรสจดัไมไ่ดเ้ลย เพรำะฉะนัน้เขำคงจะไม่ชอบ
ทำนขงิสด ๆ หรอก 
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บทท่ี 1 
 
 

 
งำนเลีย้งประจ ำปีของโรงแรม The Rose Grand Hotel ธุรกิจหลักของ

ครอบครัวรำมและลักษณ์ ก่อตั้งโดยคุณปู่ ของพวกเขำเม่ือเกือบหกสิบปีท่ีแลว้  
The Rose มีท่ีมำจำกคณุย่ำของทัง้สอง ท่ำนชอบดอกกหุลำบมำก คณุปู่ จึงไดน้  ำมำ
ตัง้ช่ือโรงแรมท่ีสร้ำงขึน้ใหม่ แต่เดิมครอบครัวพวกเขำท ำแต่รำ้นอำหำรเท่ำนั้น  
ตอนเริ่มก่อตัง้โรงแรมมีอยู่ประมำณเจ็ดสำขำ จำกโรงแรมขนำดเล็กมีเพียงสำมสิบ
หอ้งพกั ก็ไดข้ยำยและปรบัปรุงมำอย่ำงต่อเน่ือง กลำยเป็นโรงแรมขนำดใหญ่ระดับ
หำ้ดำว ท่ีมีควำมทนัสมยัอย่ำงท่ีเห็นในปัจจบุนั โดยมีรำมขึน้มำรบัต  ำแหน่งประธำน
กรรมกำรแทนผูเ้ป็นพอ่เม่ือส่ีปีท่ีแลว้ 

ภำยในงำนเชิญนักธุรกิจมำร่วมงำนมำกมำย ทัง้เพ่ือนและญำติท่ีสนิทกนั 
รวมถึงแขกของโรงแรมท่ีสนใจเขำ้ร่วม แน่นอนว่ำลกัษณ์ไดช้วนเพ่ือน ๆ ของตนมำ
งำนเลีย้งนีด้ว้ย พวกเขำมีกำรแสดงพิเศษ โชวเ์ตน้คำบำเรตท่ี์ตัง้ใจซอ้มกันมำเป็น
เดือน คนท่ีเป็นแม่งำนคือมินทรแ์ละสุเมธำวี แมแ้ต่คนขีอ้ำยอย่ำงปัญญำภำดว้ย 
ตอนท่ีลักษณ์กับเพ่ือนมำเสนอว่ำจะจัดกำรแสดงนี ้รำมถึงกับแปลกใจและถำม
ออกไปอย่ำงสงสยัวำ่ “ปัณก็ดว้ยเหรอ” นั่นท ำใหค้นท่ีคดิวำ่ตนถกูพ่ีชำยเพ่ือนไม่ชอบ
หนำ้นอ้ยใจหนกัมำก เธอจึงกลบัไปตัง้ใจฝึกซอ้มอย่ำงหนกั เพ่ือจะมำแสดงในคืนนี ้
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หลงัจบกำรแสดง พวกเธอก็เปล่ียนไปใสช่ดุเดรสแบบเดียวกนั แตค่นละสีท่ี
คณุลกัษิมำจัดหำมำให ้ถักเปียผมเป็นมงกุฎรอบหวัเหมือนกันทกุคน จำกนัน้พำกนั
มำรว่มสนกุอยู่กบัเครื่องดื่มหลำกหลำยชนิดรมิสระวำ่ยน ำ้ 

“ปัณลองน่ีดสู ิอรอ่ยนะ” เมยว์ดีย่ืนแกว้เครื่องดื่มสีสวยท่ีตวัเองเพิง่จิบไปให้
ปัญญำภำ หญิงสำวถกูเพ่ือน ๆ ย่ืนเครื่องดื่มใหห้ลำยแกว้แลว้ 

“อนันีปั้ณลองแลว้นะ”  
“ไม่ใช่ คนละอันกัน ใช่ไหมพวกแก” เมย์วดีว่ำพรอ้มกับหันไปหำเสียง

สนับสนุนจำกเพ่ือนคนอ่ืน จำกนั้นปัญญำภำก็ตอ้งรบัเครื่องดื่มจำกเมย์วดีมำดื่ม
อย่ำงจ ำนน 

“ลองน่ีดว้ยสปัิณ” ลกัษณย่ื์นอีกแกว้ใหห้ญิงสำว 
“ฉันจะเมำแลว้นะ ไม่เอำแล้ว” เธอปฏิเสธเพ่ือน ซึ่งพำกันหัวเรำะคิกคกั 

ก่อนจะคยุกนัเร่ืองอ่ืน 
“ขนมพวกเรำหมดแลว้ เดี๋ยวฉันไปเอำก่อนนะ” นุชนภำว่ำพรอ้มลุกขึน้

อำสำ  
“ฉนัไปช่วย” ปัญญำภำลกุขึน้ตำมไปช่วย  
 
ขณะท่ีหญิงสำวทัง้สองก ำลงัถือจำนขนมมำเต็มมือ ก็เจอกับกลุ่มคนท่ีลกุ

ขึน้มำเตน้รมิขอบสระจนแทบไม่มีทำงเดิน เพรำะดีเจไดเ้ปิดเพลงจงัหวะมนัส ์ๆ พอดี 
พวกเธอพยำยำมเดินเล่ียงไป แต่ก็ถูกเบียดไปมำ บงัเอิญมีมือหนึ่งเผลอปัดมำโดน
หนำ้อกของปัญญำภำ หญิงสำวตกใจทิง้จำนขนมเกล่ือน กรีดรอ้งเสียงดงั และเม่ือ
ทกุคนหนัมำมอง เธอก็ตกลงไปในสระวำ่ยน ำ้เรียบรอ้ยแลว้ 

“กรีด๊ดดด!! ยำยปัณ ช่วยดว้ยคะ่” เสียงนชุนภำดงัขึน้ เม่ือเห็นเพ่ือนตวัเอง
ตกลงไปในน ำ้ 
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รำมอยู่ห่ำงออกไปจำกสระวำ่ยน ำ้ ชำยหนุ่มไดย้ินเสียงของนชุนภำจึงรีบวิ่ง
มำท่ีเกิดเหต ุปัญญำภำพยำยำมจะว่ำยน ำ้มำท่ีขอบสระ แต่ทัง้รองเทำ้และชุดของ
เธอท ำใหไ้ม่สำมำรถว่ำยไปไดไ้กล ลกัษณ์เห็นดงันัน้จึงรีบกระโดดลงสระว่ำยน ำ้ไป
พำตวัปัญญำภำขึน้มำ พอรำมมำถึงหญิงสำวก็ถูกนอ้งชำยอุม้ขึน้มำแลว้ ชำยหนุ่ม
รูส้ึกโล่งใจแต่ชุดสีชมพอู่อนท่ีเปียกไปทัง้ตวันัน้ เผยใหเ้ห็นรูปร่ำงของหญิงสำวบวก
กบัหลำยสำยตำท่ีจบัจอ้งอยู่นัน้ ท ำใหช้ำยหนุ่มแทบทนไมไ่หว 

“น่ีเรำคดิอะไรอยู่นะ” พอคดิไดร้ำมก็รีบเขำ้ไปหำนอ้งชำยกบัหญิงสำว เขำ
รีบถอดเสือ้สทูไปคลมุตวัเธอไว ้

“รีบพำเธอออกไปจำกท่ีน่ีเรว็”  
“ครับ” ลักษณ์รับค ำ จำกนั้นก็อุ้มปัญญำภำออกไป ทั้งท่ีตัวเองก็เปียก

เหมือนกนั เพ่ือน ๆ ทกุคนรีบตำมไปแตร่ำมไมส่ำมำรถท ำอย่ำงนัน้ได ้เขำตอ้งจดักำร
ปัญหำตรงหนำ้นีก้่อน ทัง้ท่ีใจเป็นห่วงเธอมำก 

 
“ลกัษณ์ปล่อยปัณลงเถอะ ปัณเดินเองได้” หญิงสำวเอ่ยบอกเพ่ือนหนุ่ม 

เม่ือมำถึงหนำ้ลฟิต ์ลกัษณว์ำงเธอลง จำกนัน้สเุมธำวีกบันชุนภำก็มำช่วยประคอง 
“แกเป็นอะไรไหม” สุเมธำวีถำม ปัญญำภำส่ำยหน้ำพรอ้มพูดติดตลก 

“สรำ่งเมำเลย”  
“ขอบใจมำกนะลกัษณ์ แลว้ก็ขอโทษทุกคนท่ีท ำใหห้มดสนุกกัน” ร่ำงบำง

หนัมำหำลกัษณแ์ละเพ่ือนคนอ่ืน ๆ อย่ำงรูส้กึผดิ 
“ไมเ่ป็นไรหรอก อย่ำคดิมำก” ลกัษณว์ำ่พรอ้มกบัยิม้ให ้
เม่ือทุกคนพำปัญญำภำมำถึงห้องพักท่ีใช้แต่งตัวกัน หญิงสำวก็อำบน ำ้

เปล่ียนเสือ้ผำ้ใหมแ่ละกินยำแกห้วดั เพรำะอยู่ในสระว่ำยน ำ้นำนก็เลยเริ่มจำมและมี
น ำ้มกู คณุลกัษิมำท่ีขึน้มำดจูึงบงัคบัใหก้ินยำกนัไวก้่อน ดงันัน้ดว้ยฤทธิย์ำปัญญำภำ
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จึงผล็อยหลบัไป หลงัจำกบอกให้เพ่ือน ๆ ไปปำรต์ีก้ันต่อ เพรำะตวัเองก็ไม่ไดเ้ป็น
อะไรมำก หำกจะใหพ้วกเพ่ือน ๆ อยู่บนหอ้งดว้ยก็คงจะนอนไมห่ลบักนั 

 
กริ๊งงงงง เสียงโทรศัพท์ในห้องพักท่ีปัญญำภำก ำลังหลับอยู่ดังขึน้ เธอ

รูส้กึตวัตื่น ขยบัตวัไปรบัโทรศพัทท่ี์อยู่หวัเตียงอีกดำ้น  
“ฮลัโหลล” 
“ปัณน่ีพ่ีเองนะ พ่ีขอไปเย่ียมปัณท่ีหอ้งไดไ้หม” คนท่ีโทรมำคือรำมนั่นเอง 
“พ่ีรำมเหรอคะ ปัณสบำยดีคะ่ ไมต่อ้งเป็นห่วง” เธอตอบทัง้ท่ีตำยงัหลบัอยู่ 
“พ่ีจะไปหำปัณท่ีห้องนะ ปัณ ปัณ ปัณ” ปัญญำภำวำงสำยไปแลว้ และ

กลบัไปนอนตอ่ท่ีเดมิของเธอ 
รำมรูส้กึเป็นห่วงจึงเขำ้มำดเูธอ โดยใชก้ญุแจหอ้งส ำรองของโรงแรมไขเขำ้

ไป แมจ้ะรูส้ึกผิดจรรยำบรรณอยู่ก็ตำม แต่ก็สญัญำว่ำถำ้ไม่จ  ำเป็นจะไม่ท ำอย่ำงนี ้
เดด็ขำด ชำยหนุ่มเดนิมำยงัขำ้งเตียงท่ีเธอหลบัอยู่ ยกเกำ้อีใ้นหอ้งมำนั่งลงขำ้งเตียง
ของเธอ  

 
“พ่ีรำม” เสียงของปัญญำภำท ำใหช้ำยหนุ่มตกใจ น่ีเธอไมไ่ดห้ลบัหรอกหรือ 

ชำยหนุ่มคดิในใจ 
“พ่ีท ำปัณตื่นงัน้เหรอ”  
“ใช่ค่ะ” หญิงสำวตอบพรอ้มกับจอ้งมำท่ีเขำตำแป๋วแลว้พดูต่อ “ถำ้อยู่ใกล้

พ่ีรำมเม่ือไหร ่ควำมรูส้กึปัณจะไวอย่ำงนีล้ะคะ่”  
“ปัณเป็นยงัไงบำ้ง” เขำเปล่ียนเร่ืองคยุ 
“หนำวจังเลยค่ะ พ่ีรำมกอดปัณหน่อยสิคะ” ค  ำตอบของหญิงสำวท ำเอำ

รำมตวัแขง็ท่ือท ำอะไรไมถ่กู 
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“เม่ือกีปั้ณพดูวำ่อะไรนะ” เขำถำมเธอซ ำ้อีก ปัญญำภำยนัตวัเองลกุขึน้แลว้
ดวงตำหรี่ลงมองรำ่งสงูอย่ำงหงดุหงิดท่ีตอ้งใหพ้ดูซ ำ้ 

“กอดปัณหน่อยค่ะ” เธอบอกเขำอย่ำงชัดเจน รำมขยับมำนั่ งบนเตียง 
ปัญญำภำเอนตวัมำอยู่ตรงอกของเขำ แขนของเธอกอดเขำเอำไว ้รำมเองก็โอบกอด
เธอใหแ้น่นขึน้ดว้ย 

“พ่ีรำมอุ่นจงัเลยคะ่” 
“ท ำไมถึงท ำแบบนี”้ 
“วนันีพ่ี้รำมอ่อนโยนกบัปัณมำกท่ีสดุเลยค่ะ” เธอวำ่ “เม่ือก่อนปัณเคยชอบ

พ่ีรำมดว้ยละ แตพ่ี่รำมดแุละก็ใจรำ้ยกบัปัณ ปัณก็เลยไมช่อบพ่ีแลว้” 
“ไมช่อบแลว้กอดพ่ีท ำไม”  
“ไมไ่ดช้อบแบบแฟนแลว้ ชอบแบบพ่ีชำยไมไ่ดเ้หรอคะ คณุแมพ่ี่บอกว่ำท่ีพ่ี

ดปัุณ เพรำะวำ่พ่ีเอ็นดปัูณเหมือนนอ้งสำวใช่ไหมคะ” 
“ไม่ใช่หรอก พ่ีไม่ไดร้กัปัณแบบนอ้งสำว” รำมตอบ ปัญญำภำเงยหนำ้ขึน้

มองเขำ รำมถึงไดเ้ห็นว่ำหนำ้เธอแดงก ่ำ จึงรูว้่ำหญิงสำวเมำมำก ไม่อย่ำงนัน้คงไม่
กลำ้พดูกบัเขำแบบนีห้รอก 

“ไมร่กัแบบนอ้งสำวแลว้รกัแบบไหน หรือวำ่ไมร่กัเลย” ถำมอย่ำงเอำเร่ือง 
“รกัแบบคนรกั ตัง้แต่ครัง้แรกท่ีเรำเจอกันพ่ีก็รกัปัณแลว้ แต่ว่ำตอนนัน้ปัณ

ยงัเดก็อยู่เลย พ่ีก็เลยไมก่ลำ้พดู” หญิงสำวตัง้ใจฟังเงียบ ๆ 
“พ่ีรกัปัณนะ”  
“จริงเหรอคะ” เธอเอ่ยถำมเสียงเบำ รำมไม่ตอบแต่กม้ลงไปจูบหน้ำผำก

บำงของหญิงสำว 
“พ่ีรำม” ปัญญำภำเอ่ยเสียงเบำ 
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“พ่ีขอโทษ ปัณพกัผอ่นเถอะ” รำมวำ่แลว้ผละตวัออกจำกหญิงสำว จำกนัน้
ก็ช่วยประคองใหเ้ธอนอนลง ดงึผำ้ห่มขึน้มำห่มให ้ผำ่นไปรำวหำ้นำที ดว้ยฤทธิเ์หลำ้
และฤทธิย์ำปัญญำภำก็หลบัไปอย่ำงง่ำยดำย  

“ฝันดีนะ” รำมมองรำ่งบำงแลว้เอ่ยเสียงเบำ ก่อนออกจำกหอ้งไป 
‘พรุง่นีปั้ณจะจ ำเร่ืองท่ีเกิดขึน้คืนนีไ้ดไ้หม’ ชำยหนุ่มคดิในใจ เขำรูด้ีวำ่หญิง

สำวเมำแตเ่ขำก็ฉวยโอกำสกบัเธอ 
“นบัจำกพรุง่นีไ้ปพ่ีคงจะไมเ่หมือนเดมิอีกแลว้” รำมพดูอยู่หนำ้หอ้งของเธอ 

ก่อนจะเดนิจำกตรงนัน้ไปหำคนอ่ืน ๆ ท่ียงัอยู่ในงำนเลีย้ง 
 
เช้ำวันต่อมำ ปัญญำภำตื่นขึน้มำดว้ยอำกำรมึนหัว หญิงสำวมองไปยัง

เตียงกวำ้งท่ีตวัเองใชน้อน เห็นเพ่ือน ๆ ยงันอนหลบักนัอยู่ 
“เม่ือคืนคงกลบัดกึสนิะพวกแก” เธอบน่เบำ ๆ ก่อนจะหำยเขำ้ไปในหอ้งน ำ้ 
อำบน ำ้แต่งตัวเสร็จแลว้คิดจะเก็บของใส่กระเป๋ำ ก็เห็นสูทท่ีรำมให้ยืม

หลงัจำกตกน ำ้แขวนอยู่ ปัญญำภำเดินเขำ้ไปหยิบเสือ้สทูนัน้มำ รูส้ึกหนำ้รอ้นผ่ำว
เรื่องรำวเม่ือคืนปรำกฎขึน้ในควำมนึกคิด ตอนนัน้รูส้ึกกึ่งหลบักึ่งตื่นเหมือนฝันไปวำ่ 
เจำ้ของเสือ้สทูตวันีเ้ขำ้มำหำเธอในหอ้ง เขำอ่อนโยน อบอุ่นมำก เธอขอใหเ้ขำกอด
ตวัเองดว้ย พอคดิมำถึงตรงนีห้วัใจดวงนอ้ยก็เริม่เตน้แรง 

‘ตอ้งฝันไปแน่ ๆ พ่ีรำมน่ีนะจะเขำ้มำกอดเรำ แลว้ก็บอกวำ่รกัเรำ แลว้ก็จูบ
ท่ีหนำ้ผำกดว้ย’ ปัญญำภำคดิในใจ ยกมือแตะหนำ้ผำกของตนโดยไมรู่ต้วั 

‘มนัเป็นไปไมไ่ดอ้ยู่แลว้ แตว่ำ่ควำมรูส้กึอบอุ่นใจอย่ำงบอกไมถู่กน่ีมนัอะไร
กัน ไม่ ไม่ ไม่ มนัเป็นแค่ควำมฝัน ยำยปัณแกเลิกชอบพ่ีรำมไปตัง้นำนแลว้ อย่ำคิด
เหลวไหลแบบนีอี้ก’ หญิงสำวบอกตวัเองก่อนจะเก็บของใหเ้สรจ็แลว้ไปปลกุเพ่ือน ๆ 
ใหต้ืน่มำอำบน ำ้ 
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เหตกุำรณ์ท่ีปัญญำภำตกน ำ้ผ่ำนไปเกือบสัปดำห์แลว้ ตัง้แต่นัน้มำหญิง
สำวก็ยังไม่ได้พบกับรำมอีกเลย เป็นเพรำะเธอพยำยำมเล่ียงท่ีจะพบเขำเอง 
เน่ืองจำกกลัวว่ำใจของตัวเองจะเตลิดไปไกล ภำพควำมฝันตอนนั้นยังชัดเจนใน
ควำมทรงจ ำ อีกทั้งก็เป็นช่วงท่ีเธอใกลจ้ะตอ้งสอบและส่งงำนชิน้สุดท้ำย ก่อนจะ
เรียนจบในเทอมนี ้ปัญญำภำจึงมีขอ้อำ้งมำกมำยท่ีจะไมไ่ปไหนมำไหนกับกลุ่มเพ่ือน
โดยเฉพำะกำรไปบำ้นของลกัษณ ์

วนันีก้็เป็นอีกวนัหลงัจำกเลิกเรียนช่วงเชำ้แลว้ ปัญญำภำยืมหนังสือจำก
หอ้งสมดุกลบัมำอ่ำนท่ีบำ้น จนแลว้จนรอดเธอก็ไมส่ำมำรถท่ีจะอ่ำนหนงัสือรูเ้ร่ืองได้
เพรำะมัวแต่คิดถึงพ่ีชำยเพ่ือนท่ีฝันถึงในคืนนัน้ หญิงสำวเดินวนไปวนมำในบำ้น  
นึกขึน้ไดว้ำ่เสือ้สทูของรำมท่ีเธอน ำกลบัมำจำกโรงแรม และสง่ไปซกัรีดยงัไมไ่ดค้ืน 

เธอรีบเปล่ียนเสือ้ผำ้แลว้ไปยังท่ีท ำงำนของเขำทันที แต่เม่ือไดม้ำยืนอยู่
ตรงหนำ้เคำทนเ์ตอรโ์รงแรมแลว้ หวัใจกลบัหวั่นกลวัขึน้มำ  

‘มำถึงขนำดนีแ้ลว้ตอ้งเดินหนำ้ต่อไป’ เธอคิดในใจ ขณะยืนท ำอะไรไม่ถูก
อยู่นัน้ ก็ไดเ้จอคนกลุ่มหนึ่งเดินออกมำจำกลิฟต ์หนึ่งในนัน้คือ รำม และขำ้ง ๆ เขำ 
ไมส่ท่ีิแขนของเขำมีผูห้ญิงท่ีสวยมำกกอดอยู่ ท่ำทำงสนิทสนมกนั เธอไมเ่คยเห็นรำม
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ยิม้กวำ้งและหวัเรำะแบบนีม้ำก่อน พวกเขำเดนิผำ่นปัญญำภำเขำ้ไปบริเวณสระว่ำย
น ำ้และสปำของโรงแรม ใหค้วำมรูส้กึเหมือนเธอไมไ่ดยื้นอยู่ตรงนัน้ 

หญิงสำวมองตำมหลงัพวกเขำ อยู่ ๆ ควำมรูส้กึนอ้ยใจจำกไหนไมรู่ป้ะทุขึน้
ในอก ปัญญำภำไม่รีรอท่ีจะหันหลังกลับ เธอเดินไปเคำนท์เตอรก์่อนจะออกจำก
โรงแรมดว้ยควำมเสียใจ 

 
ไม่นำนรำมก็เดินออกมำยงัท่ี ๆ  หญิงสำวยืนอยู่เม่ือครู่นี ้เขำเห็นเธอตัง้แต่

ออกจำกลฟิตม์ำแลว้ แตไ่มส่ำมำรถปลีกตวัออกมำไดท้นัที รำมมองรอบ ๆ แตไ่มเ่จอ
เธอเลย แต่กลับไดร้ับถุงกระดำษใส่เสือ้สูทของตน ซึ่งปัญญำภำฝำกไวก้่อนจะ
ออกไปจำกพนกังำนตอ้นรบัมำแทน  

รำมมองดขูองท่ีเพิ่งรบัมำ แลว้รีบเดินออกไปหนำ้โรงแรมทันที เผ่ือจะทัน
เจอกบัเธอ ซึ่งก็โชคดีเพรำะหญิงสำวก ำลงัยืนรอรถอยู่ 

“ปัณ” ปัญญำภำสะดุง้เม่ือไดย้ินเสียงเรียกช่ือตวัเอง เธอหนัไปมอง เห็นว่ำ
รำมก ำลงัเดนิเขำ้มำหำ 

“พ่ีรำม” 
“ตำมพ่ีมำ” ยงัไมท่นัไดพ้ดูอะไร เขำก็ดงึขอ้มือเลก็แลว้สั่งใหเ้ธอตำมไป 
“มีอะไรคะ”  
เขำไมต่อบแต่พำเธอเดนิกลบัเขำ้มำในโรงแรมอีกครัง้ ปัญญำภำในชดุเสือ้

ยืด กำงเกงขำยำวกับรองเท้ำเรียบ ๆ เดินตำมหลังรำมท่ีดูดีไปทุกส่วน ทั้งเสือ้ผำ้ 
หน้ำผม ท ำให้หญิงสำวอดเปรียบเทียบตัวเองกับผูห้ญิงคนนั้นไม่ได ้ เธอทั้งสวย  
ทัง้มั่นใจ ดดูีเหมำะสมกบัรำมไปหมด สว่นเธอนัน้ไมมี่อะไรจะสูไ้ดเ้ลย 
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รำมพำปัญญำภำมำยังหอ้งท ำงำนของตน มือหนำปล่อยขอ้มือหญิงสำว
ออก เธอกม้หนำ้กม้ตำไมย่อมพดูกบัเขำ 

“จะไม่ถำมหน่อยเหรอว่ำพ่ีพำปัณมำท่ีน่ีท ำไม” รำมเริ่มตน้บทสนทนำ 
ปัญญำภำเงยหนำ้ขึน้มำแตไ่มพ่ดูอะไร รอใหเ้ขำบอกเธอเอง  

“มำท ำอะไรท่ีน่ี”  
“เอ่อ ปัณเอำเสือ้มำคืนพ่ีรำมคะ่ ขอบคณุท่ีใหยื้มนะคะ” 
“แค่นีน้่ะเหรอ ท ำไมไม่เอำไปคืนท่ีบำ้นล่ะ” รำมถำมท ำใหห้ญิงสำวยิ่งกม้

หนำ้เขำ้ไปอีก จะบอกไดย้งัไงวำ่เธอคดิเรื่องเขำจนทนไมไ่หวเลยมำหำถึงน่ี 
“เอ่อ คือพอดีปัณมำหำอะไรกินแถวนีน้่ะค่ะ ก็เลยเอำมำให้เดี๋ยวจะลืม” 

เธอโกหกค ำโตออกไป แลว้ก็ชวนเขำคยุเร่ืองอ่ืน 
 “วำ่แตพ่ี่รำมพำปัณมำท่ีน่ีท ำไมคะ” 
“นั่นสินะ” รำมเองก็หำค ำตอบให้หญิงสำวไม่ได ้ เขำแค่อยำกเจอเธอเท่ำ

นัน้เอง ท ำใหค้นรอฟังงนุงงเขำ้ไปใหญ่  
“แตว่ำ่ตอนนีพ่ี้มีอะไรใหปั้ณช่วยแลว้ละ”  
“อะไรเหรอคะ” เขำแค่บอกใหเ้ธอรอเดี๋ยว ก่อนตวัเองจะออกไปโทรศัพท์  

ทิง้ใหเ้ธอยืนถอนหำยใจทิง้อยู่หลำยนำที 
รำมกลับเขำ้มำพำหญิงสำวออกไปท่ีห้ำงสรรพสินคำ้ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจำก

โรงแรมนัก เขำยังคงจับแขนปัญญำภำตัง้แต่ลงจำกรถมำ จูงมือเธอมำหยดุอยู่หนำ้
รำ้นเพชรแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นท่ี ๆ ปัญญำภำกบัเพ่ือน ๆ มกัจะมองเขำ้มำบอ่ย ๆ เวลำมำ
เดนิชอปปิง้กนั 

“สวัสดีค่ะคุณผูช้ำย มีอะไรให้ช่วยไหมคะ” พนักงำนหญิงของรำ้นเดิน
ออกมำตอ้นรบัพวกเขำ 

“ผมอยำกดสูรอ้ยคอผูห้ญิงหน่อย”  
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“ดำ้นนีเ้ลยค่ะ มีทัง้ลำยท่ีขำยดีแลว้ก็ท่ีมำใหม่เลยค่ะ คณุผูช้ำยจะซือ้ให้
คณุผูห้ญิงใช่ไหมคะ” พนกังำนคนเดมิแนะน ำสนิคำ้แลว้ก็ถำมชำยหนุ่ม ปัญญำภำท่ี
ตำมมำติด ๆ เผลอยิม้หัวใจเตน้แรง แต่เธอก็ตอ้งหยดุชะงกัลงเม่ือไดย้ินค  ำตอบของ
รำม 

“เปล่ำหรอกซือ้ให้คนอ่ืน” ค  ำตอบเรียบ ๆ ท ำให้ทั้งพนักงำนคนนั้นและ
ปัญญำภำตำ่งก็หนำ้เจ่ือนไปตำม ๆ กนั 

“ปัณ” รำมท่ีกม้หนำ้กม้ตำมองดเูครื่องเพชรเงยหนำ้ขึน้มำเรียกคนใจลอย 
 “คะ” หญิงสำวตกใจเพรำะมวัแตม่องอญัมณีในตูโ้ชวท์ัง้หลำย 
“แบบนี ้กบัแบบนีอ้นัไหนสวยกวำ่” เธอเดนิเขำ้ไปดใูกล ้ๆ เม่ือไดย้ินค  ำถำม 

รูแ้ลว้วำ่เขำใหเ้ธอมำช่วยเลือกสรอ้ยเพชรน่ีเอง 
“สวยทัง้สองแบบเลยคะ่ ถำ้รูว้ำ่คนใสเ่ป็นใครคงจะเลือกง่ำยกวำ่นะคะ”  
“งัน้เหรอ” รำมว่ำแลว้ลว้งโทรศพัทใ์นกระเป๋ำกำงเกงออกมำ เปิดรูปคนท่ี

ตัง้ใจซือ้สรอ้ยเพชรใหเ้ธอด ูคนในภำพก็คือผูห้ญิงท่ีเดนิกอดแขนเขำออกมำจำกลิฟต์
นั่นเอง พลนัปัญญำภำก็คิดไปเองว่ำ เธอคือคนรกัของรำม แลว้รูส้ึกนอ้ยใจขึน้มำ
อย่ำงนัน้! 

“เอ่อ ปัณวำ่แบบนีจ้ะเหมำะกบัเธอมำกกวำ่คะ่ จีเ้ป็นหงสแ์ลว้ยังมีเพชรอยู่
ตรงกลำงอีก” หญิงสำวท ำหนำ้ท่ีเป็นผูช้่วยท่ีดี แมจ้ะรูส้กึอย่ำงไรก็ตำม 

“งัน้ก็เอำแบบนีล้ะ” รำมหันไปบอกพนักงำน ส่วนปัญญำภำนัน้ตำโตเม่ือ
มองเห็นปำ้ยรำคำ 449,000 บำท 

“กรุณำรอสกัครู่นะคะ” พนักงำนกล่ำวก่อนจะน ำสรอ้ยเพชรดงักล่ำวไปใส่
กลอ่งให ้
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“ผมอยำกดกู ำไลอีกสกัอันนะ” ชำยหนุ่มบอกแลว้จับแขนปัญญำภำท่ีอยู่
ใกล ้ๆ ให้เดินตำมเขำมำ กวำดตำมองบรรดำก ำไลในตูแ้สดงแล้วถูกใจอันหน่ึง  
จึงหยิบขึน้มำชใูหห้ญิงสำวด ู

“ชอบไหม”  
“ก็สวยดีค่ะ” หญิงสำวตอบ รำมยิม้มมุปำกจับมือเธอขึน้มำแลว้สวมก ำไล

วงนัน้ให ้
“พ่ีวำ่เหมำะกบัขอ้มือเลก็ ๆ ของปัณดีนะ ชอบหรือเปลำ่” เขำไมว่ำ่เปล่ำแต่

ยกแขนของเธอใหเ้จำ้ตวัดดูว้ย 
“ก็ชอบคะ่ แตว่ำ่…” พดูยงัไมท่นัจบ รำมก็พดูแทรกขึน้มำก่อน  
“แตอ่ะไร ถำ้ปัณชอบพ่ีจะซือ้ให”้ 
“อะไรนะคะ! พ่ีรำมจะซือ้ใหปั้ณท ำไม” ปัญญำภำฟังอย่ำงไมเ่ช่ือห ูถำมเขำ 
“ก็มนัอยู่บนขอ้มือของปัณแลว้สวยดี”  
“นั่นไมใ่ช่เหตผุลนะคะ ปัณรบัไมไ่ดห้รอกค่ะของมีคำ่ขนำดนี”้ หญิงสำวรีบ

ปฏิเสธ 
“พ่ีอยำกใหปั้ณจริง ๆ รบัไวเ้ถอะ” ว่ำแลว้ก็พำหญิงสำวไปท่ีเคำนท์เตอร์

จ่ำยเงิน 
“แตว่ำ่ ท ำไมพ่ีรำมไม่ใหผู้ห้ญิงคนนัน้ล่ะคะ ไหน ๆ ก็ใหส้รอ้ยเธอไปแลว้น่ี” 

ท ำไมเธอตอ้งนึกถึงหนำ้ผูห้ญิงคนนัน้ดว้ยนะ จนถึงกบัพดูประชดเขำออกไปแบบนัน้ 
รำมหนักลบัมำมองปัญญำภำ หญิงสำวหลบสำยตำ รูส้กึผดิท่ีพดูออกไปแบบนัน้ 

“ท ำไมพ่ีตอ้งใหค้นอ่ืนดว้ยล่ะ ก็พ่ีอยำกใหปั้ณ” รำมตอบก่อนหันไปจัดกำร
เร่ืองคำ่ใชจ้่ำย ปลอ่ยใหห้ญิงสำวยืนหนำ้แดงอยู่คนเดียว  

‘ท ำไมกนั’ เธอไดแ้ตถ่ำมตวัเองในใจ 
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“อยำกรูห้รือเปล่ำว่ำพ่ีซือ้สรอ้ยใหใ้คร” รำมหนัมำถำมหญิงสำวขณะก ำลงั
เดินอยู่ หลงัออกจำกรำ้นเพชรมำไดส้กัพกั เขำมองร่ำงบำงแลว้เริม่เล่ำต่อ โดยไมร่อ
ใหเ้ธอตอบ 

“แอมเบอร ์ผูห้ญิงคนนัน้เป็นเพ่ือนท่ีดีของพ่ี เรำรูจ้ักกันตอนพ่ีไปเรียนต่อ
ออสเตรเลีย เธอเป็นคนน่ำรกัมำก” ชำยหนุ่มพดูไปยิม้ไป 

“เรำเคยคบกนัดว้ยช่วงนึง แตก่็พบวำ่เรำสองคนต่ำงกนัเกินไป ก็เลยจบกัน
ดว้ยดี แลว้เป็นเพ่ือนท่ีดีต่อกันมำแบบนัน้ตลอด ตอนนีแ้อมเบอรก์  ำลงัจะแต่งงำน 
เห็นผูช้ำยท่ีเดนิออกมำกบัพ่ีตอนนัน้ไหม ท่ีเป็นชำวตำ่งชำตนิ่ะ นั่นแหละเจำ้บำ่วของ
แอมเบอรเ์ขำ พ่ีก็เลยมำหำของขวญัแตง่งำนใหเ้ธอน่ีแหละ” 

พดูจบรำมก็หนัมำหำหญิงสำวอีกครัง้  
“ผูช้ำยต่ำงชำติท่ีพ่ีรำมพดูถึง ปัณว่ำเขำดดูีมำกเลยนะคะ แต่ก็น่ำจะอำยุ

มำกกว่ำพ่ีรำมตัง้เยอะไม่ใช่เหรอ” เธอถำม เพรำะนึกไดว้่ำผูช้ำยท่ีรำมบอกว่ำเป็น
เจำ้บำ่วของหญิงสำวคนนัน้เป็นเช่นไร 

“ใช่ ร๊อบบเ์ขำเป็นนักธุรกิจใหญ่ดำ้นกำรเดินเรือส  ำรำญ เขำกับแอมเบอร์
เหมำะสมกนัมำก” รำมพดูดว้ยควำมยินดีกบัเพ่ือนของเขำ 

“งัน้คณุแอมเบอรก์็ไมใ่ช่แฟนของพ่ีรำมใช่ไหมคะ”  
“ก็ไม่ใช่น่ะสิ เรำน่ีคิดไปถึงไหนแลว้” รำมว่ำ ยิม้ใหท้่ำทำงเขินอำยของคน

ตวัเลก็กวำ่ 
“ก็ปัณเห็นเธอสนิทกับพ่ีรำมมำกเลยน่ี ขอโทษนะคะ แต่พ่ีรำมก็ยังไม่ได้

ตอบเลยนะคะวำ่ซือ้ก ำไลใหปั้ณท ำไม”  
“ก็บอกไปแลว้ไง เริ่มหิวแลว้สิ ไปหำอะไรกินก่อนเถอะ” ชำยหนุ่มไม่ยอม

ตอบค ำถำมแต่หำเรื่องอ่ืนมำกลบเกล่ือนแทน ปัญญำภำถอนหำยใจอย่ำงยอมแพ ้
ไมถ่ำมเขำอีก แคนี่ก้็ท  ำลำยสถิตวินัท่ีเธอเคยพดูกบัรำมมำกท่ีสดุแลว้  
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รำมขบัรถมำสง่ปัญญำภำท่ีบำ้นของเธอ ระหวำ่งท่ีนั่งมำบนรถหญิงสำวนั่ง
เงียบมำตลอดทำง เธออยำกจะถำมเขำใหไ้ดค้  ำตอบ วำ่ท ำไมถึงใหข้องขวญัเธอ แต่
คดิไปคดิมำก็ไมก่ลำ้จึงไดแ้ตเ่งียบ 

"ขอบคุณนะคะท่ีมำส่ง แลว้ก็ส  ำหรับของขวัญ" ปัญญำภำบอกเขำโดย
ประโยคหลงัเสียงแผว่ลง รำมยิม้ใหเ้ลก็นอ้ย ก่อนเธอจะปลดเขม็ขดันิรภยัและลงจำก
รถไป เขำมองรำ่งบำงจนกระทั่งเขำ้ไปในบำ้นเรียบรอ้ย จึงขบัรถออกไป ชำยหนุ่มยิม้
กวำ้งอย่ำงสขุใจขณะขบัรถกลบับำ้น  
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บทท่ี 3 
 
 
 
ปัญญำภำสำมำรถเรียนจบก่อนเพ่ือน ๆ หนึ่งเทอม เพรำะตวัเธอตอ้งกำร

กลบัไปหำครอบครัวท่ีนิวซีแลนดเ์ร็ว ๆ จึงไดเ้ร่งเรียนใหจ้บ เทอมสดุทำ้ยท่ีตอ้งลง
เรียนถึงหกวิชำ รวมกำรวิจัยดว้ย ถือเป็นช่วงเวลำเหน่ือยยำกสดุแสนของหญิงสำว 
แต่ดว้ยควำมขยันและตัง้ใจ และก ำลงัใจจำกคนรอบข้ำง เธอจึงผ่ำนมนัมำไดอ้ย่ำง
หวดุหวดิ  

ช่วงเดือนทำ้ย ๆ ของกำรเรียน ปัญญำภำไดเ้จอกับรำมบำ้งเป็นครัง้ครำว
แต่ก็ไม่มีโอกำสไดค้ยุกันมำก รำมเองก็รูว้่ำหญิงสำวตอ้งใชส้มำธิสงูจึงไม่มำรบกวน
เธอเลย  

เม่ือทกุอย่ำงผำ่นไปเรียบรอ้ย เพ่ือน ๆ ของเธอจึงมำฉลองใหเ้ป็นกำรพิเศษ 
พำกนัซือ้อำหำรและเคร่ืองดื่มมำทำนกนัท่ีบำ้นของเธอ 

“ดีใจดว้ยนะปัณ” ทกุคนบอกเธอ 
“ขอบใจนะทกุคน” หญิงสำววำ่ เทเคร่ืองดื่มผสมแอลกอฮอลห์ำ้เปอรเ์ซ็นต์

ใสแ่กว้ใหเ้พ่ือน ๆ 
“ดื่มใหเ้ตม็ท่ีเลย วนันีไ้มมี่ใครตกน ำ้แน่นอน” นชุนภำแซวผูเ้ป็นเจำ้ของงำน

เลีย้งย่อม ๆ นี ้พวกเขำหวัเรำะอย่ำงสนกุสนำน แลว้ยกแกว้ของตวัเองขึน้มำชนกนั 
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ปัญญำภำยิม้มองเพ่ือนของเธอทกุคน พลำงคิดไปถึงตอนรูจ้ักกนัครัง้แรก
ตอนท่ีตดัสนิใจกลบัมำเรียนตอ่ประเทศไทย เธอคอ่นขำ้งเป็นกงัวล เพรำะไมรู่จ้ักใคร
ท่ีไหนเลยนอกจำกนุชนภำ เพ่ือนสมยัเด็กท่ีไม่ไดเ้จอกันเป็นสิบปี แต่ว่ำหลงัจำกเขำ้
รำยงำนตวัและเริม่เขำ้เรียนก็เจอกบัเพ่ือน ๆ กลุม่นี ้

ปัญญำภำรูจ้กัเมยว์ดีเพรำะเธอเป็นเพ่ือนรว่มหอ้งตอนอยู่หอพกัปีหนึ่ง เม่ือ
ถำมไถ่จึงไดรู้ว้่ำเรียนคณะเดียวกัน และเธอยังไดรู้จ้ักมินทรอี์กคน มินทรเ์ป็นเพ่ือน
สนิทกับเมย์วดีตั้งแต่มัธยมปลำย ตอนท่ีปัญญำภำเจอมินทร์ครั้งแรกเขำเป็น
เด็กผูช้ำยเรียบรอ้ย แต่พอเขำ้มหำวิทยำลยัไดไ้ม่นำน ก็ไดค้น้พบตวัตนท่ีแทจ้รงิของ
ตวัเอง ตอนนีก้ลำยเป็นผูน้  ำแฟชั่น เก่งทัง้รอ้งและเตน้ แถมยงัพดูเก่งจนใครก็ตำมไม่
ทนั เมยว์ดีเองก็สดใสรำ่เรงิ มองโลกในแง่ดีเสมอ 

 ส  ำหรับลักษณ์และสุเมธำวี ทั้งสองคนเป็นเพ่ือนโรงเรียนนำนำชำติท่ี
เดียวกบันชุนภำ สเุมธำวีอยู่หอ้งเดียวกบันชุนภำ ลกัษณอ์ยู่คนละหอ้ง เม่ือเป็นเพ่ือน
จำกโรงเรียนเดียวกันมำเรียนท่ีเดียวกัน ทัง้สำมจึงค่อนขำ้งสนิทกันมำก ปัญญำภำ
รูจ้กัพวกเขำจำกกำรแนะน ำของนชุนภำ สเุมธำวีเคยบอกกบัเธอวำ่ ถึงไมต่อ้งแนะน ำ
ใคร ๆ ก็ตอ้งรูจ้กัปัญญำภำอยู่แลว้ เพรำะเธอมกัจะยกมือถำมอำจำรยใ์นหอ้งทุกครัง้ 
นอกจำกจะเป็นนิสัยของเด็กนักเรียนนอกท่ีชอบซักถำมแล้ว ยังไม่เข้ำใจศัพท์
ภำษำไทยค ำยำก ๆ และซบัซอ้นอีกดว้ย 

ปัญญำภำมองไปยังสุเมธำวีท่ีก ำลังตกัอำหำรไป พูดเถียงกับนุชนภำไป
ดว้ยรอยยิม้ สเุมธำวีเป็นคนท่ีภำยนอกดเูอำแต่ใจ ไม่กลวัใครและมั่นใจในตวัเองสงู 
แต่เธอเป็นคนท่ีพึ่งพำไดม้ำก เวลำใครมีปัญหำอะไรหญิงสำวจะออกหนำ้ช่วยเหลือ
ตลอด แตก่็ชอบแกลง้คนเป็นท่ีหนึ่งเหมือนกนั อย่ำงตอนนัน้เธอหอบหนงัสือนิยำยมำ
ใหปั้ญญำภำอ่ำนหลำยเล่มเพ่ือฝึกภำษำไทย ท่ีไหนไดมี้แต่เรื่องสิบแปดบวกทัง้นัน้ 
แลว้ปัญญำภำก็ดนัอ่ำนจบทกุเร่ืองดว้ย 
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สว่นลกัษณเ์ขำน่ำรกักบัเธอมำตัง้แตต่น้ ไมว่ำ่เธอจะท ำอะไรก็สนับสนุนทุก
อย่ำง ลักษณ์มักจะขอให้เธอช่วยติวหนังสือให้เป็นประจ ำ ไม่ใช่ว่ำเขำไม่เก่งแต่ 
ชำยหนุ่มมกัจะหลบัทุกทีเวลำเขำ้หอ้งเรียน ท่ีจริงเขำเป็นคนหัวไวมำก ๆ  แลว้ก็ชอบ
แกลง้นชุนภำเป็นท่ีสดุ 

นุชนภำยังเป็นเพ่ือนท่ีดีของเธอไม่เปล่ียน หญิงสำวเป็นคนร่ำเริง ปำกตรง
กับใจ แต่ก็ไม่เคยพูดจำท ำรำ้ยจิตใจใคร ส่วนมำกเธอจะบ่น บ่น บ่นแลว้ก็บ่นให้
เพ่ือนทกุคน 

ปัญญำภำถือแกว้ของตวัเองกลับไปนั่งโซฟำ มองเพ่ือน ๆ แลว้ยิม้อยู่คน
เดียว หญิงสำวไม่คิดเลยว่ำจะมีเพ่ือนสนิท ท่ีเธอผกูพนัดว้ยมำกขนำดนี ้เม่ือคิดว่ำ
เรียนจบแลว้จะตอ้งจำกกนัไปเธอก็เหงำขึน้มำแลว้ 

 
“แลว้แกจะท ำอะไรหลังเรียนจบ” สุเมธำวีเขำ้มำนั่งลงขำ้ง ๆ พรอ้มจำน

อำหำรและแกว้เครื่องดื่มถำมปัญญำภำ  
“ฉันรอใหไ้ดท้รำนสคริปตก์่อนแลว้จะกลบันิวซีแลนดน์่ะ พ่อแม่ฉันโทรมำ

แพลนแลว้ว่ำจะใหท้ ำอะไรบำ้ง แถมบอกว่ำจะจองตั๋วเครื่องบินใหแ้ลว้ดว้ย” หญิง
สำวบอกเพ่ือนพรอ้มเลำ่ควำมกระตือรือรน้ของพอ่แมต่วัเองใหฟั้ง 

“พวกเรำก็คิดถึงปัณแย่สิ แลว้ปัณจะกลับมำเม่ือไร” เมยว์ดีท่ีนั่งอยู่อีกฝ่ัง
เอ่ยถำมขึน้ 

“ก็น่ำจะกลบัมำตอนรบัปรญิญำนั่นแหละ” 
“โห นำนเลยนะ” มนิทรว์ำ่ 
“ปัณคงไม่ลืมหรอกนะว่ำ พวกเรำสัญญำกันว่ำจะกลับมำท ำบริษัท

ดว้ยกนัน่ะ” ลกัษณเ์อ่ยขึน้เตือนควำมจ ำหญิงสำว 
“ไมลื่มหรอกแตก่็ตอ้งหำทนุก่อนน่ีนำ ตอนนีก้็ขอพกัก่อนแลว้กนั”  
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ลกัษณ์ยิม้ใหก้ับหญิงสำวก่อนจะหยิบอะไรบำงอย่ำงออกมำจำกกระเป๋ำ
กำงเกง 

“ลักษณ์มีของขวัญให้ปัณดว้ยนะ” ชำยหนุ่มยกก ำไลแสตนเลสสีชมพู
ประกำยทอง มีตวัอักษรสลกัตวัย่อช่ือเล่นของเพ่ือนทุกคนไว ้L M M N P S ลกัษณ์  
มนิทร ์เมย ์นชุ ปัณ ส ุ

“สวยจงัเลย ปัณชอบมำก” เธอรบัก ำไลมำพลกิดแูลว้บอกลกัษณ ์ 
“มำลกัษณ์ใส่ให”้ ปัญญำภำยิม้และคืนก ำไลใหเ้ขำ ลกัษณ์จับขอ้มือของ

เธอขึน้มำหมำยจะสวมก ำไลให ้จึงสงัเกตเห็นวำ่หญิงสำวสวมก ำไลอีกวงอยู่ก่อนแลว้ 
 “ปัณซือ้ก ำไลใหมเ่หรอ”  
“มีคนใหม้ำจะ้” เธอตอบอย่ำงไมเ่ตม็ปำก 
“ฉันเห็นตัง้นำนแลว้ อยำกรูจ้ังว่ำใครใหม้ำ ถำมเท่ำไหร่ยำยปัณก็ไม่บอก

สกัที” นชุนภำบอก 
“ก ำไลเพชรดว้ย สวยมำกเลยท ำไมฉันเพิ่งเห็น” สเุมธำวียกแขนปัญญำภำ

ขึน้มำด ู
“อย่ำบอกนะว่ำมีหนุ่มคนไหนแอบมำจีบแกโดยท่ีพวกเรำไม่รู ้” มินทรค์ิด

ตำมแลว้ถำมทนัที 
“จรงิเหรอปัณ” ลกัษณร์ีบถำม ชำยหนุ่มรูส้กึเสียหนำ้เพรำะชอบปัญญำภำ

อยู่ก่อนแลว้ ซึ่งท ำใหน้ชุนภำไมพ่อใจอีก เพรำะหญิงสำวเองก็ชอบลกัษณ ์
“บอกมำสยิำยปัณ” เมยว์ดีกบัสเุมธำวีคำดคัน้  
“เอ่อ คือไม่ใช่คนท่ีมำจีบปัณหรอกนะ” เธอว่ำเม่ือถูกเพ่ือน ๆ คำดคัน้เอำ

ค ำตอบ 
“ยำยปัณ แกก็บอกมำตรง ๆ เลยสิ ”  นุชนภำหน้ำบึ ้งหนักกว่ำเดิม  

ปัญญำภำสนิทกบัหญิงสำวท่ีสดุ รูท้นัทีวำ่เพ่ือนของตนรูส้กึอย่ำงไร 
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“น่ีแกจะไปคำดคัน้ปัณท ำไม” ลกัษณป์รำมขึน้ ทัง้สองจอ้งหนำ้กนัอย่ำงไม่
มีใครยอมใคร 

“ทัง้สองคนเลิกทะเลำะกนัก่อน ปัณบอกก็ได”้ ปัญญำภำว่ำ ลกัษณ์กับนชุ
นภำจึงเงียบ แลว้หนัมำรอฟังค  ำตอบแทน 

“พ่ีรำมเป็นคนใหก้ ำไลน่ีกบัปัณ” หญิงสำวกม้หนำ้ลงตอบ 
“พ่ีรำมเน่ียนะ” ลกัษณ์พดูอย่ำงไม่เช่ือหตูวัเอง ส่วนเพ่ือนคนอ่ืนก็มองหนำ้

กนัอย่ำงประหลำดใจ สเุมธำวีจึงรีบถำมแทนเพ่ือน ๆ 
“แลว้ท ำไมพ่ีรำมถึงไดใ้หแ้ก อย่ำบอกนะวำ่พ่ีรำมชอบแก!”  
“ฉนัเองก็ไมรู่เ้หมือนกนั พ่ีเขำไมไ่ดบ้อก”  
“ฉนัวำ่พ่ีรำมตอ้งชอบแกแน่ ๆ เลยละ่ยำยปัณ” สเุมธำวีวำ่ตอ่ 
“ฉันก็ว่ำงัน้ ไม่มีใครจะให้ของมีค่ำกับคนท่ีเขำไม่ไดรู้ส้ึกพิเศษดว้ยหรอก

นะ” มนิทรเ์ห็นดว้ย 
“ไม่จริงน่ำ พ่ีรำมของฉันชอบปัณเหรอเน่ีย น่ำอิจฉำท่ีสดุ” เมยว์ดีพดูอย่ำง

ตื่นเตน้และดีอกดีใจ หญิงสำวปลืม้รำมรำวกับเป็นพระเอกเกำหลี แต่จริง ๆ เธอก็มี
แฟนอยู่แลว้ 

“ฉนัก็ไมรู่ห้รอก ฉนัตอบไปหมดแลว้นะ กลบัไปกินไดแ้ลว้” ปัญญำภำบอก
เพ่ือน ๆ แตต่วัเองกลบัหวั่นไหวไมน่อ้ย เธอไมก่ลำ้คดิหรอกวำ่คนอย่ำงรำมจะมำชอบ 
หญิงสำวคดิแลว้มองทกุคน ก่อนจะรบัก ำไลจำกลกัษณม์ำใสเ่อง 

 
ชำยหนุ่มมองปัญญำภำดว้ยสำยตำเจ็บปวด ท่ำทำงของเธอก็เหมือนมีใจ

ใหพ่ี้ชำยของเขำอยู่ แตพ่วกเขำไปรกักนัตอนไหน ท ำไมเขำถึงไมรู่เ้ร่ืองเลย 
จำกท่ีทกุคนตัง้ใจมำฉลองใหก้ับปัญญำภำ บรรยำกำศก็เปล่ียนไป ลกัษณ์

หลบไปนั่งอยู่คนเดียว สว่นคนอ่ืนแมจ้ะบอกใหก้ลบัไปกินอำหำรตอ่ แตก่็ไมมี่ใครท ำ 
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ทุกคนต่ำงอยำกรูเ้รื่องของปัญญำภำกับรำม แมแ้ต่นุชนภำ หญิงสำวเลิกสนใจ
ลกัษณ์แลว้มำร่วมวงกับคนอ่ืน ๆ สอบสวนปัญญำภำดว้ย คนมีประเด็นจึงตอ้งเล่ำ
เรื่องรำวบำงส่วนใหเ้พ่ือน ๆ ฟัง จำกนัน้พวกเธอก็พำกันไปวิเครำะหเ์อำเอง ว่ำมนั
เป็นยงัไงแน่ 
 

ลกัษณ์กลบัมำถึงบำ้นประมำณสองทุ่มกว่ำ เขำเดินตรงไปหอ้งพ่ีชำยเพ่ือ
ถำมหำควำมจรงิ ชำยหนุ่มเคำะประตเูสียงดงั ไมน่ำนรำมออกมำเปิดประต ู 

“ลกัษณเ์องเหรอ มีอะไร”  
“ผมมีเร่ืองตอ้งคยุกับพ่ี” คนนอ้งเอ่ยบอก ตำจอ้งพ่ีชำยอย่ำงคนพรอ้มจะมี

เร่ือง 
“เขำ้มำส”ิ รำมวำ่แลว้เดนิน ำนอ้งชำยเขำ้ไปในหอ้งของตน 
“ท ำไมพ่ีตอ้งใหก้  ำไลปัณดว้ย พ่ีคิดจะท ำอะไรกันแน่” ลกัษณ์เขำ้ประเด็น

ทนัที รำมมองดวงตำนอ้งชำยแลว้ตอบดว้ยน ำ้เสียงหนกัแน่น 
“ฉันรกัปัณ” ค  ำตอบของรำมท ำใหล้กัษณเ์งียบไป ไม่คิดว่ำผูเ้ป็นพ่ีจะตอบ

เช่นนี ้
“เป็นไปได้ยังไง ในบรรดำเพ่ือนผม พ่ีดูห่ำงเหินกับปัณมำกท่ีสุด แล้ว

ท ำไม…” ลกัษณถ์ำมพ่ีชำยอีกครัง้และหยดุใหเ้ขำตอบ 
“ขอโทษนะเรื่องพวกนีฉ้ันคงบอกนำยตอนนีไ้ม่ได ้เพรำะฉันตอ้งกำรพดู

ใหปั้ณฟังเป็นคนแรก” ลกัษณเ์หมือนมีอะไรจะพดูแตเ่ขำก็ไมไ่ดเ้อ่ยออกมำ  
“ถำ้ไมมี่อะไร นำยก็ออกไปไดแ้ลว้” รำมวำ่พรอ้มกบัจะเดนิไปท่ีหอ้งนอน 
“ผมรกัปัณ ผมไมมี่วนัยอมแพพ่ี้” ลกัษณต์ะโกนตำมหลงัพ่ีชำยไป รำมหยดุ

เดนิแลว้ยิม้ก่อนจะหนัมำพดูกบันอ้งชำย 
“แน่ใจเหรอ กลบัไปถำมใจตวัเองก่อนดีกวำ่มัง้” 
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“พ่ีหมำยควำมว่ำไง” ลกัษณ์ถำมขึน้อีก ครำวนีค้นพ่ีไม่หันมำตอบอีกแลว้ 
ชำยหนุ่มจึงจ  ำเดนิออกจำกหอ้งของเขำไปแตโ่ดยดี ไดแ้ตค่ดิวำ่ตนพลำดอะไรไปตอน
ไหน ถึงไม่ไดส้งัเกตว่ำพ่ีรำมชอบปัญญำภำ เท่ำท่ีเขำจ ำได ้ ไม่เคยเห็นพ่ีรำมสนใจ
อะไรปัณเลย ตรงกนัขำ้มกลบัแสดงท่ำทีว่ำไมช่อบใจหญิงสำวอีกตำ่งหำก เป็นเขำท่ี
คอยใหก้ ำลงัใจเธอมำตลอด พอคดิมำถึงตรงนีล้กัษณก์็ถึงบำงออ้ 

“หรือวำ่ท่ีพ่ีรำมท ำไมด่ีกับปัณ เป็นเพรำะชอบปัณมำตัง้แตแ่รก แลว้ปัณล่ะ
คดิยงัไง” 

 
ทำงด้ำนปัญญำภำ หญิงสำวในชุดนอนนั่งอยู่คนละมุมกับนุชนภำใน

หอ้งนอนตน คืนนีนุ้ชนภำขอมำนอนดว้ย ปกติทัง้สองอำศยัอยู่ท่ีบำ้นของปัญญำภำ 
เน่ืองจำกไม่มีใครอำศยัอยู่ เพรำะเป็นบำ้นท่ีพ่อแม่ของเธอช่วยกันเก็บเงินสร้ำงขึน้
ใหม่ ก่อนเธอจะเขำ้มหำวิทยำลยัไดไ้ม่นำน ส่วนพ่อแม่ของนุชนภำเองก็แยกกันไป
ท ำงำนคนละท่ี ไมมี่ใครอยู่บำ้นเช่นกนั 

“ปัณ” นชุนภำเอ่ยขึน้ หลงัจำกไมมี่ใครเอ่ยอะไรออกมำนำนสองนำน 
“หืม”  
“แกชอบลกัษณห์รือเปลำ่”  
“เปลำ่” ปัญญำภำตอบไดท้นัที หญิงสำวไมเ่คยมีใจใหเ้ขำแมแ้ต่นอ้ย มีแต่

ควำมรกัและสนิทสนมแบบเพ่ือนเท่ำนัน้ 
“ฉันรูว้่ำแกชอบลกัษณ์มำนำนแลว้ ฉันไม่ไดช้อบลักษณ์ในแง่นัน้เลย ไม่

ตอ้งห่วง”  
“แล้วแกชอบพ่ีรำมไหม” ค  ำถำมครำวนี้ท ำให้ปัญญำภำรู ้สึกประหม่ำ 

แมแ้ต่เธอเองก็ไม่รูว้่ำรูส้ึกยังไงกับรำมกันแน่ หญิงสำวนิ่งไปก่อนจะตอบดว้ยควำม
ลงัเล  
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“ฉนัไมรู่”้ 
“ท ำไมพอเป็นพ่ีรำมแกถึงลงัเล ทีกับลกัษณ์แกตอบไดท้ันที เป็นเพรำะฉัน

หรือเปลำ่ท่ีท ำใหแ้กไมช่อบลกัษณ์”  
“ไม่ใช่หรอก ฉันไม่ไดค้ิดอะไรกับลกัษณ์เกินกว่ำเพ่ือนจริง ๆ” ปัญญำภำ

ยืนยนั 
“จรงิเหรอ ถำ้แกชอบลกัษณจ์รงิ ๆ ฉนัคงแย่แน่”  
ปัญญำภำยิม้ใหเ้พ่ือนก่อนจะลกุขึน้เดนิเขำ้ไปหำ 
“ไมแ่ย่หรอกน่ำ ลกัษณเ์ขำตอ้งชอบแกมำกกวำ่คนอ่ืน ๆ แน่ ฉนัมั่นใจ” เธอ

บอกเพ่ือน 
“น่ีปลอบใจฉนัใช่ไหม” นชุนภำวำ่ แมจ้ะดไูมจ่รงิจงัแตเ่ธอก็หัวเรำะออกมำ

พรอ้มน ำ้ตำคลอเบำ้ 
“เปลำ่ซะหน่อย ลกัษณน์่ะชอบแกจรงิ ๆ นะ”  
“เขำจะชอบฉนัไดย้งัไง ก็เห็นอยู่วำ่ลกัษณช์อบแก” 
“เขำอำจหลงผดิอยู่ก็ได”้ ปัญญำภำวำ่ตดิตลกท ำใหน้ชุนภำหวัเรำะออกมำ  
“กับฉันน่ะลกัษณ์ทัง้เกรงใจ แลว้ก็ไม่เป็นตัวของตัวเองเวลำท่ีอยู่ดว้ยกัน 

แต่พออยู่กับแกเขำชอบแกลง้แก เป็นตวัของตวัเองแลว้ก็หัวเรำะไดท้ัง้วนั กับเพ่ือน
คนอ่ืนเขำก็ไม่ไดแ้สดงออกมำกเหมือนอยู่กับแกนะ ลักษณ์ยังชอบบ่นถึงแกเป็น
ประจ ำดว้ย” หญิงสำวอธิบำยสิง่ท่ีเธอเห็นใหน้ชุนภำฟัง 

“เขำพยำยำมท ำตวัใหแ้กชอบล่ะไม่ว่ำ ก็แกชอบผูช้ำยเก่ง ๆ อำยุมำกกว่ำ
ไม่ใช่หรือไง ตอนท่ีรูจ้ักแกแรก ๆ ลักษณ์ยังบ่นกับฉันอยู่เลยว่ำ แกเหมือนจะชอบ
ผูช้ำยแบบพ่ีรำม เขำคงจะพยำยำมท ำตวัใหเ้ป็นแบบนัน้” นชุนภำวำ่ หญิงสำวไมรู่ว้่ำ
เพ่ือนของตนเคยแอบชอบรำมจรงิ ๆ ปัญญำภำเงียบอยู่ครูห่น่ึงก่อนจะตอบ 

“แลว้แกวำ่ลกัษณเ์หมือนพ่ีรำมไหมละ่” เธอถำมแตไ่มไ่ดร้อค ำตอบ  
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“ถำ้คนเรำจะรกัใครสกัคนแลว้ไม่สำมำรถเป็นตวัของตวัเองได ้แบบนัน้จะ
เรียกวำ่ควำมรกัไดย้งัไง” 

“ออ้ เพิง่รูน้ะเน่ียวำ่แกก็เป็นคนมีมมุมองควำมรกัลกึซึง้แบบนี”้  
“ก็แน่นอนสิ ฉันอ่ำนนิยำยรกัมำเยอะจะตำย ก็ตอ้งเรียนรูม้ำบำ้งแหละ” 

ปัญญำภำตอบดว้ยควำมกวนไมแ่พก้นั 
“แกน่ีมนัจริง ๆ เลย” นุชนภำต่อว่ำเพ่ือน จำกนัน้ทัง้สองก็หัวเรำะออกมำ

ดว้ยกนั 
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บทท่ี 4 
 
 
 

สองสำมวนัถดัมำปัญญำภำกับนชุนภำ ถกูคณุลกัษิมำชวนมำช่วยท ำขนม
ท่ีบำ้น พวกเธอว่ำงอยู่พอดีจึงตอบตกลง ส่วนเพ่ือนคนอ่ืนปฏิเสธไปเพรำะติดธุระ
และไม่ชอบท ำขนม จึงเหลือแค่ปัญญำภำกับนุชนภำเท่ำนัน้ท่ีไป มำรดำของเพ่ือน
ก ำลงัเตรียมวตัถดุบิส  ำหรบัท ำขนมไทยอยู่หลำยอย่ำง ตอนท่ีพวกเธอไปถึง 

“มำแลว้เหรอลกู มำช่วยแม่ท ำขนมหน่อยเร็ว วนันีเ้พ่ือนพ่ีรำมจะมำทำน
ขำ้วท่ีบำ้น พ่ีเขำก็เลยขอใหแ้ม่ช่วยท ำขนมไทยใหน้่ะจ๊ะ อำ้ว ลกัษณ์ก็มำช่วยแม่ท ำ
ดว้ยส”ิ พดูกบัเดก็สำวรุ่นลกูท่ีเดนิเขำ้มำอย่ำงสนิทสนม พรอ้มเรียกลกูชำยคนเล็กท่ี
ตำมหลงัพวกเธอมำนั่งท ำดว้ยกนั 

“นำยท ำขนมเป็นดว้ยเหรอยะ” นุชนภำถำมประชดลกัษณ์ท่ีหนำ้บึง้ใสเ่ธอ 
ตัง้แตเ่ดนิเขำ้บำ้นมำ คงจะโกรธเธอเร่ืองเม่ือวนัก่อน 

“ฉันท ำเก่งกว่ำแกแลว้กันยำยนุช” ว่ำแลว้ชำยหนุ่มก็เขำ้ไปนั่งขำ้งมำรดำ 
ปัญญำภำมองเพ่ือนทัง้สองของตนแลว้ยิม้ออกมำ  

“ฝำกตวัดว้ยนะคะคุณแม่ ปัณท ำขนมไม่เป็นเลยค่ะ” หญิงสำวว่ำแลว้นั่ง
ลงตรงขำ้มคณุลกัษิมำ  

“คณุแมจ่ะท ำขนมอะไรบำ้งคะเน่ีย” นชุนภำเอ่ยถำม หลงัตำมมำนั่งลงขำ้ง
ปัญญำภำ 
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“ท ำขนมชั้นอัญชัน ขนมกลว้ย ช่อม่วง แลว้ก็ทับทิมกรอบจะ้ มีตัง้หลำย
อย่ำงเลย เพรำะอย่ำงนีแ้หละ แมถ่ึงเรียกพวกหนมูำช่วย” 

“มีขนมกลว้ยดว้ยเหรอคะ ปัณชอบทำนมำกเลยค่ะแต่ไม่รูเ้ขำท ำกันยงัไง” 
หญิงสำวบอกดว้ยน ำ้เสียงสดใส 

“จรงิเหรอจ๊ะ ท ำไมแมไ่ม่เห็นรูเ้ลย ปกตแิมก่็ท ำบอ่ย ๆ นะ เพรำะพ่ีรำมเขำ
ชอบ”  

“พ่ีรำมชอบทำนขนมกลว้ยเหรอคะ” นุชนภำโพล่งถำมเผ่ือจะไดข้อ้มลูเขำ
มำแซวเพ่ือน ลกัษณไ์มพ่อใจ หงดุหงิดท่ีเห็นหญิงสำวสนใจเร่ืองของพ่ีชำย 

“ใช่จะ้ พ่ีรำมเขำชอบทำนกลว้ยมำก ชอบมำตัง้แตเ่ดก็ ๆ เลย”  
“เหมือนใครบำงคนเลยคะ่คณุแม”่ นชุนภำเอ่ยแซวปัญญำภำ ยกไหลต่นไป

กระเซำ้แขนเพ่ือน ยิ่งท ำใหล้กัษณไ์มพ่อใจเขำ้ไปอีก 
“ปัณชอบกินกลว้ยมำตัง้แต่เด็ก จนทุกคนลอ้ว่ำเป็นลกูลิง” เสียงเจือ้ยแจว้

ของนุชนถำเล่ำเรื่องสมยัเด็กของเพ่ือนรัก สองสำวเป็นเพ่ือนกันตัง้แต่อนุบำล จน
ถึงป.1 ก่อนครอบครวัของปัญญำภำจะยำ้ยไปต่ำงประเทศ แต่ทัง้สองคนก็ยังเขียน
จดหมำยหำกนัเป็นประจ ำทกุปี 

“จรงิหรือจ๊ะหนปัูณ” 
“ตอนเดก็ ๆ คณุพอ่บอกวำ่กินกลว้ยจะไดฉ้ลำด ๆ คะ่ ท่ีจรงิแลว้คณุพอ่ช่วย

ซือ้มำจำกเพ่ือนบำ้นท่ีเป็นชำวสวน แลว้เขำใหม้ำทีละเป็นเครือเลยค่ะ ตอนหลงัใน
บำ้นไมมี่ใครกินแลว้นอกจำกคณุพอ่กบัปัณ คณุพอ่ก็เลยแนะน ำใหเ้พ่ือนบำ้นเขำท ำ
กลว้ยตำกขำย ส่วนขนมกลว้ยปัณเพิ่งเคยกินตอนเขำ้มหำ’ลยัเองค่ะ” หญิงสำวเลำ่
ถึงสำเหตท่ีุชอบกินกลว้ยใหค้ณุลักษิมำฟัง พรอ้มแอบเขินท่ีไดรู้ว้่ำรำมก็ชอบขนม
ชนิดเดียวกนั 
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“ออ้ คณุพ่อของหนูปัณเป็นวิศวกรใช่ไหมจ๊ะ แลว้คณุแม่ของหนูท ำอะไร
นะ” หญิงสงูวยัเอ่ยถำม ไมแ่น่อนำคตอนัใกลอ้ำจไดเ้ป็นดองกนั มำรดำของรำมเอ็นดู
ปัญญำภำตัง้แต่ครัง้แรกท่ีเจอ ยิ่งเด็กคนนีท้  ำให้ลูกชำยคนโตของนำงชอบพอได ้ 
โดยไมจ่  ำเป็นตอ้งท ำอะไรก็ยิ่งถกูใจหญิงสำวมำกขึน้ 

“ใช่ค่ะ แต่ตอนนีง้ำนหลกัของคุณพ่อก็ปลูกผักปลอดสำรพิษในโรงเรือน 
นำน ๆ ทีถึงจะรบังำนของวศิวกรคะ่ สว่นคณุแมก่็เป็นผูจ้ดักำรรำ้นอำหำรเหมือนเดิม 
แต่อีกไม่นำนก็คงจะลำออกมำท ำสวนกับคณุพ่อแลว้ละค่ะ” ใบหนำ้ของปัญญำภำ
เวลำพดูถึงครอบครวัดมีูควำมสขุ ไรค้วำมกงัวลในแววตำ 

 
“พ่ีรำมเขำชอบผูห้ญิงแบบไหนคะคณุแม่” นุชนภำถำมขึน้หลงัฟังปัญญำ

ภำพดูจบ เห็นลกัษณ์ตัง้ใจฟังดว้ยควำมสนใจอย่ำงออกนอกหน้ำ ก็นึกหมั่นไสเ้ขำ
ขึน้มำ 

“แลว้แกจะอยำกรูท้  ำไม พ่ีรำมเขำไม่ชอบแกหรอก พ่ีรำมน่ะเขำชอบ… 
ชอบแบบท่ีไม่ใช่แก” ลกัษณ์ตอบกลบัทันที เกือบหลดุปำกไปว่ำพ่ีชำยของตนชอบ
ใคร 

“ฉนัอยำกรูแ้ลว้มนัเก่ียวอะไรกบันำย” 
“เอ่อ” คณุลกัษิมำมองลกูชำยคนเลก็กบันชุนภำตำปรบิ ๆ  
“แมเ่องก็ไม่แน่ใจเหมือนกนัจะ้ พ่ีเขำเคยมีแฟนแค่คนเดียวแลว้ก็เลกิกันไป

แลว้ คนท่ีจะมำทำนขำ้วเย็นดว้ยนั่นแหละจะ้ จำกนัน้ก็ไม่ไดค้บกับใครอีก แม่คิดว่ำ
เขำคงจะรอคนท่ีใช่อยู่ก็ไดน้ะจ๊ะ” นำงจ ำใจตอ้งโกหกบำ้ง อยำกจะใหร้ำมพดูดว้ย
ตวัเองมำกกวำ่ พอวำ่จบมำรดำของรำมก็เผลอมองปัญญำภำท่ีนั่งนิ่งอยู่เงียบ ๆ 

คุณลักษิมำกับคุณวิวิธเคยคุยกันว่ำ ปัญญำภำเหมำะสมจะมำเป็น
ลกูสะใภข้องตนเอง ผูเ้ป็นพ่อแม่ต่ำงก็รูว้่ำรำมรกัหญิงสำวแมเ้ขำจะไม่พดู ไดแ้ต่รอ
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ลุน้กนัจนเหน่ือยว่ำเม่ือไรลกูชำยจะไปสำรภำพรกักบัเธอเสียที สว่นคนท่ีถกูมองโดย
ไมรู่ต้วั ก็แอบอยำกรูเ้หมือนกนัวำ่เขำชอบคนแบบไหน 
 

ทกุคนคยุกนัไปเรื่อย ๆ เปล่ียนไปคยุเร่ืองอ่ืนกันบำ้ง พรอ้มท ำขนมไปอย่ำง
สนกุสนำน  

“คุยกับเด็กผูห้ญิงน่ีสนุกจริง ๆ แม่น่ะมีแต่ลูกชำยคุยไม่ค่อยเก่งกันเลย
โดยเฉพำะพ่ีรำม” คณุลกัษิมำพดูขึน้ 

“แต่หนูว่ำนำยลักษณ์ออกจะพูดมำกนะคะคุณแม่” นุชนภำแขวะคนท่ี
ก ำลงัตัง้ใจห่อขนมช่อมว่ง 

“เขำพดูมำกกบัพวกหนเูหรอจ๊ะ” 
“ไมค่ะ่คณุแม ่ลกัษณพ์ดูมำกกบันชุคนเดียว” ปัญญำภำท่ีไมค่อ่ยอยู่ในบท

สนทนำรีบพดูขึน้ ท ำใหท้ัง้นุชนภำและลกัษณม์องเธอเป็นตำเดียวกัน หญิงสำวรูต้วั
วำ่เพ่ือนสง่สำยตำมำให ้จึงรีบเปล่ียนเร่ืองคยุ 

“เรำเทขนมชัน้ท่ีสองลงไปไดเ้ลยไหมคะคณุแม่” 
“ออ้ ไดแ้ลว้ละจะ้” คณุลกัษิมำเองก็พอจะเขำ้ใจเรื่องรำว จึงเออออไปกบั

หญิงสำว 
 

“แม่ไม่คิดเลยว่ำหนูนุชจะท ำขนมเก่งขนำดนี ้ ดูสิห่อช่อม่วงสวยเชียว ”  
คณุลกัษิมำเอ่ยชมนชุนภำ เห็นหญิงสำวจดัเรียงช่อมว่งไวอ้ย่ำงสวยงำม 

“ตอนเด็ก ๆ คุณย่ำชอบท ำขนมค่ะ หนูก็เลยได้เรียนรูจ้ำกท่ำนมำ แต่
หลังจำกคุณย่ำเสีย หนูก็ไม่ไดท้  ำขนมอีกเลย” ครอบครัวฝ่ังพ่อของเธอค่อนขำ้ง
หวัโบรำณ ชอบฝึกใหล้กูหลำนผูห้ญิงเป็นแม่บำ้นแม่เรือน แตน่ชุนภำชอบฝ่ังแม่ของ
เธอมำกกวำ่ 
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“ขนำดไมไ่ดท้ ำมำนำนยงัเก่งขนำดนีเ้ลย วนัหลงัมำท ำเป็นเพ่ือนแมบ่อ่ย ๆ 
สจิะ้”  

“ว่ำท่ีลกูสะใภด้ีเด่น” ปัญญำภำกระซิบใหไ้ดย้ินกันสองคนกับนุชนภำ จึง
ถกูตีเขำ้ท่ีแขนครัง้หนึ่ง เธอไดแ้ตห่วัเรำะกบัท่ำทำงของเพ่ือน 

“คณุแมช่มแตย่ำยนชุไมเ่ห็นชมผมบำ้งเลย” ลกัษณอ์ิจฉำหญิงสำว 
“จำ้ ๆ ลกัษณข์องแม่ก็เก่งเหมือนกัน ก็ไดเ้ลือดแม่มำน่ีนำ” คณุลกัษิมำชม

ลกูชำยและชมตวัเองไปดว้ย ปัญญำภำมองลกัษณ์กับมำรดำของเขำแลว้เผลอยิม้ 
ในใจคดิวำ่ลกัษณห์นำ้ตำถอดแบบมำจำกผูเ้ป็นแมไ่มมี่ผดิ ตำ่งจำกรำมท่ีเหมือนคณุ
ววิธิผูเ้ป็นบดิำมำกกวำ่ 

“คณุแมส่อนลกัษณท์ ำขนมเหรอคะ มิน่ำเก่งขนำดนี”้ ลกัษณย์ิม้ไมหุ่บเม่ือ
ไดย้ินค  ำชมจำกปัญญำภำ 

“ชิ” นชุนภำวำ่คนเดียว  
“ปัณเองก็เก่งเหมือนกนันะ” ลกัษณเ์อ่ยชมคนท่ีตนชอบเกินควำมเป็นจรงิ 
“ไม่ตอ้งชมปัณหรอกจะ้ ปัณท ำไม่เป็นจริง ๆ ดชู่อม่วงท่ีปัณห่อสิ ใชไ้ม่ได้

เลย”  
“ไม่เห็นเป็นไรเลยจ้ะหนูปัณ คนเรำก็เก่งกันคนละดำ้น ดูอย่ำงพ่ีรำมสิ  

เขำท ำอะไรเป็นท่ีไหน” ปัญญำภำหนัมำยิม้ พยกัหนำ้เขนิ ๆ ใหม้ำรดำเพ่ือน 
“ไมเ่ห็นเก่ียวกบัพ่ีรำมเลยครบั” ลกัษณท์ ำท่ำไมพ่อใจ 
“เอำละ ๆ เด๋ียวแมต่อ้งไปเตรียมตัง้โต๊ะแลว้ พวกเรำก็อยู่รอดขูนมก็แลว้กัน

ป่ำนนีอ้ำหำรท่ีสั่งไวค้งใกลจ้ะมำแลว้” บอกทกุคนเสรจ็แลว้นำงก็เดนิออกไป 
 

“คณุแมน่ี่เก่งจรงิ ๆ เลยจดักำรทกุอย่ำงไดเ้รียบรอ้ย” นชุนภำเอ่ยช่ืนชมคน
ท่ีตนเคำรพ บำ้นของลักษณ์ไม่ไดจ้้ำงแม่บำ้นมำประจ ำ งำนบำ้นทุกอย่ำงเล็ก ๆ  
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น้อย ๆ คุณลักษิมำเป็นคนจัดกำรเองทั้งหมด จะจ้ำงมำท ำควำมสะอำดใหญ่แค่
สปัดำหล์ะครัง้ หรือเวลำจัดงำนท่ีบำ้นเท่ำนัน้ แมผู้เ้ป็นสำมีจะเสนอใหจ้ำ้งแม่บำ้น
ประจ ำแต่นำงก็ปฏิเสธ เพรำะไม่อยำกใหล้กูชำยทัง้สองสบำยเกินไปจนท ำอะไรเอง
ไมเ่ป็น และเพ่ือควำมเป็นสว่นตวัของครอบครวันั่นเอง แตท่ัง้รำมและลกัษณก์็ไม่เคย
ไดท้ ำงำนบำ้นอะไรมำก มำรดำของพวกเขำบอกวำ่  

“แค่ลูกเก็บขา้วของใหเ้ป็นทีเ่ป็นทาง รบัผิดชอบในส่วนของตวัเอง แม่ก็ไม่
ตอ้งเหนือ่ยแลว้จะ้” ดงันัน้สองพ่ีนอ้งจึงมีวนิัยในตวัเองสงูมำก ถึงแมล้กัษณจ์ะดเูป็น
คนสบำย ๆ แต่ควำมจริงห้องนอน ขำ้วของเครื่องใช้ของเขำก็จัดวำงอย่ำงเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ย 

 
“เห็นดว้ยเลย คนเป็นแมบ่ำ้นไมไ่ดส้บำยเลยนะ” ปัญญำภำออกควำมเห็น 

ลกัษณยื์ดอกยิม้ภมูใิจในตวัมำรดำ 
นชุนภำวำ่ยิม้ ๆ นึกถึงมำรดำของตน แมท้่ำนจะไมไ่ดเ้ก่งงำนบำ้นงำนเรือน 

แต่ก็กระฉับกระเฉงท ำงำนเก่ง แถมทันสมัยจนบำงทีเธอซึ่งเป็นลูกยังตำมไม่ทัน  
แตน่ั่นก็ท ำใหบ้ิดำของเธอกับครอบครวัไม่คอ่ยชอบ พวกท่ำนจึงแยกกนัอยู่ตัง้แต่เธอ
อำยสุบิสำม ถึงจะเหงำ ๆ ท่ีคณุแมไ่มอ่ยู่ดว้ยแถมคณุพอ่ก็ท ำงำนไม่มีเวลำอีก แตน่ชุ
นภำก็ดีใจ อย่ำงนอ้ยก็ไมไ่ดเ้ห็นพวกท่ำนทะเลำะกนั และไมห่ย่ำขำดจำกกนัสำมำรถ
มองหนำ้ อยู่รว่มบำ้นทำนขำ้วดว้ยกนัได ้แมจ้ะชอบพดูจำประชดประชนั จนผูเ้ป็นลกู
นึกสงสยัวำ่มำแตง่งำนกนัไดย้งัไง แตล่กึ ๆ พวกท่ำนก็ยงัรกักนัอยู่ดี 

 
ทัง้สำมคนอยู่คยุกันรอขนมท่ีท ำไปไดท่ี้ ผ่ำนไปสกัพกัคณุลกัษิมำก็เขำ้มำ 

นำงเอ่ยชวนหญิงสำวทัง้สองทำนมือ้เย็นดว้ยกนั 
“หนปัูณ หนนูชุอยู่ทำนขำ้วเย็นดว้ยกันนะจ๊ะ”  
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“ไมเ่ป็นไรดีกวำ่คะ่คณุแม ่วนันีค้ณุแมมี่แขกดว้ย” ปัญญำภำเกรงใจ 
“เพ่ือนพ่ีรำมเอง” 
“เรำไมร่บกวนดีกวำ่คะ่คณุแม”่ นชุนภำเสรมิ 
คณุลกัษิมำถอนหำยใจยอมแพ ้ “งัน้เดี๋ยวแม่แบ่งขนมให้เอำกลบัไปกินท่ี

บำ้นแลว้กนันะจ๊ะ” นำงบอกพรอ้มเดนิไปหำกลอ่งมำแบง่ขนมใหพ้วกหญิงสำว 
“น่ีจะ้” คณุลกัษิมำย่ืนกลอ่งขนมใหพ้วกเธอ 
“ขอบคณุคะ่คณุแม”่ 
“พวกเรำขอตวักลบัเลยนะคะ” ปัญญำภำรบักล่องขนมมำแลว้ยกมือไหว้

บอกลำมำรดำเพ่ือน 
“เด๋ียวลกัษณไ์ปสง่เอง” ลกัษณบ์อกสองสำวและมำรดำของตน 
“ไมเ่ป็นไรพวกฉนักลบัเองได”้ นชุนภำวำ่ 
“ใช่จ้ะ ลักษณ์อยู่รอทำนขำ้วกับครอบครัวเถอะ พวกเรำกลับกันเองได้” 

ครำวนีปั้ญญำภำเป็นฝ่ำยบอก ชำยหนุ่มท ำหนำ้งอไมค่อ่ยชอบใจ 
“แตล่กัษณไ์มอ่ยำกอยู่ทำนขำ้วกบัพ่ีรำม” 
ทกุคนมองหนำ้กนัดว้ยควำมไมเ่ขำ้ใจ! 

 
“นำยมีปัญหำอะไรกบัฉนั” รำมท่ีเดนิเขำ้มำไดย้ินพอดีถำมขึน้ แมจ้ะรูอ้ยู่ว่ำ

นอ้งชำยเคืองตนดว้ยเร่ืองอะไร 
“อำ้วรำม กลบัมำแลว้เหรอลกู” ผูเ้ป็นมำรดำรีบเดินมำคยุกับลกูชำยเพ่ือ

เปล่ียนบรรยำกำศ 
“กลบัมำแลว้ครบั แอมเบอรก์ับร๊อบบก์็มำแลว้ นั่งคยุกับคณุพ่อขำ้งนอก” 

ชำยหนุ่มบอกมำรดำ มองหญิงสำวท่ียืนอยู่ไมห่่ำงจำกท่ำน 
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“เอ่อ คณุแมค่ะ พวกเรำขอตวักลบัก่อนนะคะ ปัณกลบัก่อนนะลกัษณ์” เธอ
วำ่ ก่อนจะชวนกนัออกไปกบันชุนภำ ขณะก ำลงัเดนิผำ่นรำม เขำก็เรียกเธอเอำไว ้ 

“ปัณ”  
หญิงสำวหนัมำมอง “คะพ่ีรำม” 
“อยู่ทำนขำ้วดว้ยกนันะ” เขำพดูดว้ยน ำ้เสียงอ่อนโยนตำ่งจำกเม่ือครู่นีม้ำก 

ปัญญำภำมองสบตำกบัเขำ แลว้ก็ตอบตกลงไปโดยไมรู่ต้วั 
“คะ่” 
“เอ่อ ปัณขอคยุกับพ่ีรำมสกัครู่ไดไ้หมคะ” หญิงสำวเอ่ยขึน้เม่ือเห็นทุกคน

มองตวัเองอย่ำงสงสยั 
“ไดส้”ิ วำ่แลว้ทัง้คูก่็เดนิออกจำกหอ้งครวัไปท่ีสวนหลงับำ้น 

 
“หนูปัณกับตำรำมน่ียังไงกันนะ แม่ชวนตั้งนำนไม่เห็นจะอยู่ทำนข้ำว

ดว้ยกนั ตำรำมพดูค ำเดียวกลบัยอมซะงัน้” คณุลกัษิมำวำ่ตำมหลงัแลว้หนัมำยิม้กับ
นชุนภำ แมล้กัษณจ์ะยืนหงดุหงิดอยู่ 

 
รำมพำปัญญำภำออกมำท่ีสวนหลังบำ้น เขำหยุดยืนมองรอให้เธอพูด 

ปัญญำภำเงยหน้ำขึน้มองคนท่ีตนบอกว่ำอยำกคุยดว้ยอย่ำงประหม่ำ เธอถอน
หำยใจเขำ้ลกึ ๆ ก่อนพดู 

“พ่ีรำมทะเลำะกบัลกัษณเ์หรอคะ” 
“ลกัษณไ์มพ่ดูกบัพ่ีมำสำมวนัแลว้” 
“สำมวนั! หรือว่ำจะเก่ียวกบัเรื่องก ำไลท่ีพ่ีใหปั้ณ" เธอท ำหนำ้ตกใจ รีบเล่ำ

เร่ืองรำวใหร้ำมฟัง  



ไข่มุกราตรี 36 
 

"จรงิ ๆ ปัณไมไ่ดต้ัง้ใจจะบอกใครนะคะ แตว่นันัน้ทกุคนถำมแลว้ลกัษณ์กับ
นุชก็เหมือนจะทะเลำะกัน ปัณก็เลยตอ้งพดูควำมจริง หลงัจำกนัน้ลกัษณ์เขำก็ดไูม่
พอใจ วนันีเ้ขำก็บอกวำ่ไมอ่ยำกทำนขำ้วกบัพ่ีรำมอีก” 

“ปัณเป็นห่วงวำ่ลกัษณจ์ะเขำ้ใจปัณกบัพ่ีผดิเหรอ” ชำยหนุ่มเขำ้ใจผดิคดิว่ำ
ปัญญำภำไม่อยำกใหใ้ครรูเ้รื่องว่ำเขำใหก้ ำไลเธอ โดยเฉพำะตอนนีห้ญิงสำวไม่ได้
สวมมนับนขอ้มือ 

“ไมใ่ช่นะคะ” เธอรีบสำ่ยหนำ้ปฏิเสธ แลว้กม้หนำ้หลบสำยตำเขำ “ปัณเห็น
ท่ำทำงของลกัษณด์ไูมพ่อใจพ่ีรำม ปัณไมอ่ยำกใหพ่ี้นอ้งตอ้งมำทะเลำะกนั”  
 

“ปัณคงรูว้ำ่ลกัษณไ์มไ่ดค้ดิกับปัณแคเ่พ่ือน” รำมผอ่นคลำยลงแลว้ค่อยพดู 
ปัญญำภำพอจะรูว้่ำลกัษณ์คิดยังไงกับตน แต่หญิงสำวยังรูส้ึกเสมอ ว่ำลกัษณ์รัก  
นุชนภำอย่ำงไม่รูต้วั อำจเป็นเพรำะเธอเป็นเพ่ือนท่ีใจดีกับเขำมำกท่ีสดุ เลยท ำให้
ชำยหนุ่มเขำ้ใจผดิ 

“ลกัษณก์บันชุเขำเอ่อ” เธอพดูเพียงเท่ำนัน้เม่ือเห็นรำมท ำท่ำจะพดู 
“พ่ีรู ้พ่ีดอูอก” เขำหยดุมองรำ่งบำงตรงหนำ้ก่อนจะวำ่อีก 
 “ท่ีพ่ีอยำกรูค้ือปัณรูส้กึยงัไงกบัลกัษณ์” 
“ปัณไมเ่คยรูส้กึอะไรกับลกัษณเ์กินเพ่ือนค่ะ” เธอตอบแตค่นท่ีไดย้ินไม่ไดมี้

แตร่ำม ยงัมีคนท่ีถกูกลำ่วถึงอย่ำงลกัษณ ์ เขำตัง้ใจจะมำตำมเธอ และนชุนภำท่ีตำม
ลกัษณอ์อกมำอีกคน ทัง้สองไดย้ินสิง่ท่ีปัญญำภำคยุกบัรำมดว้ย 
 

“ลกัษณ์ เดี๋ยวก่อนสิ” เสียงของนุชนภำดงัขึน้ เรียกตำมลกัษณ์ท่ีเดิน ไว ๆ 
เขำ้บำ้น  
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รำมและปัญญำภำหันมองพรอ้มกันแทบจะในทันที ปัญญำภำรีบตำม
เพ่ือนทัง้สองไป ไมน่ึกวำ่ลกัษณจ์ะมำไดย้ินสิง่ท่ีเธอพดู หญิงสำวกลวัวำ่เขำจะเสียใจ 

รำมยืนมองทกุคน ถอนหำยใจเฮือกใหญ่ ก่อนจะเดนิตำมไป 
 
ปัญญำภำยังไม่มีโอกำสไดค้ยุกับลกัษณ ์เพรำะคณุลกัษิมำเรียกใหท้กุคน

มำทำนขำ้ว บรรยำกำศบนโต๊ะอำหำรแมจ้ะดคูรืน้เครง เพรำะแอมเบอรช์วนทุกคน
คยุอย่ำงสนุกสนำน แต่กลบัเต็มไปดว้ยควำมอึดอัดระหว่ำงรำม ลกัษณ์ ปัญญำภำ
และนุชนภำ หลังจำกทำนข้ำวเสร็จรำมเป็นคนไปส่งหญิงสำวทั้งสองกลับบ้ำน  
เขำเองก็มีเร่ืองอยำกจะพดูกบัเธอ แตย่งัไมมี่โอกำส! 
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บทท่ี 5 
 
 
 
ปัญญำภำมำหำลกัษณท่ี์บำ้นในช่วงสำย ๆ  ของอีกวนั เธอนอนไม่หลบัทัง้

คืน คดิถึงแตต่อนท่ีลกัษณ์มำไดย้ินประโยคท่ีท ำรำ้ยจิตใจเขำ จึงอยำกจะคยุกับชำย
หนุ่มใหเ้ขำ้ใจ เพ่ือรกัษำควำมเป็นเพ่ือนไว ้ซึ่งลกัษณก์็ยอมลงมำคยุดว้ย 

 
"ลกัษณ"์ เม่ือทัง้คูอ่ยู่กนัตำมล ำพงัในหอ้งรบัแขก ปัญญำภำก็เรียกเขำเสียง

เบำ อย่ำงเกรง ๆ ใบหนำ้ท่ีเคยยิม้แยม้ ช่ำงเจรจำกลบักลำยเป็นชำยหนุ่มเงียบขรมึ 
บง่บอกไดว้ำ่อำรมณก์ ำลงัขุน่มวั 

"ปัณขอโทษ ปัณไม่อยำกให้ลักษณ์ตอ้งเสียใจแบบนีเ้ลย ปัณเป็นห่วง
ลกัษณน์ะ"  

"ลกัษณไ์มใ่ช่คนท่ีปัณตอ้งมำเป็นห่วงหรอก"  
"ท ำไมจะไมห่่วงละ่ ก็ลกัษณเ์ป็นเพ่ือนปัณ"  
"ลกัษณ์เป็นเพ่ือน แลว้พ่ีรำมเป็นอะไรส ำหรบัปัณ ปัณสำมำรถตอบเขำได้

ทนัที วำ่ไมไ่ดค้ิดอะไรกับลกัษณ ์ทัง้ท่ีเรำรูจ้กักันมำก่อนพ่ีรำมอีก ทัง้ท่ีลกัษณ์รกัปัณ
มำตัง้นำนแลว้" ลกัษณ์ตอบกลบัหญิงสำวเสียงดงัแลว้ค่อย ๆ ลดเสียงลงในตอนท่ี
บอกวำ่รกัเธอ 

"ปัณเองก็ตอบตวัเองไมไ่ดว้ำ่คดิยงัไงกบัพ่ีรำม" หญิงสำววำ่แลว้ก็นิ่งไป  
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"ส  ำหรับลักษณ์ปัณไม่เคยคิดเป็นอ่ืน ปัณคิดว่ำลักษณ์ก็คิดกับปัณแบบ
เพ่ือนมำโดยตลอด ลักษณ์เองก็ไม่เคยบอกปัณดว้ย จนกระทั่งวันนั้น  ปัณเพิ่งจะ
สงัเกตวำ่ลกัษณเ์ปล่ียนไป"  

"ถำ้รูว้ำ่จะเป็นอย่ำงนี ้ลกัษณน์่ำจะบอกปัณตัง้นำนแลว้ใช่ไหม" 
"ลกัษณแ์น่ใจเหรอวำ่ชอบปัณจรงิ ๆ บำงทีลกัษณอ์ำจจะเขำ้ใจผดิไป" หญิง

สำวถำมลกัษณแ์ละรอฟังค  ำตอบ 
"ท ำไมปัณถำมแบบนี ้พ่ีรำมก็พดูกับลกัษณ์อย่ำงนี"้ ลกัษณ์ถำมกลบัดว้ย

ควำมสงสยั ท ำไมใคร ๆ ก็พดูกบัเขำแบบนี ้
"ไมมี่อะไรจะ้" เธอโกหกเขำไป กม้หนำ้กลำ่วควำมในใจกบัผูเ้ป็นเพ่ือน 
"ตอนนีเ้รำทั้งคู่ต่ำงก็มีเรื่องให้ตอ้งคิด บำงทีมันอำจจะถึงเวลำท่ีเรำตอ้ง

คน้หำหวัใจตวัเอง ลกัษณว์ำ่ไหม"  
"ปัณหมำยถึงเรื่องพ่ีรำมเหรอ"  
"ไม่ใช่แค่ปัณ ลกัษณ์เองก็ดว้ย ลกัษณ์อำจจะมีใครท่ีซ่อนอยู่ในหัวใจก็ได"้ 

ลกัษณเ์อียงหนำ้ดว้ยควำมสงสยั ปัญญำภำย่ืนมือไปกมุมือเขำไว ้ 
"ปัณเช่ือวำ่มีคนนัน้อยู่ในใจลกัษณ ์คดิดอีูกทีนะ" 
"ลกัษณไ์มเ่ขำ้ใจท่ีปัณพดู" 
หญิงสำวยิม้ใหเ้ขำ "เร่ืองนัน้เรำตอ้งเป็นคนหำค ำตอบเอง" เม่ือฟังสิง่ท่ีหญิง

สำวบอกชำยหนุ่มก็ถอนหำยใจ 
"ลกัษณ์ท ำใจเรื่องปัณยังไม่ทันจะไดเ้ลย จะไปคน้หำอะไรได ้อกหักตัง้แต่

ยงัไมท่นัไดบ้อกชอบเขำดว้ยซ ำ้ แถมเขำยงัจะมำเป็นวำ่ท่ีพ่ีสะใภอี้ก ใจรำ้ยท่ีสดุเลย" 
ลกัษณว์ำ่ เอนกำยพงิโซฟำแลว้หลบัตำลง 

"ลกัษณ"์ หญิงสำวเรียกเสียงเบำ "ปัณไมอ่ยำกเสียเพ่ือนท่ีดีแบบลกัษณ์ไป
นะ" เขำยงันิ่งไมต่อบอะไร 
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"งัน้ปัณขอตวักลบัก่อนนะ" เธอเอ่ยบอกเม่ือเขำไม่ไดพู้ดอะไร แลว้ลกุขึน้
เดนิออกไป หญิงสำวเดนิไปเพียงไมก่ี่กำ้วก็หนักลบัมำพดูอีก 

 
"ลกัษณ ์ปัณขอรอ้งอีกอย่ำงไดไ้หม ปัณขอใหล้กัษณอ์ย่ำโกรธพ่ีรำมเลยนะ" 

พอลกัษณไ์ดย้ินสิง่ท่ีหญิงสำวขอรอ้ง น ำ้ตำของเขำกไ็หลออกมำเอง หวัใจเหมือนถูก
บีบแน่นจนเจ็บ 

"ปัณรกัพ่ีรำม" ชำยหนุ่มพดูกับตวัเองเบำ ๆ  “ถึงแมล้กัษณจ์ะบอกชอบปัณ
ไปก่อนหนำ้นี ้ผลลพัธม์นัก็คงไมต่ำ่งไปจำกวนันี”้ วำ่แลว้ก็หลบัตำลงอีก 

  
ทำงด้ำนรำมท่ียังต้องมำท ำงำน แม้จะไม่มีสมำธิท ำงำนเลยก็ตำม  

ชำยหนุ่มนั่งเหมอ่ลอยคดิเรื่องท่ีเกิดขึน้เม่ือวำน เขำดีใจท่ีปัญญำภำไมไ่ดช้อบลกัษณ์ 
แตก่็ไมส่บำยใจท่ีเห็นนอ้งชำยตอ้งมำเสียใจ 

ชำยหนุ่มเองไม่คิดมำก่อนว่ำ น้องชำยของตนเองก็ชอบปัญญำภำ เป็น
เพรำะเขำเองท่ีปลอ่ยใหเ้วลำมนัผ่ำนมำนำนขนำดนี ้ถำ้หำกเขำมีควำมกลำ้กว่ำนีส้กั
นิด เผยควำมรูส้กึท่ีแทจ้รงิใหเ้ธอรู ้เร่ืองคงไมต่อ้งยุ่งยำกปำนนี ้เขำมวัแตแ่สรง้ท ำเป็น
ไมส่นใจเธอมำตลอด จนป่ำนนีไ้มรู่ว้ำ่รำ่งบำงจะรูส้กึยงัไงกบัเขำบำ้ง 

‘ทัง้ท่ีปัณก็เคยรกัพ่ีมำก่อนแท ้ๆ เป็นพ่ีเองท่ีท ำเสียเร่ือง’ รำมคดิในใจ นึกถึง
สิ่งท่ีหญิงสำวเคยพูดกับเขำในวันท่ีเธอตกน ำ้ เขำจ ำไดทุ้กประโยค เพรำะไดรู้ว้่ำ
ปัญญำภำเคยชอบตนมำก่อน รำมจึงคดิไดว้ำ่จะตอ้งหำทำงเปิดเผยควำมรูส้กึใหเ้ธอ
ไดรู้ ้ไมป่ลอ่ยใหเ้วลำผำ่นไปโดยเปลำ่ประโยชนอี์กตอ่ไป 

“บอสคะ” เสียงเลขำเอ่ยเรียกสตเิจำ้นำยหนุ่ม 
“มีอะไร” ชำยหนุ่มเงยหนำ้มำถำม เม่ือเสียงเจือ้ยแจว้ท่ีไดย้ินเป็นประจ ำทุก

วนัดงัขึน้ 
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“ตอนนีเ้ท่ียงแลว้ บอสจะทำนอะไรดีคะ จะใหห้อ้งอำหำรท ำขึน้มำให้ดีไหม
คะ” จิดำรำเอ่ยตวัเลือกใหเ้จำ้นำย ดว้ยค ำพดูจรติจะกำ้นชวนหวั 

“ไม่ละ ผมยังไม่หิว” ใจของเขำไม่ไดส้นใจทัง้อำหำรกลำงวนั ทัง้เลขำ หรือ
แมแ้ตง่ำนท่ีอยู่ตรงหนำ้ 

“ไดค้่ะ งัน้ดำวขอไปทำนขำ้วเท่ียงก่อนนะคะ” รำมพยักหนำ้ใหเ้ลขำก่อน
เธอจะเดนิออกไป 

เวลำผ่ำนไปชั่วโมงกว่ำ ๆ แลว้เขำก็ยังไม่สำมำรถสงบจิตใจได ้จึงออกไป
เดินเล่นใกล ้ๆ โรงแรม ชำยหนุ่มเดินไปยังห้ำงสรรพสินคำ้ท่ีอยู่ไม่ไกลจำกโรงแรม  
เดนิมำโซนขำยตน้ไม ้ เพรำะสีเขียวของตน้ไมใ้บหญำ้ช่วยใหผ้อ่นคลำยไดบ้ำ้ง อีกทัง้
ตรงนีย้งัมีคนพลกุพลำ่นนอ้ย ช่วยใหเ้ขำมีสมำธิมำกขึน้ 

รำมเดนิชมตน้ไมใ้นกระถำงไปเร่ือย ๆ ก่อนจะพบวำ่ผูห้ญิงท่ียืนอยู่ก่อนเขำ
เขำ้มำ คือปัญญำภำ เธอยืนจบักระเป๋ำสะพำย มองตน้ไมอ้ย่ำงใชค้วำมคดิ 

“ปัณ” รำมเรียกเธอ เม่ือเดนิมำใกลแ้ลว้ หญิงสำวหนักลบัมำทนัที  
“พ่ีรำม” 
“ท ำไมปัณมำอยู่น่ีละ่”  
“เอ่อ ปัณนดักบัสตุอนบำ่ยสำมน่ะค่ะ พอดีเพิง่กลบัมำจำกบำ้นพ่ีรำม ปัณ

ไมมี่ท่ีไปก็เลยมำก่อนเวลำ” 
“ไปหำลกัษณม์ำเหรอ เขำวำ่ยงัไงบำ้ง” 
“ดเูหมือนเขำจะเขำ้ใจทกุอย่ำงนะคะ แต่อำจจะตอ้งใชเ้วลำสกัหน่อย กว่ำ

ท่ีจะกลบัมำรำ่เรงิกบัพวกเรำไดเ้หมือนเดมิ” น ำ้เสียงของเธอฟังดไูมค่อ่ยสบำยใจเม่ือ
พดูถึงลกัษณ ์

“นั่นสินะ แลว้นอ้งนุชเป็นยังไงบำ้ง จะมำกับพวกปัณหรือเปล่ำ” รำมเอ่ย
ถำมถึงเพ่ือนของหญิงสำว ท่ีมีใจใหก้บันอ้งชำยของเขำ 
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“เปลำ่คะ่ รำยนัน้ก็ขอเวลำอยู่คนเดียว”  
รำมพยกัหนำ้รบัรูส้ิง่ท่ีปัญญำภำบอก เขำมองเธอดว้ยควำมห่วงใย แววตำ

ท่ีเคยสดใสจนท ำใหเ้ขำหลงรกันัน้ ตอนนีด้เูศรำ้หมองเพรำะเรื่องท่ีเกิดขึน้ ปัญญำภำ
เป็นคนท่ีใส่ใจควำมรูส้ึกของคนรอบขำ้งมำก ตอนนีล้กัษณ์ท่ีเป็นเพ่ือนสนิทก็ตอ้ง
เสียใจเพรำะเธอ รวมถึงนชุนภำท่ีเศรำ้ไปดว้ยอีกคน คงท ำใหเ้ธอตอ้งทกุขไ์มน่อ้ย 

“ปัณเป็นยังไงบำ้ง พ่ีเป็นห่วงปัณนะ” เธอถอนหำยใจเฮือกใหญ่ก่อนตอบ
ค ำถำม 

“แบบนีไ้มโ่อเคเลยคะ่” วำ่แลว้ยิม้ใหเ้ขำ “พ่ีรำมละ่คะ มำท ำอะไรท่ีน่ี”  
“พ่ีไมมี่สมำธิท ำงำนเลยก็เลยออกมำสงบจิตใจ”  
“ปัณหวงัวำ่เรำทกุคนจะผำ่นมนัไปไดน้ะคะ” หญิงสำวยิม้ใหเ้ขำอีกครัง้ 
 
รำมยิม้ใหห้ญิงสำวเช่นกนั ก่อนเอ่ยชวนเธอไปหำอะไรทำน เพรำะเลยเท่ียง

มำนำนแลว้ “ไปทำนขำ้วกนัไหม”  
ปัญญำภำพยักหนำ้ตอบรบัค  ำชวนของชำยหนุ่ม และก่อนจะเดินออกไป 

เธอก็พดูบำงประโยคพรอ้มหยิบก ำไลวงท่ีเขำใหข้ึน้มำ ย่ืนมนัคืนใหเ้ขำ 
“ปัณ อยำกจะคืนมนัใหพ่ี้รำม”  
รำมมองหญิงสำวก่อนจะรับมันไว ้เขำถือมันไวเ้ดี๋ยวเดียวก็จับแขนเธอ

ขึน้มำ สวมก ำไลใหต้ำมเดมิ 
“พ่ีใหปั้ณไปแลว้ ปัณควรสวมมนัถึงจะถกู”  
ปัญญำภำมองรำมดว้ยสำยตำตัง้ค  ำถำม 
“พ่ีตัง้ใจใหเ้ป็นของขวญัในวนัท่ีปัณเรียนจบ แตว่นัท่ีไปซือ้ของขวญัแตง่งำน

ใหแ้อมเบอร ์ปัณอยู่ดว้ยพอดี พ่ีก็เลยใหว้นันัน้เลย ว่ำไปแลว้พ่ียังไม่ไดย้ินดีกับปัณ
เลย พ่ียินดีดว้ยนะ”  
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รำ่งบำงเงียบอยู่นำน เธอมองเขำอย่ำงไมเ่ขำ้ใจ แตใ่นท่ีสดุก็เอ่ยออกมำ 
“ขอบคณุนะคะ” รำมยิม้ใหเ้ธอ แลว้เอ่ยชวนไปทำนขำ้วท่ีรำ้นอำหำรของ

โรงแรม  
 
ทำนขำ้วเสร็จแลว้ พวกเขำออกมำเดินบริเวณสวนของโรงแรมท่ีตกแต่งไว้

อย่ำงดี มีตน้ไมท่ี้ปลกูไวใ้หร้ม่เงำทัง้แบบไมยื้นตน้และไมพุ้ม่เตีย้ สว่นท่ีมีมำกท่ีสดุคือ 
กระถำงกุหลำบหลำกหลำยสำยพนัธุ ์ สมช่ือโรงแรม The Rose ทำงเดินเป็นบล็อก
หินเรียงกันเป็นระเบียบ พืน้เป็นหินหลำยชนิด ท่ีถูกเกล่ียให้อยู่ในระดับเดียวกัน
นอกจำกนีย้งัมี ศำลำนั่งเลน่สีขำวอยู่อีกสองสำมหลงัตัง้เรียงกนั  

รำมกบัปัญญำภำมำหยดุอยู่ตรงบอ่น ำ้กลำงสวน รอบนอกสดุเป็นสระท่ีขดุ
ขึน้เพ่ือเลีย้งปลำคำร์ฟ กลำงสระมีบ่อน ้ำพุอีกสองชั้นตำมสไตล์กรีก -โรมัน แต่
ลวดลำยสั่งท ำเป็นพเิศษใหเ้ป็นดอกกหุลำบ 

“ท่ีน่ีมีปลำก่ีตวัคะ” ปัญญำภำกม้ลงมองในสระแลว้เอ่ยถำมเขำ เธอเคยมำ
ท่ีน่ีแลว้ แตไ่มไ่ดอ้ยู่นำนพอท่ีจะตัง้ใจช่ืนชมควำมสวยงำมของสวนแห่งนี ้

“มี 12 ตวัจะ้” หญิงสำวยิม้ใหเ้ขำหลงัไดย้ินค  ำตอบ ลองไปนบัดดูว้ยตัวเอง
ดว้ยควำมอยำกรูอ้ยำกเห็น รำมมองเธอแลว้ยิม้หน่อย ๆ ปล่อยใหเ้ธอไดป้ล่อยวำง
เร่ืองตำ่ง ๆ ในใจโดยไมไ่ปรบกวน 

“ท ำไมปัณนบัไดแ้ค ่11 ตวัละ่คะ” ปัญญำภำหนัมำถำม ใบหนำ้และแววตำ
ช่ำงสงสยัของหญิงสำว คือสิง่ท่ีรำมชอบมำกท่ีสดุ 

“สงสยัจะมีบำงตวัหลบแดดอยู่น่ะ” เขำบอกพรอ้มกบักม้ลงมองหำปลำอีก
ตวัท่ีซ่อนอยู่ ท่ำทำงเอำจรงิเอำจงั ปัญญำภำตกใจเลก็นอ้ย เธอไมเ่คยเห็นรำมท ำตวั
เป็นเด็กหรือลอ้เล่นกับใครมำก่อน อีกอย่ำงท่ีน่ีคือโรงแรมท่ีเขำเป็นผูบ้ริหำรสูงสุด  
แตร่ำมกลบัแสดงท่ำทีเช่นนีต้อ่หนำ้เธอ ไมก่ลวัวำ่จะมีใครมำเห็น 
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“ขอบคณุนะคะพ่ีรำม ปัณชอบมำกเลยคะ่”  
รำมกลบัขึน้มำยืนเหมือนเดิม เขำยิม้ใหห้ญิงสำวและถอนหำยใจครัง้หน่ึง

รวบรวมควำมควำมกลำ้แลว้มองหนำ้เธอตรง ๆ ก่อนจะเอือ้นเอ่ยประโยคท่ีเก็บไวใ้น
ใจตลอดมำ 

“ท่ีจริงแล้วพ่ีมีเรื่องอยำกพูดกับปัณ ไหน ๆ ทุกคนก็พูดควำมในใจกัน
หมดแลว้ พ่ีก็ไมอ่ยำกจะเก็บไวอี้ก" 

"พ่ีรกัปัณนะ” 
“พ่ีรำม” หญิงสำวเอ่ยช่ือเขำเสียงเบำคลำ้ยคนละเมอ 
“พ่ีรกัปัณตัง้แตค่รัง้แรกท่ีเรำเจอกัน ปัณท ำใหห้วัใจพ่ีเตน้แรงไม่เป็นตัวของ

ตวัเอง ตอนนัน้ปัณยงัเดก็แถมเป็นเพ่ือนนอ้งชำยอีก พ่ีเลยยงัไมไ่ดพ้ดูอะไร แตเ่ม่ือพ่ี
ยิ่งรูจ้กัปัณมำกขึน้ พ่ีก็ยิ่งมั่นใจ วำ่ปัณคือคนท่ีใช่ส  ำหรบัพ่ี” 

“มันอำจฟังดูตลกนะ พ่ีเย็นชำแล้วก็ท ำตัวไม่ดีกับปัณมำตลอด นั่นก็
เพรำะว่ำพ่ีไม่รูจ้ะท ำตัวยังไง แลว้ก็กลัวว่ำคนอ่ืนจะรู ้ ว่ำพ่ีคิดไม่ซ่ือกับเพ่ือนของ
นอ้งชำยตวัเอง ท่ียงัเป็นแคเ่ดก็มหำ’ลยั”  

รำมพดูออกไปรวดเดียวจบ จำกนัน้ยืนกลัน้หำยใจ รอดทู่ำทีของเธอ 
ปัญญำภำเงียบมองใบหนำ้คนท่ีเพิ่งบอกรกัตนดว้ยควำมรูส้ึกหลำกหลำย 

เธอมองเห็นสำยตำท่ีจรงิใจของเขำ และมนัเตม็ไปดว้ยควำมคำดหวงัท่ีมีตอ่เธอ 
“ขอบคุณค่ะพ่ีรำม แต่ตอนนีปั้ณยังรับรักพ่ีรำมไม่ได ้ปัณยังไม่มั่นใจใน

ควำมรูส้กึตวัเองเลย ปัณไมอ่ยำกท ำใหพ่ี้รำมเสียใจ”  
 “ไม่เป็นไรจ้ะ พ่ีอยำกขอโอกำสให้พ่ีจีบปัณไดห้รือเปล่ำ” เขำยิม้ให้แลว้

ถำมออกไป แม้ว่ำท่ำทำงภำยนอกดูไม่ต่ำงไปจำกเดิม แต่ในใจลุ้นจนตัวโก่ง  
หวัใจเตน้แรงตัง้แตบ่อกประโยคท่ีเขำไมก่ลำ้พดูมำตลอด 

“นั่นหมำยควำมวำ่ ปัณมีสทิธิท่ี์จะใหโ้อกำสคนอ่ืนไดเ้หมือนกนันะคะ”  
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“ใช่ ให้พ่ีเป็นตัวเลือกของปัณได้ไหม พ่ีจะท ำให้ดีท่ีสุดเพ่ือให้ปัณรักพ่ี
เหมือนท่ีพ่ีรกัปัณ” 

“ปัณใหโ้อกำสพ่ีรำมคะ่”  
ค ำตอบของเธอท ำใหห้วัใจชำยหนุ่มพองโต รำมดีใจยิม้กวำ้ง จบัมือเธอไว ้ 
“ขอบคณุมำกนะปัณ”  
 
ปัญญำภำเองก็ยิม้มีควำมสขุ เธอชอบเวลำเขำยิม้ จริง ๆ ก็ชอบตอนท่ีไม่

ยิม้ดว้ย ถึงตอนนีห้ญิงสำวยงัไม่อยำกจะเช่ือว่ำรำมเป็นฝ่ำยบอกรกัเธอ ถำ้หำกเป็น
เม่ือก่อนเธอคงจะดีใจจนเก็บอำกำรไมอ่ยู่แลว้ แตต่อนนีย้งัไมม่ั่นใจจรงิ ๆ 

“พ่ีรำมคะ ถึงเวลำท่ีปัณตอ้งไปแลว้ค่ะ” หญิงสำวเอ่ยขึน้ เม่ือเห็นว่ำมีแขก
ของโรงแรมเดนิเขำ้มำแลว้รำมยงัไมย่อมปลอ่ยมือตน 

“ไดจ้้ะ พ่ีจะไปส่งนะ” เขำว่ำแลว้เดินน ำหญิงสำวออกไป ยิม้ไม่ยอมหุบ 
ปัญญำภำใหร้ำมสง่แคห่นำ้โรงแรมแลว้ออกไปเอง สว่นเจำ้ตวัก็กลบัขึน้ไปท ำงำนต่อ
อย่ำงอำรมณด์ี อย่ำงนอ้ยเธอก็ใหโ้อกำสเขำแลว้! 
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บทท่ี 6 
 
 
 
ทำงดำ้นลกัษณ์หลงัจำกปัญญำภำออกไป เขำก็นั่งอยู่ท่ีเดิมนำนสองนำน 

พอรูส้กึตวัก็ควำ้โทรศพัทข์ำ้งกำยขึน้มำกดโทรหำนชุนภำ 
“วำ่งไหมฉนัอยำกเจอแก” ลกัษณก์รอกเสียงไปเม่ือมีสญัญำณว่ำหญิงสำว

กดรบัสำยแลว้ 
“ได”้  
เพียงครึ่งชั่วโมงชำยหนุ่มก็ขับรถมำจอดหน้ำบำ้นปัญญำภำ ไม่นำนร่ำง

ผอมเพรียวในชุดกระโปรงสีขำวก็ออกมำ นุชนภำเปิดประตูรถแลว้เขำ้ไปนั่งขำ้ง
คนขบั 

“โอเคหรือเปล่ำ” ค  ำถำมแรกท่ีหญิงสำวถำมเม่ือนั่งเรียบรอ้ยแล้ว ลกัษณ์
มองเธออย่ำงแปลกใจ 

“ฉนันึกวำ่แกจะดำ่ฉนัอีกนะ” 
“ฉนัไมไ่ดใ้จรำ้ยอย่ำงท่ีแกคดิหรอกนะ แลว้น่ีอยำกไปไหน” 
“ไมรู่ส้แิคอ่ยำกอยู่เงียบ ๆ แลว้มีคนอยู่ขำ้ง ๆ แกอยำกไปท่ีไหนฉนัก็จะไปท่ี

นั่น” วำ่แลว้รอฟังค ำตอบจำกรำ่งบำง นชุนภำคดิอยู่ครู่หนึ่ง แลว้เอ่ยบอกเสน้ทำงให้
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เขำออกรถ ลกัษณ์ไม่ไดถ้ำมดว้ยซ ำ้ว่ำจะไปท่ีไหน เขำขบัรถไปตำมท่ีหญิงสำวบอก 
ผำ่นไปรำวส่ีสบินำที รถของลกัษณก์็มำจอดท่ีบำ้นของเธอ 

 
“บำ้นแกน่ี ไมไ่ดม้ำตัง้นำนป่ำนนีฝุ้่ นคงจบัแลว้มัง้” ลกัษณล์งมำจำกรถแลว้ 

ยืนทำ้วเอว เงยหนำ้มองบำ้นท่ีไรค้นอำศยั  
“ไม่หรอกน่ำ วนัก่อนคณุพ่อมำท ำธรุะก็มำพกัอยู่หลำยวนั อำเนตรก็มำท ำ

ควำมสะอำดไวใ้ห”้  
“ไมมี่ฝุ่ นแน่นอนสบำยใจได”้ 
“คณุพอ่มำกรุงเทพฯ ทัง้ที ไมเ่ห็นแกจะมำท่ำนเลย”  
“ท ำไมฉันจะไม่มำ นำยนั่นแหละท่ีไม่รูอ้ะไร ขนำดยำยสกุับยำยปัณยังมำ

เป็นเพ่ือนฉันเลย แต่พวกนัน้ไม่ไดม้ำคำ้งดว้ย” พอพดูถึงปัญญำภำ ลกัษณ์ก็เดินน ำ
นุชนภำไปท่ีประตบูำ้น หญิงสำวรีบวิ่งตำมเขำไปเพ่ือเปิดประต ูแลว้ค่อยเขำ้บำ้นไป
พรอ้มกนั 

ลกัษณ์เดินไปลม้ตัวลงบนโซฟำ ส่วนนุชนภำเดินเขำ้ครัวดูว่ำมีเครื่องดื่ม
อะไรเหลือไวไ้หม เธอจ ำไดว้ำ่ตอนกลบัมำบำ้นครำวท่ีแลว้ ซือ้น ำ้เปลำ่กบัน ำ้ผลไมม้ำ
หลำยขวด หญิงสำวเปิดตูเ้ย็น พบน ำ้สม้ท่ียังไม่ไดเ้ปิดกล่องเลย จึงน ำออกมำเทใส่
แกว้แลว้ยกไปท่ีหอ้งนั่งเลน่ 

 
“ดื่มน ำ้ก่อนสิ” เธอวำงแกว้ลงบนโต๊ะแลว้บอกเขำ ลกัษณ์ยกมำดื่มเพียง

ครึง่เดียวก็วำงลง 
“แกมำนั่ งน่ีหน่อยสิ” เขำชวนให้หญิงสำวมำนั่ งโซฟำยำวตัวเดียวกัน  

นชุนภำมำนั่งลงตำมท่ีบอกงง ๆ ยงัไมท่นัจะไดพ้ดูอะไร หมอนและศีรษะของลักษณ์
ก็อยู่บนตกัเธอแลว้ 
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“ขออยู่แบบนีส้กัพกันะนชุ” ลกัษณ์หลบัตำลง เขำรูส้ึกผ่อนคลำยมำกท่ีสดุ
เวลำอยู่กบันชุนภำ นอกจำกมำรดำของเขำแลว้ หญิงสำวก็เป็นอีกคนท่ีชำยหนุ่มกลำ้
งอแงดว้ย แมใ้นยำมปกตเิขำและเธอมกัจะเป็นคูก่ดักนัมำกกวำ่ 

 
นุชนภำมองคนท่ีนอนหนุนตกัตวัเองอย่ำงไม่เขำ้ใจ ปนกับควำมเจ็บท่ีเห็น

เขำเสียใจ เธอชอบลักษณ์มำตัง้แต่ปีหนึ่ง  ควำมชอบค่อย ๆ ก่อตัวเป็นควำมรัก  
หญิงสำวสนิทกบัลกัษณถ์ึงขัน้ท่ีวำ่ เขำเริม่จะมองวำ่เธอไมมี่ควำมเป็นผูห้ญิงอยู่แลว้ 

ลักษณ์ไม่เคยรูต้ัวเลยว่ำเพ่ือนคนนีแ้อบรักตนมำนำนแค่ไหน เพรำะใน
สำยตำของเขำ ผูห้ญิงท่ีเขำชอบคือ คนเรียบรอ้ย พดูเพรำะ เรียนเก่งอย่ำงปัญญำภำ 
ถึงกำรเรียนของนุชนภำถือว่ำอยู่ในระดบัดีมำก แต่เธอก็ไม่ใช่คนใจเย็นและอดทน
พอท่ีจะไมบ่น่ลกัษณเ์วลำตวิหนงัสือใหไ้ด ้ดงันัน้คนท่ีมีคณุสมบตันีิจ้ึงเป็นปัญญำภำ 
หญิงสำวไม่ไดโ้ทษใครในเรื่องนี ้เพียงแต่รูส้ึกว่ำควำมรกัช่ำงเล่นตลกกับพวกเธอ
เหลือเกิน เธอก็เหมือนกบัลกัษณ ์ตำ่งรกัคนท่ีไมไ่ดร้กัตวัเองเลย  

ควำมอดัอัน้ตนัใจของนชุนภำ ท ำใหน้ ำ้ตำของเธอรว่งหลน่โดยไมรู่ต้วั 
 
ลักษณ์รูส้ึกตัวเพรำะน ำ้ตำของเธอหยดลงบนหน้ำเขำ ชำยหนุ่มลืมตำ

ขึน้มำ เม่ือเห็นว่ำเพ่ือนสำวก ำลงัรอ้งไหอ้ยู่ เขำก็รีบลกุขึน้จำกตกัเธอดว้ยควำมรอ้น
ใจ เพรำะไมเ่คยเห็นหญิงสำวรอ้งไหม้ำก่อน  

“นชุ แกรอ้งไหท้ ำไม แกเป็นอะไร”  
“…” นุชนภำท่ีพยำยำมจะเก็บกลัน้ควำมรูส้ึกไว ้แต่เพียงแค่เขำถำมค ำ

เดียว เธอก็เก็บมนัไวไ้มอ่ยู่รอ้งไหห้นกักวำ่เดมิ ลกัษณท่ี์ไมรู่เ้ร่ืองอะไรดงึตวัเธอเขำ้มำ
กอดเพ่ือปลอบใจ 

“ฉนัเจ็บ" นชุนภำวำ่ออกมำ 



หัวใจร้อยใบรัก 49 
 

“อะไรนะ” 
“ฉนัเจ็บท่ีเห็นนำยเป็นแบบนี ้เจ็บท่ีเห็นนำยไปรกัปัณ” รำ่งบำงเอ่ยควำมใน

ใจอย่ำงไมปิ่ดบงั นิสยัของเธอตำ่งจำกปัญญำภำก็ตรงท่ีเปิดเผยไมเ่ก็บควำมรูส้กึ 
“นชุ แกชอบฉนัเหรอ” ลกัษณค์ลำยออ้มกอดออกถำมเบำ ๆ 
“ใช่ นำยมนัง่ีเง่ำท่ีสดุเลย แตฉ่นัก็รกันำย” หญิงสำวตอบเสียงดงัระคนเสียง

รอ้งไห ้
“ฉนัไมเ่คยรูเ้ลยจรงิ ๆ ท่ีผำ่นมำฉนัสนใจแตค่นท่ีไมร่กัฉนั” ลกัษณเ์อ่ยเสียง

เบำ ในใจรูส้กึหนกัอึง้ยิ่งกวำ่เดมิ  
จำกนัน้นชุนภำและลกัษณ์ตำ่งก็ไม่พดูอะไรกนั พวกเขำนั่งขำ้งกันบนโซฟำ

ตวัเดียวกนัเกือบหนึ่งชั่วโมง ทัง้คูต่ำ่งตกอยู่ในหว้งคดิของใครของมนั 
“เรำกลบักันเถอะ” ลกัษณ์หันมำมองหญิงสำวขำ้งกำย แลว้ชวนเธอกลับ 

นุชนภำลกุขึน้เก็บแกว้น ำ้ไปลำ้งท่ีครวั ไม่นำนเธอก็ออกมำ ทัง้คู่จึงออกจำกบำ้นไป
ดว้ยกนั ไมมี่ใครพดูถึงเรื่องท่ีเกิดขึน้เม่ือหนึ่งชั่วโมงก่อนเลย 

 
ลักษณ์ขับรถไปส่งเธอท่ีบำ้นของปัญญำภำ ควำมรูส้ึกของเขำตอนนีไ้ม่

เหมือนกบัตอนมำรบัหญิงสำวออกไป ชำยหนุ่มสง่เธอโดยไมพ่ดูอะไร ตอนนีต้อ้งกำร
ใชค้วำมคดิอย่ำงหนกั ถึงเวลำตอ้งคยุกบัใจตวัเองแลว้! 

นชุนภำเห็นท่ำทีของลกัษณก์็รูส้กึกงัวลใจ กลวัวำ่ตอ่ไปนีเ้ขำจะไม่มองหนำ้
เธออีก หญิงสำวเดนิคอตกเขำ้บำ้น ขณะท่ีลกัษณข์บัรถออกไปไมเ่อ่ยลำสกัค  ำ 

“ไอล้กัษณ์บำ้” หญิงสำวบ่น เม่ือหันกลบัมำไม่เห็นรถของเขำท่ีหน้ำบ้ำน
แลว้ 
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“ท ำไมในหัวฉันตอนนีมี้แต่เรื่องของแกเต็มไปหมดเลยนุช พอรูว้่ำแกชอบ
ฉัน ท ำไมฉันถึงรูส้ึกว่ำท ำผิดกับแกมำกขนำดนี ้ ใจฉันมนัเจ็บเสียกว่ำตอนท่ีผิดหวัง
จำกปัณอีก” ลกัษณ์ถำมตวัเองขณะก ำลงัขบัรถกลบับำ้น พลำงนึกไปถึงท่ีสิ่งพ่ีชำย
กบัปัญญำภำเคยพดูไว ้

‘แนใ่จเหรอกลบัไปถามใจตวัเองก่อนดกีวา่ไหม’ 
‘ลกัษณ์อาจจะมใีครทีซ่่อนอยูใ่นหวัใจก็ได’้ 
“ท่ีพ่ีรำมกบัปัณพดู หรือวำ่หมำยถึงยำยนชุงัน้เหรอ”  
“น่ีหรือวำ่ฉนัจะรกันชุจรงิ ๆ แลว้ท่ีรูส้กึกบัปัณละ่” ชำยหนุ่มทัง้คดิทัง้พดูคน

เดียวจนกลบัมำถึงบำ้น แตเ่ขำก็ยงัคดิไมต่ก 
 
เม่ือเดินเขำ้บำ้นมำ ก็เห็นผูเ้ป็นพ่ีนั่งคยุกับมำรดำอยู่ก่อนแลว้ มำรดำของ

เขำคยุกบัพ่ีรำม ดว้ยควำมใบหนำ้ยิม้แยม้มีควำมสขุ ก็จรงิอยู่ท่ีพ่ีชำยเขำนำน ๆ ทีจะ
มำนั่งคยุกบัคณุแมแ่บบนี ้ เป็นเร่ืองธรรมดำท่ีท่ำนจะดีใจเป็นพเิศษ ดีใจจนลืมสงัเกต
วำ่ลกูชำยคนเลก็อย่ำงเขำกลบัมำแลว้ 

ลกัษณ์ไม่ใช่คนขีอ้ิจฉำ ชำยหนุ่มรกัมำรดำและพ่ีชำยมำก แต่ตอนนีเ้ขำมี
เรื่องคิดไม่ออก ตอ้งกำรใครมำช่วยรบัฟังปัญหำของเขำเท่ำนัน้ ลกัษณ์สนิทสนมกบั
คณุลกัษิมำผูเ้ป็นมำรดำมำก ไม่ว่ำเรื่องอะไรเขำก็เล่ำใหน้ำงฟังทัง้หมด เช่นกันกับ
ตอนนีค้นมีปัญหำหัวใจอยำกจะเล่ำเรื่องท่ีเกิดขึน้ให้ฟัง แต่ดเูหมือนเขำจะไม่ไดร้ับ
ควำมสนใจแลว้ ลกัษณม์องภำพตรงหนำ้ดว้ยควำมนอ้ยใจ 

 
“มำยืนท ำอะไรตรงนีล้กัษณ”์ เสียงของบดิำดงัขึน้ ลกัษณจ์ึงหนัไปมอง 
“คณุพอ่ เปลำ่ครบัลกัษณก์ ำลงัจะขึน้หอ้งแลว้” 
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“ไดเ้วลำทำนขำ้วแลว้ รีบลงมำละ วนันีแ้ม่เตรียมของโปรดเรำไวด้ว้ยนะ” 
คณุวิวิธเอ่ยบอกลกูชำยคนเล็ก แค่ไดย้ินว่ำมำรดำเตรียมของโปรดไวใ้ห ้ควำมรูส้ึก
น้อยใจเม่ือครู่ก็หำยไปหมด แต่พอหันไปเห็นมำรดำกับพ่ีชำยเดินไปท่ีหอ้งอำหำร 
แลว้ยงัคยุกนัไปยิม้ไปไมห่ยดุ ลกัษณก์็หงดุหงิดขึน้มำอีก 

“สงสยัจะเตรียมของโปรดพ่ีรำมมำกกวำ่มัง้” ลกัษณพ์ดูประชดคนเดียวแต่
ตัง้ใจใหบ้ดิำไดย้ินดว้ย เร่ืองเรียกรอ้งควำมสนใจตอ้งยกใหเ้ขำเลย คณุววิธิหร่ีตำมอง
ลกูชำย ปกตเิขำไมไ่ดมี้นิสยัแบบนี ้หรือวำ่ยงัไมเ่ลกิทะเลำะกบัรำมอีก คนเป็นพอ่คดิ 

“ไปทำนขำ้วเถอะลกู แม่บอกว่ำช่วงนีล้ักษณ์ทำนขำ้วนอ้ยลง จะท ำของ
โปรดลกัษณ์เยอะหน่อย” ว่ำแลว้ผูเ้ป็นพ่อก็เดินน ำไป ส่วนลกูชำยยืนคิดอยู่พกัหน่ึง 
จึงคอ่ยตำมเขำ้ไป 

 
ทำนอำหำรเย็นกนัเรียบรอ้ยแลว้ ลกัษณ์ชวนรำมออกไปนั่งเล่นท่ีสวนหลงั

บำ้น ท่ำมกลำงควำมกงัวลใจของบดิำมำรดำ ซึ่งกลวัวำ่ลกูชำยทัง้สองจะทะเลำะกัน 
แมจ้ะไมเ่คยทะเลำะกนัรุนแรงมำก่อนก็ตำม เพรำะผูเ้ป็นพ่ีมกัไมค่อ่ยพดู แตก่็อดห่วง
ไมไ่ด ้ยิ่งระหวำ่งทำนขำ้วลกัษณก์็ไมพ่ดูไมจ่ำกบัใครดว้ย 

“พ่ีรำมนั่งก่อนสิครบั” ลกัษณ์ผำยมือใหพ่ี้ชำยนั่งบนชิงชำ้ไมก้่อน เม่ือรำม
นั่งลงเรียบรอ้ยแลว้ เขำก็ตำมมำนั่งขำ้ง ๆ ทนัที 

“หำยโกรธพ่ีแลว้เหรอ” รำมถำมผูเ้ป็นนอ้ง มองเขำดว้ยควำมห่วงใย 
ลกัษณเ์ป็นคนรำ่เรงิ เขำไมเ่คยโกรธใครไดน้ำน แคง่อ้หน่อยชำยหนุ่มก็หำย

โกรธแลว้ ตอนแรกเขำสบัสนกบัควำมรูส้กึตวัเอง เลยพำลไมช่อบใจไปทกุเร่ือง แตพ่อ
เห็นทุกคนเป็นห่วง ควำมรูส้ึกไม่จ  ำเป็นทัง้หลำยก็มลำยหำยไป ตอนนีล้กัษณคิดได้
ว่ำ เขำไม่ตอ้งคิดอะไรกับเรื่องของปัญญำภำอีกแลว้ ท่ีเขำตอ้งท ำต่อไปคือยืนยัน
ควำมรูส้กึของตวัเองท่ีมีตอ่นชุนภำตำ่งหำก 
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“มีคนขอใหผ้มอย่ำโกรธพ่ีรำม ผมมำคิด ๆ ดแูลว้ พ่ีก็ไม่ไดท้  ำผิดอะไรต่อ
ผม ผมก็ไมค่วรจะโกรธพ่ี ขอโทษนะครบัพ่ีรำม”  

รำมยิม้ใหน้อ้งชำย 
“ถึงยงัไงพ่ีก็มีสว่นท ำใหน้ำยเสียใจ พ่ีขอโทษนะ”  
“ผมวำ่พ่ีกบัปัณก็ดเูหมำะสมกนัดีนะครบั” ลกัษณย์ิม้ตอบพ่ีชำย  
รำมมองเขำดว้ยแววตำสงสยั “ตดัใจไดแ้ลว้รไึง” 
 “พ่ีเป็นคนบอกใหผ้มกลบัไปถำมใจตวัเองดไูม่ใช่เหรอ วำ่รกัใครกนัแน่ ปัณ

เองก็พดูกับผมแบบนี ้ตอนแรกผมก็นึกโกรธท่ีพวกพ่ีดถููกควำมรกัของผม แต่ตอนนี้
ผมเริม่เขำ้ใจมนัแลว้” ลกัษณพ์ดูรำวกบัคนท่ีเพิง่คน้พบสิง่ท่ีตำมหำมำนำน ดเูหมือน
เขำจะกลบัมำเป็นนอ้งชำยคนเดมิแลว้ 

“มีเร่ืองดี ๆ อะไรเลำ่ใหพ่ี้ฟังบำ้งส”ิ 
“เร่ืองอะไร ทีพ่ียงัไมย่อมบอกเลยวำ่ไปรกัปัณไดย้งัไง” ลกัษณย์อ้นพ่ีชำย 
“ไมบ่อกก็ไมบ่อก ขอแคน่ำยมีควำมสขุพ่ีก็สบำยใจแลว้” เขำยิม้ใหน้อ้งชำย

อย่ำงยอมแพ ้
“แลว้พ่ีไดค้ยุกบัปัณบำ้งหรือยงั” 
“อืม” รำมตอบสัน้ ๆ ยิม้ดว้ยรอยยิม้อ่อนโยน แค่นึกถึงหญิงสำวเขำก็มี

ควำมสขุอย่ำงเหลือลน้ 
 
จำกนัน้สองหนุ่มก็ชวนกันคยุเรื่องอ่ืนอย่ำงสนุกสนำน ตำมแต่ท่ีพ่ีนอ้งเขำ

จะคยุกนั ทัง้รำมและลกัษณต์ำ่งรูส้กึวำ่ ตวัเองไดเ้ขำ้ถึงอีกฝ่ำยมำกกวำ่เม่ือก่อน  
ถึงจะเป็นพ่ีนอ้งกนัแตก่็อำยหุ่ำงกนัถึงแปดปี ทัง้นิสยัก็ยงัตำ่งกนัอีกดว้ย ทัง้สองจึงไม่
คอ่ยสนิทกนัมำก ครัง้นีเ้ป็นเพรำะเรื่องควำมรกัแบบหนุ่มสำวแท ้ๆ ท่ีท ำใหส้องพ่ีนอ้ง
ไดเ้ปิดใจคยุกนัมำกขึน้ 
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คณุลกัษิมำและคณุวิวธิ มำรดำบดิำของทัง้สองมองมำอย่ำงโลง่ใจและตืน้
ตนัจนน ำ้ตำไหล เม่ือเห็นลกูชำยทัง้สองไม่ไดห้มำงใจกนั แถมยงัคยุกนัไปหัวเรำะกัน
ไป คนเป็นพ่อแม่หันมำยิม้ใหก้ันก่อนจะกลบัเขำ้บำ้น ปล่อยใหส้องพ่ีนอ้งคยุกันต่อ
จนพอใจ 

 
เวลำทุ่มกว่ำ ๆ สเุมธำวีขบัรถมำส่งปัญญำภำยังบำ้นของเธอ หลงัจำกไป 

ชอปปิง้ทำนขำ้วดว้ยกนัมำ 
“ขอบใจนะส ุขบัรถกลบัดี ๆ ละ”  
“รูแ้ลว้จำ้ แกช่วยปลอบใจยำยนุชดว้ยละ อย่ำมวัแต่ฝันถึงพ่ีรำม” สเุมธำวี

บอก พอไดรู้ว้่ำปัญญำภำเจอกับรำมก็ซักไซรเ้อำควำมจนได ้จึงเอ่ยแซวตำมประสำ
เพ่ือนสนิท ผูป้ำกรำ้ยกลำ้ไดก้ลำ้เสียประจ ำกลุ่ม ปัญญำภำส่งคอ้นใหค้นห่วงเพ่ือน
ก่อนจะเดนิเขำ้บำ้น 

หญิงสำวไขกุญแจเขำ้มำในบำ้นท่ีมืดสนิท ตอนนีเ้กือบจะสองทุ่มแต่ไฟ
ไม่ไดเ้ปิด ไดแ้ต่สงสยัว่ำนุชนภำไปไหน เธอควำนหำสวิตซไ์ฟในควำมมืดครู่เดียวก็
เจอแลว้เปิดใหบ้ำ้นมีแสงสว่ำง เม่ือเดินเขำ้มำยังหอ้งรบัแขกก็พบว่ำนุชนภำนอนขด
ตวัอยู่บนโซฟำ 

“นุช ฉันนึกว่ำแกไม่อยู่ซะอีก” ปัญญำภำอุทำนขึน้อย่ำงตกใจสภำพของ
เพ่ือนรกั นชุนภำลืมตำขึน้และลกุขึน้นั่ง 

“ฉันบอกลกัษณ์ไปแลว้” เธอบอกผูเ้ป็นเพ่ือน ปัญญำภำหูผึ่ง ตำเบิกกวำ้ง 
ยิม้ตื่นเตน้ รีบวำงของแลว้วิง่มำนั่งลงขำ้ง ๆ นชุนภำ 

“จริงเหรอยำยนุช แลว้เป็นยังไง ลกัษณ์เขำว่ำไงบำ้ง” เธอรีบถำมเป็นชุด
ดว้ยควำมอยำกรูเ้ร่ืองเพ่ือนท่ีตวัเองเชียรใ์หคู้ก่นัมำนำน 

 นชุนภำคอ่ย ๆ เลำ่เร่ืองรำวทัง้หมดใหปั้ญญำภำฟัง 
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“ครำวนีฉ้นัตอ้งมองหนำ้นำยนั่นไมต่ดิแน่เลย ฉนัจะท ำยงัไงดี” 
“ฉันว่ำมนัก็ดีแลว้น่ีนำ ทุกคนเปิดเผยควำมรูส้ึกต่อกัน อีกไม่นำนลกัษณก์็

จะเจอแกในหวัใจเขำ” 
“งัน้แกกับพ่ีรำมก็เปิดเผยควำมรูส้ึกกนัแลว้สนิะ” นุชนภำยอ้นกลบัมำถำม

บำ้ง 
“ก็ประมำณนัน้แหละ” ปัญญำภำอมยิม้ตอบ 
“ประมำณไหน บอกมำใหห้มดเลยนะ” ผูเ้ป็นเพ่ือนเมม้ปำกสำ่ยหวัไปมำไม่

ยอมเลำ่ 
“ยำยคนขีโ้กง ฉันยังบอกแกหมดเลย” นุชนภำว่ำแล้วลุกขึน้วิ่งไล่ตำม

ปัญญำภำท่ีเตรียมจะเดนิหนี 
“แกบอกมำเดี๋ยวนีเ้ลยนะ” ปัญญำภำหัวเรำะกับใหเ้พ่ือนท่ีมำขวำงตวัเอง

ไว ้ท่ำทำงเอำเร่ืองและไมย่อมปลอ่ยเธอไปง่ำย ๆ  
“ฉนัเลำ่ก็ได”้ ปัญญำภำเลำ่เรื่องท่ีเจอกับรำมใหน้ชุนภำฟัง รวมถึงสิ่งท่ีพดู

กบัลกัษณเ์ม่ือเชำ้ดว้ย 
“อะไร แคจี่บกนัเองเหรอ” นชุนภำก็วำ่อย่ำงเสียดำยเม่ือฟังจบแลว้ 
“ทุกอย่ำงมนัเร็วไปหมด ฉันตัง้รบัไม่ทัน อีกอย่ำงฉันก็ไม่มั่นใจควำมรู ้สึก

ตวัเอง ถำ้ฉนัตกลงไปแลว้มำบอกเลกิทีหลงัพ่ีรำมจะไมเ่สียใจหรือไง”  
‘ห่วงควำมรูส้กึเขำขนำดนีย้งัจะว่ำไมร่กัอีก’ นชุนภำคดิแตไ่มไ่ดเ้อ่ยออกไป 

เธอคิดว่ำปัญญำภำคงมีเหตผุลของตวัเอง อีกอย่ำงเพ่ือนของเธอคนนี้ ก็เป็นห่วง
ควำมรูส้กึของทกุคนอยู่แลว้ 

“ฉนัยงัไมรู่เ้ลยวำ่ตอ่ไปจะท ำตวักบันำยลกัษณย์งัไงดี” รำ่งผอมบำงถอนใจ
เฮือกใหญ่ 
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“ฉันก็เหมือนกันนั่นแหละ ปกติฉันก็ท ำตวัไม่ถูกเวลำอยู่กับพ่ีรำม เดี๋ยวนี ้
เขำยิ่งท ำอะไรท่ีฉันคำดไม่ถึงอยู่เรื่อยเลย” ปัญญำภำถอนหำยใจอีกคน หญิงสำว
เอียงศีรษะลงพงิไหลน่ชุนภำท่ีนั่งคดิไมต่กเหมือนกนั 
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บทท่ี 7 
 
 
 
รำมเป็นคนคำดไมถ่ึงอย่ำงท่ีปัญญำภำคดิไวจ้รงิ ๆ ชำยหนุ่มสง่ขอ้ควำมมำ

หำเธอในช่วงสำย ๆ ของวนัต่อมำ ขณะท่ีสำวเจำ้ก ำลงันอนดซีูรียต์ัง้แต่ตื่นมำยังไม่
ลกุไปอำบน ำ้กินขำ้ว พอเห็นว่ำมีขอ้ควำมจำกรำมแจง้เตือนมำ ปัญญำภำก็รีบปิด
หนำ้จอซีรีย ์กระเดง้ตวัลกุขึน้มำอ่ำน น่ีเป็นครัง้แรกท่ีรำมส่งขอ้ควำมหำเธอ มีเบอร์
เขำมำก็นำนแลว้ เคยโทรหำเพียงครัง้เดียวเพรำะจ ำเป็นเม่ือนำนมำแลว้  

 
 ‘พรุ่งนีว้่างไหม พี่จะชวนปัณออกเดต’ เธออ่ำนซ ำ้ไปซ ำ้มำอย่ำงไม่เช่ือ

สำยตำตวัเอง ใจคอจะไม่เกริ่นน ำอะไรใหเ้ธอเตรียมใจเลยหรือ หญิงสำวใชเ้วลำคดิ
กวำ่ครึง่ชั่วโมงกวำ่จะตอบเขำไปวำ่ 

“วา่งคะ่” 
ไมถ่ึงนำทีคนท่ีใจเตน้แรงรอค ำตอบอยู่นำนก็ตอบกลบัมำ  
‘พรุ่งนีพ้ีจ่ะไปรบัตอนหกโมงเชา้นะ’ พอไดอ้่ำนขอ้ควำมแลว้ ปัญญำภำยิ่ง

ตำโตเขำ้ไปใหญ่ เดตอะไรเช้ำขนำดนั้น! ช่วงนีเ้ธอยิ่งชอบตื่นสำยอยู่ดว้ย จะให้
ปฏิเสธเขำก็เกรงใจ อีกอย่ำงเธอเองก็อยำกรูด้ว้ยวำ่รำมจะท ำอะไร 

“คงไมไ่ดพ้ำไปตกับำตรหรอกนะ” หญิงสำวบน่ 
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“เม่ือก่อนเรำมองพ่ีรำมเป็นผูช้ำยแบบไหนกนันะ” เธอนึกยอ้นกลบัไปตอน
ท่ีชอบเขำ 

นับจำกวันแรกท่ีเจอกัน ปัญญำภำก็ช่ืนชมรำมมำตลอด นอกจำกท่ีเขำ
หนำ้ตำดีแลว้ ท่ีมำกกวำ่นัน้ก็คือบคุลิกของรำม ท่ีเป็นผูช้ำยฉลำด ท ำงำนเก่ง ใจเย็น
และอบอุ่น ท ำใหเ้ธอชอบเขำยิ่งกว่ำเดมิ ตอนแรก ๆ  หญิงสำวแค่ชอบชำยหนุ่มแบบ
ชอบไอดอลในวงกำรตำ่ง ๆ ทั่วไป แตเ่ธอแอบเห็นตอนรำมนั่งอ่ำนหนงัสือในหอ้งสมดุ
คนเดียว ท่ำทำงของเขำไมว่่ำดยูงัไงก็มีเสน่หใ์นสำยตำเธอเสมอ แตน่ั่นไมใ่ช่ประเด็น 
เธอสังเกตเห็นว่ำในใจของเขำดูเงียบเหงำและมีเรื่องรำวมำกมำยรอให้คน้หำ  
หญิงสำวแอบมองเขำและเผลอยิม้ ตอนนัน้เธอก็ตกหลมุรกัรำมแลว้ 

ปัญญำภำอมยิม้เม่ือนึกถึงควำมรูส้กึครัง้นัน้ เธอยงัจ ำไดด้ี  
‘ตอนนัน้เรำกอดหนงัสือแลว้ก็เดนิออกไปก่อนท่ีพ่ีรำมจะมองมำ’ นั่นเป็นรกั

ครัง้แรกของปัญญำภำ หลงัจำกเลิกชอบรำมไปแลว้ เธอก็ไม่ไดร้กัใครอีก สนใจแค่
เรื่องเรียนอย่ำงเดียว ไม่เคยคิดว่ำคนท่ีตนเคยแอบชอบ ก็ชอบพอเธอมำตลอด
เหมือนกนั 

 
หญิงสำวหลงรกัพ่ีชำยเพ่ือนอยู่หลำยเดือนโดยไมเ่คยเขำ้ไปบอกรกั จนเลกิ

ชอบเขำไปเอง เพรำะคิดว่ำรำมไม่เหมำะสมกับตัวเอง เขำดูดีทุกดำ้น มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถมำกมำย คนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองจึงคิดว่ำ พ่ีชำยเพ่ือนคงจะชอบ
ผู้หญิงท่ีดูดีในทุกด้ำนเช่นเดียวกัน อีกทั้งเขำก็ท ำเหมือนไม่ชอบหน้ำเธออยู่
ตลอดเวลำ ปัญญำภำจึงไม่ไดรู้ส้ึกพิเศษอะไรกับรำมมำตัง้แต่ตอนนัน้แลว้ มองเขำ
เป็นแคพ่ี่ชำยเพ่ือนเท่ำนัน้ จนกระทั่งควำมฝันนัน้ท ำใหห้วั่นไหวอีกครัง้ 
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‘ตอนนัน้พ่ีรำมใจรำ้ยกับเรำมำก ยิม้ใหก้็ท ำเฉย ไม่ก็ท ำเป็นมองไม่เห็น แค่
พดูเสียงดงัหน่อยเดียวก็ว่ำ ทัง้ท่ีเธอออกจะพดูนอ้ยกวำ่เพ่ือน แค่พดูเรื่องเพ่ือนผูช้ำย
กบัดำรำท่ีชอบเท่ำนัน้เอง’ 

 ‘นั่งใกลล้กัษณเ์กินไปสง่สำยตำมำต ำหนิ ตอนหดัแตง่หนำ้ใหม ่ๆ ก็บอกวำ่ 
ไมจ่  ำเป็นก็ไมต่อ้งแตง่ หมำยควำมวำ่เรำแตง่ยงัไงก็ไมส่วยหรือไง แตก่ับคนอ่ืนพ่ีรำม
ไมเ่ห็นวำ่อะไร แถมยงัชมวำ่พวกเขำน่ำรกัดว้ย’  

‘ชอบเขำ้มำหำเร่ืองจบัผดิ เชอะ! ทีเร่ืองดี ๆ ไมเ่ห็นชมกนับำ้ง สอบไดท่ี้หนึ่ง
ของคณะยังไม่เห็นชม ของขวญัวนัเกิดพ่ีก็บอกว่ำเป็นของท่ีตัง้ใจให้คนอ่ืนบ้ำงละ 
เป็นของท่ีไม่มีประโยชนก์ับพ่ีแลว้จึงยกใหเ้ธอบำ้งละ คนรกักนัเขำท ำกันแบบนีเ้หรอ 
แตก่็นะมนับงัเอิญเป็นของท่ีเรำชอบพอดี’ 

หญิงสำวตดัพอ้ในใจ เม่ือมำรูที้หลงัว่ำ เป็นเพรำะเขำชอบเธอจึงปฏิบตัิกับ
เธอแบบนัน้ ปัญญำภำก็เกิดสบัสนขึน้มำ เธอถอนหำยใจกบัเร่ืองท่ีผำ่นมำแลว้ลม้ตวั
ลงนอนบนเตียงอีกรอบ 

 
รำมมำรับหญิงสำวแต่เช้ำตำมท่ีบอกไว ้ปัญญำภำแต่งตัวดว้ยชุดเดรส

เขียวอ่อนแขนสัน้ยำวถึงเข่ำ รองเทำ้คชัชูไม่มีสน้ ส่วนคนท่ีมำรบันัน้สวมชุดล ำลอง
ธรรมดำ ๆ 

“กู๊ดมอรน์ิ่งค่ะพ่ีรำม” หญิงสำวทักทำยเขำอย่ำงเป็นกันเองเหมือนพดูกับ
พอ่แมข่องตนเป็นประจ ำ รำมพยกัหนำ้ยิม้รบัก่อนจะเปิดประตรูถให ้

“ไปกนัเถอะ” 
“พ่ีขอโทษนะท่ีนัดเชำ้ขนำดนี ้แต่ท่ี ๆ จะไปถำ้ไม่ใช่ตอนเชำ้มนัไม่สะดวก” 

รำมบอกหญิงสำวเม่ือเริม่ออกรถ 
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“ไม่เป็นไรค่ะ ท่ีจริงพอพ่ีรำมนัดเช้ำ ปัณเลยตอ้งรีบนอนเป็นผลดีกับปัณ
มำกกวำ่คะ่”  

“สอบเสรจ็แลว้ยงันอนดกึอยู่อีกเหรอ” 
“ปัณตดิซีรียค์ะ่ แตพ่ี่รำมเขำ้ใจผดินะคะ ช่วงสอบปัณไมเ่คยนอนดกึเลย” 
“งัน้ก็ดีแลว้ พ่ีเห็นลกัษณช์่วงสอบทีไร จะมำนั่งหำวท่ีโต๊ะอำหำรเชำ้ทุกครัง้

เลย” ปัญญำภำหวัเรำะเลก็นอ้ยเม่ือเห็นเขำเอ่ยถึงลกัษณ ์ 
 
รำมหันหน้ำมองหญิงสำวครำหนึ่งเพรำะรูส้ึกว่ำตนถูกจ้องอยู่นำนแล้ว 

จำกนัน้ก็ไดย้ิเสียงหวำนเอ่ยถำม 
 “พ่ีรำมจะพำปัณไปไหนคะ”  
“ไปกินกำแฟ”  
“ตอ้งไปเชำ้ขนำดนีเ้ลยเหรอคะ”  
“ถำ้ไปสำยคนมำกไมค่อ่ยเป็นส่วนตวั อีกอย่ำงนะปัณลองมองไปขำ้งทำงสิ 

ตอนเชำ้ ๆ แบบนีถ้ำ้มีเวลำพ่ีจะชอบขบัรถดผููค้นไปเรื่อย ๆ แลว้คอ่ยไปท ำงำน” รำม
หนัมำมองคนขำ้งกำยครัง้หน่ึง เม่ือเห็นสำยตำช่ำงสงสยัเขำจึงเลำ่ตอ่ 

“พ่ีคิดว่ำชีวิตคนเรำมีเรื่องรำวมำกมำยใหไ้ดเ้รียนรู ้ ถำ้เรำรูจ้ักมองคนอ่ืน
บำ้งเรำจะไดล้ดควำมเห็นแก่ตวัลงไป ไมลื่มวำ่คนเหลำ่นีก้็เป็นสว่นหนึ่งในสงัคมของ
เรำเช่นเดียวกนั” 

“กำรมองในมมุท่ีตำ่งออกไป มนัไมไ่ดช้่วยแคใ่นเร่ืองวิธีกำรมองโลกของเรำ
เท่ำนัน้นะ แต่ยังช่วยในเรื่องงำนของพ่ีดว้ย พอไม่ยึดติดกับแบบแผนเดิม ๆ ท ำให้
เวลำมีปัญหำเขำ้มำเรำสำมำรถหำวิธีรบัมือกับมันไดท้ัน เวลำมองพวกเขำพ่ีก็คิด
อะไรไดห้ลำยอย่ำง เป็นกำรฝึกสมองไปดว้ย”  
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“งำนโรงแรมเป็นงำนท่ีตอ้งเจอผูค้นมำก แตกตำ่งกนัทัง้ลกัษณะกำรกินกำร
อยู่ นิสยัใจคอ เติบโตมำกันคนละแบบ ถำ้เรำไม่เขำ้ใจจุดนีก้็จะพำลหงุดหงิดไปทุก
เร่ืองเลย” 

“แต่กำรออกมำขับรถคนเดียวเช้ำ ๆ แบบนีม้ันค่อนขำ้งเหงำ พ่ีอยำกใช้
เวลำท่ีมีควำมหมำยแบบนีก้บัคนท่ีพ่ีรกั”  

ชำยหนุ่มหยดุพดู หนัไปมองหญิงสำว  
“ปัณคดิวำ่ยงัไง”  
 
“พ่ีรำมเป็นคนทัศนคติดีมำก ๆ เลยค่ะ ชอบอ่ำนหนังสือปรชัญำใช่ไหมละ่

คะ” ปัญญำภำชมพรอ้มรอยยิม้ ไม่ตอบค ำถำมประโยคหลงั ท่ีเขำตัง้ใจถำมเธอว่ำ
คดิยงัไงท่ีออกมำนั่งรถตอนเชำ้ ๆ ดผููค้นกบัเขำแบบนี ้

“ใช่จะ้ ตอนเดก็พ่ีชอบเก็บตวัอ่ำนหนงัสือ ไมรู่ท้  ำไมนะแตพ่ี่ชอบจรงิ ๆ”  
“ตอนนีพ่ี้รำมไมเ่ก็บตวัเหรอคะ” เธอแกลง้ถำมเขำเพรำะไม่เคยเห็นรำมไป

ไหน ยงันึกวำ่เขำรูจ้กัแตบ่ำ้นกบัโรงแรมเสียอีก  
รำมหัวเรำะเบำ ๆ ท่ีเธอว่ำมำมนัก็จริง เขำไม่ค่อยไดอ้อกไปไหนจริง ๆ จะ

ใหไ้ปไหนละ่ก็บำ้นเป็นท่ี ๆ เขำไดเ้จอเธอบอ่ยท่ีสดุน่ีนำ 
“ตอนเรียนมหำ’ลยัพ่ีก็ท ำกิจกรรมนะ แถมเคยท ำงำนพำรท์ไทมด์ว้ย ก็เลย

มีโอกำสไดเ้จอคนมำกขึน้”  
“แตพ่ี่ก็เป็นคนพดูไมเ่ก่งเหมือนเดมิ ท ำไงไดล้ะ่” 
“ขอ้นีปั้ณเขำ้ใจพ่ีรำมนะคะ ปัณก็พดูไมเ่ก่งเหมือนกนั” 
“จะพดูเก่งก็ต่อเม่ือ พดูเรื่องท่ีตวัเองสนใจอย่ำงลึกซึง้เท่ำนัน้” ทัง้คู่หันมำ

มองอีกฝ่ำยและพูดขึน้พรอ้มกัน ประโยคนีไ้ม่ใช่ควำมบังเอิญ แต่เป็นประโยคท่ี
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นกัจิตวทิยำใชอ้ธิบำยคน Introvert หรือ คนเก็บตวัหรือโลกสว่นตวัสงูท่ีมกัจะพดูนอ้ย 
แตจ่ะพดูไมห่ยดุในเร่ืองท่ีตวัเองสนใจ  

ปัญญำภำรีบหนัหนำ้ออกไปมองขำ้งทำงดว้ยควำมเขนิอำย  
‘เม่ือกีนี้บ้งัเอิญใช่ไหม’ หญิงสำวถำมตวัเองในใจ พดูประโยคเดียวกันไม่

เท่ำไร แต่ใบหนำ้หล่อ ๆ ท่ียิม้ใหใ้นระยะใกลข้นำดนี ้ท ำเอำหัวใจของเธอเตน้แรงไม่
เป็นจงัหวะ 

 
รำมเก็บซ่อนรอยยิม้ไวก้ลวัหญิงสำวจะเขินอำยกว่ำเดิม แต่ก็เก็บไวไ้ม่มิด 

เขำกลบัไปตัง้ใจขบัรถ ไมไ่ดพ้ดูอะไรอีกจนกระทั่งมำถึงจดุหมำย 
รถขบัมำจอดท่ีรำ้นกำแฟเล็ก ๆ ตัง้อยู่ในอำคำรชุดย่ำนมหำวิทยำลยัแห่ง

หนึ่ง ตอนนีเ้วลำหกโมงส่ีสบิหำ้ยงัไมมี่รถมำจอดสกัคนั  
ปัญญำภำและรำมลงมำจำกรถ หญิงสำวสงัเกตเห็นว่ำป้ำยเวลำเปิดปิด

ของรำ้นตดิวำ่ 08.30 -19.30 น. 
“รำ้นยงัไมเ่ปิดไมใ่ช่เหรอคะ”  
“เขำ้ไปเถอะ” รำมวำ่แลว้หลีกทำงใหห้ญิงสำวเดนิน ำไปก่อน  
ปัญญำภำเปิดประตูเขำ้ไปในรำ้น รำมเดินตำมเธอมำติด ๆ ภำยในรำ้น

หอมอบอวลไปดว้ยกลิ่นขนมปังท่ีเพิ่งอบหมำด ๆ พรอ้มกับกลิ่นกำแฟคั่วหอมกรุ่น
ภำยในรำ้นตกแตง่ไวอ้ย่ำงน่ำรกั เหมำะกบักำรมำนั่งแช่ทัง้วนั ดอกไมแ้หง้ถกูเคลือบ
ไวใ้นกรอบรูปตดิตำมผนงั ช่วยใหเ้พิม่บรรยำกำศผอ่นคลำยมำกขึน้  

มองไปอีกบนผนังเป็นวอลลเ์ปเปอรรู์ปบิ๊กเบน (Big Ben) ของประเทศ
อังกฤษ ส่วนบนสดุของภำพมีนำฬิกำของจริงแขวนอยู่ดว้ย ช่ำงเขำ้กันดีกับอำกำศ
เย็นจำกเคร่ืองปรบัอำกำศและเสียงเพลงคลำสสคิท่ีคลออยู่เบำ ๆ  
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ปัญญำภำมองรอบ ๆ ดว้ยควำมสนใจ หญิงสำวหนัมำหำรำมเพรำะไม่รูจ้ะ
ท ำอะไรตอ่ ในรำ้นไมมี่ใครอยู่เลย 

 
“ปัณนั่งก่อนส”ิ รำมบอกเธอพรอ้มกบัจะเดนิไปเล่ือนเกำ้อีใ้ห ้แตมื่อของเธอ

ท่ีอยู่ใกลก้วำ่ดงึเกำ้อีอ้อกมำเอง นั่งลงไปก่อนท่ีรำมจะมำท ำให ้หญิงสำวยิม้ให้เขำท่ี
กลบัไปนั่งเกำ้อีฝ่ั้งตรงขำ้ม 

“เด๋ียวนีช้ำยหญิงเท่ำเทียมกนัแลว้คะ่ พ่ีรำมไมต่อ้งท ำอะไรพวกนี ้ปัณก็รูว้ำ่
พ่ีเป็นสุภำพบุรุษ” หญิงสำวว่ำแล้วนั่งมองรำมท่ีหน้ำขึน้สีพรอ้มอมยิม้นิด ๆ ส่ง
รอยยิม้ของตวัใหก้บัเขำดว้ย 

จำกนั้นก็มีคนเดินถือถำดเคก้ออกมำจำกดำ้นในของรำ้น เธอคือจิดำรำ 
เลขำของรำมนั่นเอง รำ้นกำแฟนีห้ญิงสำวเปิดเป็นอำชีพเสรมิ 

“อรุณสวสัดิจ์ะ้รำม มำแลว้ก็ไม่บอกล่ะคะ พอดีดำวอบขนมเคก้อยู่เลยไม่
ไดม้ำตอ้นรับ” หญิงสำววัยสำมสิบห้ำเอ่ยทักทำยชำยหนุ่มอย่ำงเป็นกันเอง  ดว้ย
น ำ้เสียงปกต ิไมเ่หมือนตอนท ำงำนท่ีชอบดดัเสียงเรียกชำยหนุ่มวำ่บอส  

เวลำงำนรำมคือเจำ้นำย แต่นอกเวลำงำนก็เป็นเพ่ือนกัน แมเ้ธอจะอำยุ
มำกกว่ำรำมหำ้หกปีก็ตำม จิดำรำเขำ้มำท ำงำนเป็นเลขำพรอ้ม ๆ กับท่ีรำมเริ่มเขำ้
มำท ำงำนโรงแรม พวกเขำจึงคอ่นขำ้งสนิทกนั เรียกวำ่เป็นท่ีปรกึษำของกนัและกันก็
วำ่ได ้

“เพิ่งมำถึงไม่นำน ปัณน่ีดำวนะ เป็นเพ่ือนแลว้ก็เลขำของพ่ี แลว้ก็เป็น
เจำ้ของรำ้นกำแฟท่ีน่ีดว้ย”  

ปัญญำภำลกุขึน้โคง้ศีรษะใหห้ญิงสำวเจำ้ของรำ้นกำแฟ เป็นกำรทักทำย
แทนกำรจบัมือเพรำะเห็นวำ่มือเธอไมว่ำ่ง 

“ยินดีท่ีไดรู้จ้กัคะ่คณุดำว”  
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“เรียกพ่ีดำวก็ไดค้่ะ” เธอยิม้ใหปั้ญญำภำอย่ำงเป็นมิตร แลว้จอ้งหนำ้หญิง
สำวเหมือนก ำลงันึกอะไร 

“จ ำไดแ้ลว้! เดก็ผูห้ญิงท่ีรำมพำไปท่ีหอ้งท ำงำนวนันัน้”  
 
รำมลกุขึน้มำยืนขำ้ง ๆ ปัญญำภำถำมเสียงสงู “เดก็ผูห้ญิง” 
“ปัณเรียนจบปริญญำตรีแลว้นะ เป็นเพ่ือนรุ่นเดียวกับลกัษณ์ แลว้ก็..เป็น

ผูห้ญิงท่ีฉันรกั อย่ำพดูใหรู้ส้ึกว่ำไปพรำกผูเ้ยำวไ์ดไ้หม” รำมตอบคนท่ีช่ำงจ ำและใส่
ใจรำยละเอียดของเขำยิ่งนัก ส่วนปัญญำภำยืนท ำอะไรไม่ถูก หลงัไดย้ินสิ่งท่ีชำย
หนุ่มพดูกบัจิดำรำ 

“คนท่ีปกติเงียบ ๆ เวลำมีควำมรกัตอ้งขนำดนีเ้ลยเหรอ จะท ำอะไรก็เชิญ
เลยจำ้ ไมยุ่่งแลว้” จิดำรำแซวผูเ้ป็นเพ่ือนและเจำ้นำย ก่อนน ำเคก้ไปจดัไวใ้นตูก้ระจก 

“ขอเคก้ใหปั้ณชิน้ส”ิ รำมหนัไปบอกคนท่ีก ำลงัจดัวำงเคก้อย่ำงระมดัระวงั  
“ปัณดื่มอะไรดี” ปัญญำภำเงยหนำ้มำมองชำยหนุ่ม เขำท ำใหเ้ธอลืมทุก

อย่ำงไปหมดแลว้ 
“ลำเตร้อ้นก็ไดค้ะ่”  
“ไมห่วำนนะคะ” รีบบอกอีกดว้ยท่ำทำงรอ้นรนเพรำะนึกอะไรไมค่อ่ยออก 
“ลำเตร้อ้นไม่หวำนนะครบั” เขำทวนเมนูของเธอ ก่อนจะเดนิไปท่ีเคร่ืองชง

กำแฟ ปัญญำภำคิว้ขมวด แปลกใจท่ีเห็นเขำเดินไปชงกำแฟเอง ไมไ่ดบ้อกใหจ้ิดำรำ
เป็นคนท ำ 

 
“ปกตเิวลำรำมมำท่ีน่ีก็ตอ้งชงกำแฟเองทกุครัง้เลย เขำฝีมือใชไ้ดเ้ลยนะ” 

ปัญญำภำฟังอย่ำงสนใจ 
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 “รูใ้ช่ไหมว่ำรำมแพแ้ลคโตสในนมววั เพรำะฉะนัน้เวลำทำนกำแฟนมตอ้ง
เลือกรำ้นใหด้ี” จิดำรำท่ียกเคก้มำใหเ้อ่ยขึน้  

“แตท่ี่รำ้นพ่ีใสใ่จเร่ืองนีจ้ะ้ ท่ีจรงิรำ้นกำแฟนี ้รำมมีสว่นช่วยพ่ีมำกเลยละ”  
“แตถ่ำ้นอ้งปัณอยำกรูอ้ะไรเพิม่ก็ถำมรำมเองนะคะ” หญิงสำวตดับทจนท ำ

ใหค้นท่ีก ำลงัเตรียมฟังตอ่รอ้งอำ้ว! ในใจ  
จิดำรำเห็นปัญญำภำท ำหนำ้เหวอจึงหวัเรำะแลว้วำ่ตอ่ 
“ก ำลังเดตกัน เรื่องของเขำก็ควรให้เขำเป็นฝ่ำยพูดเองสิคะ สู ้ๆ นะคะ

นอ้งปัณ พ่ีจะไปท ำอำหำรเชำ้มำให ้ผูช้ำยท่ีรกันอ้งปัณเขำสั่งไวน้่ะจ๊ะ”  
คนถูกแซวหน้ำแดงท ำอะไรไม่ถูกแลว้ แค่รำมคนเดียวเธอก็อำยมว้นจน

อยำกจะแทรกแผน่ดนิหนีแลว้ เพ่ือนของเขำยงัมำท ำใหเ้ธออำยยิ่งกวำ่เดมิอีก! 
 
รำมถือถ้วยกำแฟมำสองถว้ย ให้ปัญญำภำหนึ่งและตัวเองอีกหนึ่ง ชำย

หนุ่มวำงไวด้ำ้นหนำ้เธออย่ำงเบำมือ แลว้วำงของตวัเองตำม ก่อนจะนั่งลงท่ีเดมิ 
“พ่ีบอกปัณตอนอยู่บนรถวำ่เคยท ำงำนพำรท์ไทม ์พ่ีท ำท่ีรำ้นกำแฟ”  
เธอหำยสงสยัและนึกขึน้ไดว้ำ่ท่ีบำ้นเขำก็มีเครื่องชงกำแฟขนำดเลก็อยู่ดว้ย 

นอกจำกนีร้ำมยงัชอบดื่มกำแฟมำก ๆ ดว้ย 
“หลำยวันมำนี้ พ่ีรำมท ำอะไรท่ีปัณคำดไม่ถึงหลำยอย่ำงเลยนะคะ ” 

ปัญญำภำวำงถว้ยกำแฟท่ีเพิง่ดื่มลง เอ่ยบอกเขำในสิง่ท่ีเธอคดิ 
“มนัเป็นสิง่ท่ีพ่ีควรจะท ำมำตัง้นำนแลว้ตำ่งหำก”  
“พ่ีรำมรกัปัณเพรำะอะไรคะ” ชำยหนุ่มนิ่งไปเม่ือไดย้ินสิ่งท่ีเธอถำม เขำยิม้

เลก็นอ้ยก่อนจะตอบ 
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“พ่ีเห็นหนำ้ปัณครัง้แรกพ่ีก็รกัปัณแลว้ มนัไมมี่เหตผุลหรอก จำกนัน้พ่ีก็เฝ้ำ
มองปัณมำตลอด พ่ียิ่งรูส้กึวำ่เรำมีอะไรหลำยอย่ำงคลำ้ยกนั เพรำะฉะนัน้เรำอำจจะ
ดงึดดูซึ่งกนัและกนัก็ได ้ปัณก็รูส้กึอย่ำงนัน้ใช่ไหม ไมอ่ย่ำงนัน้ปัณคงไมช่อบพ่ี” 

“พ่ีรำมพดูเขำ้ขำ้งตวัเองน่ีนำ แตว่ำ่ปัณเคยบอกวำ่ชอบพ่ีตัง้แตเ่ม่ือไหรค่ะ” 
“ปัณบอกวำ่ปัณเคยชอบพ่ี แตพ่ี่ใจรำ้ยกบัปัณ ปัณก็เลยไมช่อบพ่ีแลว้ บอก

เม่ือวนัท่ีจัดงำนเลีย้งท่ีโรงแรม ท่ีปัณตกน ำ้นั่นแหละ” ตอบอย่ำงละเอียดดว้ยควำม
ซ่ือ แตปั่ญญำภำยกมือขึน้ปิดปำก ตำเบกิกวำ้ง ดว้ยหวัใจเตน้แรงไมเ่ป็นจงัหวะ 

“ควำมฝันนั่นเป็นเรื่องจรงิเหรอคะ” รำมพยกัหนำ้ตอบรบัเธอ ยงัท ำหนำ้ซ่ือ
อยู่อีก 

“ปัณคดิวำ่มนัเป็นควำมฝันอย่ำงนัน้เหรอ”  
“ใช่สิคะ ใครจะคิดว่ำเรื่องแบบนัน้จะเป็นเรื่องจริง” ปัญญำภำว่ำ ทัง้แกม้ 

ทัง้หแูดงไปหมด 
 หญิงสำวเล่ือนมือมำทำบหนำ้อกขำ้งซำ้ย รำวกับเกรงว่ำหวัใจจะกระเดน็

ออกมำ มองหนำ้ท่ีไม่รูส้ึกรูส้ำอะไรของรำม ก็อยำกจะเป็นลมลม้พบัไปตรงนั้นให้รู ้
แลว้รูร้อดไปเลย เธออำยขนำดนีท้  ำไมหนำ้เขำยงันิ่งอยู่ได!้ 
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บทท่ี 8 
 
 
 

รำมกบัปัญญำภำอยู่รำ้นกำแฟอีกชั่วโมงกว่ำ ๆ พวกเขำก็บอกลำจิดำรำ
ผูเ้ป็นเจำ้ของรำ้นเพ่ือไปท่ีอ่ืนต่อ สถำนกำรณ์หลงัจำกท่ีปัญญำภำอยำกจะเป็นลม
ถูกขัน้ดว้ยอำหำรเชำ้ หญิงสำวทำนอยู่เงียบ ๆ ไม่กลำ้เงยหนำ้สบตำกับรำมแม้แต่
นอ้ย 

รำมไม่ค่อยเขำ้ใจท่ำทำงของหญิงสำวนัก เธอดตูกใจมำกตอนเขำพูดถึง
เร่ืองนัน้ ชำยหนุ่มคดิวำ่ปัญญำภำจ ำเร่ืองในคืนนัน้ไมไ่ดเ้สียอีก แตเ่ธอกลบัจ ำมนัได้
และคดิวำ่เป็นควำมฝัน เขำนั่งมองเธอไมพ่ดูอะไร รูส้กึท ำตวัไมถ่กูเหมือนกนั แตผ่ำ่น
ไปไมน่ำนชำยหนุ่มจึงเป็นฝ่ำยเอ่ยขึน้ก่อน เพรำะไมอ่ยำกใหเ้ธอรูส้กึไม่ดี บรรยำกำศ
จึงคอ่ยกลบัมำเป็นปกตแิละรำบรื่น ควำมวำ่ 

“พีข่อโทษนะที่เขา้ไปโดยพละการ ตัง้แต่เห็นปัณตกน ้าพีก่็รอ้นใจมาก ถา้
ไมไ่ดเ้หน็กบัตาก็ไมส่บายใจ” 
 ร่างบางหนา้ง า้งอเลก็นอ้ยแตก่็ยิม้ออกแลว้บอกเขาวา่ ไมเ่ป็นไรคะ่ 
 

ปัญญำภำนั่งหลงัพงิเบำะรถ เอียงตวัเลก็นอ้ยแลมองคนขบัรถสดุหลอ่ ดว้ย
สำยตำคลำ้ยคนง่วงนอนเตม็ที  
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 “ถ้ำปัณเหน่ือยแลว้พ่ีพำกลับไดน้ะ” รำมเห็นท่ำทำงเธอดูเหน็ดเหน่ือย
ตัง้แตอ่อกจำกรำ้นกำแฟมำ จึงเอ่ยถำมเผ่ือเธอจะอยำกกลบัแลว้ไมก่ลำ้บอกเขำ 

“ไมเ่ป็นไรคะ่ ไปท่ี ๆ พ่ีรำมคดิไวด้ีกวำ่คะ่” หญิงสำวตอบ ท่ีจรงิเธอแคอ่ยำก
พกัเอำแรงใหห้วัใจท่ีเตน้แรงจนเหน่ือยหอบสงบลง สำเหตมุนัก็มำจำกชำยท่ีเอ่ยถำม
เม่ือครูนี่แ้หละ ไมค่ดิวำ่แคม่ำรำ้นกำแฟรำมจะท ำใหห้ัวใจเตน้แรงไดข้นำดนี ้  

 
“เม่ือก่อนปัณคิดว่ำพ่ีรำมดมีูเสน่หน์่ำคน้หำ แต่ปัณไม่เคยคิดถึงพ่ีรำมใน

แบบท่ีเป็นวนันีเ้ลยนะคะ” เธอชวนคยุเม่ือรำมเงียบไปเพรำะกลวัจะรบกวนเธอ 
“แลว้ปัณอยำกใหพ่ี้เป็นแบบไหน” รำมยิม้แลว้ถำมกลบั ยินดีท่ีรำ่งบำงเป็น

ฝ่ำยชวนเขำคยุบำ้ง แถมยงัคยุเร่ืองท่ีเธอคดิเก่ียวกบัเขำอีก 
“เป็นแบบท่ีพ่ีรำมเป็นคะ่ ถำ้ปัณจะรกัพ่ีปัณก็จะรกัในสิง่ท่ีพ่ีเป็น” คนฟังยิม้

กวำ้งขดัเขนิ อยำกใหป้ระโยคท่ีเธอพดูเม่ือครูนี่ไ้มมี่ค  ำวำ่ถำ้ 
“ขอบคณุนะ”  
“สิ่งท่ีพ่ีท ำในวนันีค้งท ำใหปั้ณตกใจมำก ท่ีผ่ำนมำพ่ีท ำไม่ดีกับปัณไวเ้ยอะ 

จะวำ่ไป ไมว่ำ่แบบไหนมนัก็เป็นสิ่งท่ีพ่ีท ำกบัปัณคนเดียว” ควำมหมำยของรำมก็คือ 
ปัญญำภำเป็นคนท่ีท ำใหเ้ขำไมส่ำมำรถเก็บซ่อนควำมรูส้กึต่ำง ๆ แบบท่ีปกตทิ ำได ้

 
“เม่ือก่อนปัณเคยสงสยัว่ำปัณท ำอะไรผิด พ่ีรำมถึงชอบต ำหนิปัณอยู่เร่ือย

เลย ถึงจะเลกิชอบพ่ีไปแลว้แตปั่ณก็เสียใจมำกนะคะ” เธอกลำ่วโทษชำยหนุ่ม 
“พ่ีขอโทษ ต่อไปพ่ีจะไม่ท ำใหปั้ณเสียใจอีกเด็ดขำด พ่ีสญัญำ” รำมย่ืนมือ

ขำ้งหนึ่งมำจับมือเธอไว ้ปัญญำภำมองเขำดว้ยควำมสบัสนอีกครัง้ เธอรูส้ึกอบอุ่น
และเช่ือมั่นในตวัเขำอย่ำงบอกไมถ่กู 
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ปัญญำภำหนักลบัไปมองทำงขำ้งหนำ้อีก เธอนั่งนิ่งอยู่อีกพกัใหญ่คอ่ยชวน
รำมคยุเรื่องอ่ืนไปพลำง ส่วนมำกจะถำมถึงควำมชอบของชำยหนุ่ม รวมถึงเรื่องใน
อดีตท่ีเขำท ำกบัเธอ วำ่ตอนนัน้คดิอะไรอยู่ถึงไดท้  ำแบบนัน้ 

หญิงสำวไดรู้ว้่ำคนท่ีนั่งขำ้งเธอตอนนี ้นอกจำกรอบคอบแล้วยังละเอียด 
อ่อนอีกดว้ย อย่ำงท่ีเธอถำมเขำว่ำ ท ำไมถึงบอกว่ำเธอไม่ควรแต่งหนำ้ นอกจำกว่ำ
รำมไมอ่ยำกใหใ้ครมองเธอแลว้ ก็ยงัมีเหตผุลอ่ืนอีก เป็นเพรำะปัญญำภำไม่มั่นใจใน
ตวัเอง ยิ่งเวลำมีคนมองเธอก็ยิ่งประหมำ่  

เขำจึงไมเ่ห็นควำมจ ำเป็นท่ีหญิงสำวจะตอ้งท ำในสิง่ท่ีตวัเองไมถ่นดั เพรำะ
ยังไงเธอก็จัดว่ำเป็นคนหนำ้ตำดีอยู่แลว้ แค่ขำวซีดไปหน่อยเท่ำนัน้เอง และไม่ใช่ ว่ำ
ชำยหนุ่มไม่ชอบผูห้ญิงแต่งหนำ้ ปัญญำภำดสูวยสะดดุตำขึน้มำทันทีเม่ือแต่งหน้ำ 
เขำตอ้งชอบอยู่แลว้  

รำมยงับอกอีกวำ่ เสน่หข์องเธออยู่ท่ีรอยยิม้และดวงตำตำ่งหำก 
 
ปัญญำภำยิม้อยู่คนเดียวขณะฟังรำมพดู วนันีเ้ขำพดูเยอะเป็นพเิศษแถมมี

แตค่  ำรื่นหทูัง้นัน้ แตก่็อดคดิไมไ่ดว้ำ่พ่ีชำยเพ่ือนพดูเพ่ือเอำใจเธอเท่ำนัน้ 
“พ่ีรำมคะ ถำ้ปัณจ ำเป็นตอ้งท ำผิดเพ่ือใหไ้ดใ้นสิ่งท่ีปัณอยำกไดม้ำกท่ีสดุ 

พ่ีรำมจะหำ้มปัณไหมคะ” 
“ถำ้เป็นเร่ืองท่ีผดิ พ่ีก็ตอ้งหำ้มส”ิ 
“แมม้นัจะส ำคญักับปัณมำกขนำดไหนก็ตำมหรือคะ” รำมช ำเลืองมองเธอ

ครัง้หน่ึงก่อนตอบ 
“พ่ีไมใ่ช่คนรกัแบบท่ีจะสนับสนุนใหปั้ณท ำทกุอย่ำงตำมใจ โดยไมส่นใจผิด

ถกูหรอกนะ แบบนัน้มนัก็แคอ่ยำกท ำใหปั้ณชอบพ่ีเท่ำนัน้ ไมใ่ช่ควำมรกัควำมหวังดี
จรงิ ๆ หรอก พ่ีรกัปัณพ่ียิ่งจะตอ้งเตือน ถำ้ปัณท ำอะไรผดิ” 
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“แลว้ถำ้ปัณโกรธพ่ีรำมละ่คะ” เขำหนัมำมองคนตัง้ค  ำถำม แลว้เอ่ยถำมเธอ
ดว้ยประโยคเดียวกนั  

“กลบักนั ถำ้เป็นพ่ีปัณจะหำ้มหรือเปลำ่” 
เธอหัวเรำะเบำ ๆ “ปัณก็คิดเหมือนพ่ีรำมค่ะ” หญิงสำวว่ำ ยิม้พอใจใน

ค ำตอบ  
ตอนนีปั้ญญำภำเริ่มไม่รูส้ึกเกร็งเวลำอยู่กับรำมแลว้ เธอชวนเขำคุยอีก

หลำยเร่ืองจนรถมำถึงท่ีหมำย รำ่งบำงเพิง่จะสงัเกตวำ่ตนก ำลงัยืนอยู่ท่ีบำ้นแถบชำน
เมือง 

หญิงสำวลงจำกรถแลว้ส ำรวจโดยรอบ ตวับำ้นคอ่นขำ้งเก่ำไรว่ี้แววผูอ้ำศยั 
แต่รอบบำ้นรำยลอ้มไปดว้ยไมยื้นตน้หลำกหลำยประเภท จะว่ำรกทึบก็ว่ำไดเ้พรำะ
บรเิวณนีร้ม่รื่นและอำกำศเย็นกวำ่ท่ีอ่ืน ขำ้งลำ่งลงมำตำมตน้ไมก้็มีกลว้ยไมอ้ยู่หลำย
ตน้ ตอนนีเ้ริม่ออกดอกแลว้ สว่นบนพืน้ดนิก็มีกหุลำบและตน้ไมม้งคลอีกหลำยตน้ 

“ท่ีน่ีเป็นบำ้นเก่ำของคณุปู่ คณุย่ำพ่ี” รำมเอ่ยขึน้เม่ือเดนิมำใกลเ้ธอ “ตอนพ่ี
ยงัเดก็ พอถึงวนัหยดุคณุปู่ จะพำพ่ีมำอยู่ท่ีน่ี” 

“พ่ีรำมชอบมำท่ีน่ีเหรอคะ มนัดเูงียบสงบดี” 
“พ่ีใชม้นัเป็นท่ีหลบหลีกควำมวุ่นวำย ไปตรงนัน้สิมีท่ีนั่งดว้ยนะ” เขำตอบ

และจบัมือเธอพำไปหลงับำ้น 
 
หลังบ้ำนดูสะอำดสะอ้ำนกว่ำด้ำนหน้ำ เพรำะมีร่องรอยกำรท ำควำม

สะอำด บริเวณแคร่ไม ้ และเกำ้อีไมย้ำวส ำหรับนั่งและนอน มีฝุ่ นจับเพียงเล็กน้อย 
ขำ้งบนขึน้ไปยังมีผำ้บำง ๆ  สีขำวผืนใหญ่ ผกูไวท้ัง้ส่ีทิศกันใบไมป้ลิวตกลงมำถกูคน
ดำ้นลำ่ง ตัง้แตร่ำมกลบัมำจำกเรียนตอ่ เขำก็กลบัมำท ำใหบ้ำ้นเดมิหลงันีเ้ป็นเหมือน
สมยัท่ีคณุปู่ ยงัอยู่ 
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รำมปลอ่ยมือหญิงสำวก่อนจะไปเปิดตูเ้ก็บอปุกรณ ์หยิบผำ้สะอำดออกมำ
ผืนหนึ่งเพ่ือเช็ดท่ีนั่ง เม่ือเรียบรอ้ยแลว้เขำก็นั่งลงบนเก้ำอีไม ้ หลังพิงพนักทันที 
ปัญญำภำลังเลว่ำตอ้งนั่งท่ีไหน สุดท้ำยก็เลือกไปนั่งลงขำ้ง ๆ เขำ หญิงสำวเวน้
ระยะห่ำงนิดหน่อย นั่งตวัตรงมือวำงท่ีเขำ่ รูส้กึเกรง็ขึน้มำอีกเม่ือไดใ้กลช้ิดกบัเขำ 

“ท ำไมพำปัณมำท่ีน่ีละ่คะ”  
“มันเงียบสงบดีไม่ใช่เหรอ พ่ีไม่อยำกให้เวลำของเรำสองคนถูกคนอ่ืน

รบกวน” รำมตอบค ำถำมหญิงสำว  
“พ่ีก  ำลงัจีบปัณอยู่ พ่ีก็อยำกใหปั้ณรูจ้กัตวัตนจรงิ ๆ  ของพ่ี ท่ีน่ีมีควำมทรง

จ ำหลำยอย่ำงของพ่ีกบัคณุปู่  เป็นท่ี ๆ มีสว่นท ำใหพ่ีเป็นพ่ีในวนันี”้  
 
หญิงสำวฟังเขำเล่ำอย่ำงสนใจ เธอมองคนท่ีก ำลังเล่ำเรื่องตัวเองพรอ้ม

รอยยิม้ท่ีปรำกฏบนรมิฝีปำกและดวงตำ 
“ตอนเด็ก ๆ พ่ีอยู่กับคุณปู่ มำกกว่ำคุณพ่อคุณแม่อีก แมท้่ำนจะเสียไป

ตัง้แต่พ่ีอำยุเจ็ดขวบ แต่คุณปู่ ก็สอนอะไรพ่ีมำกมำย ท่ำนยังมอบบันทึกส่วนตัว
มำกมำยตั้งแต่เป็นหนุ่มให้พ่ีอีก ถึงพ่ีจะได้อ่ำนมันหลังจำกนั้นเป็นสิบปีก็เถอะ  
คุณพ่อยังชอบบอกว่ำ พ่ีเหมือนคุณปู่ ทุกกระเบียดนิว้เลย” รำมยิม้เม่ือนึกถึงคนท่ี
ตวัเองผกูพนัในวยัเดก็ เขำมองแลว้หยดุเลำ่เม่ือเห็นหญิงสำวท ำท่ำจะถำม 

“พ่ีรำมหนำ้ตำคลำ้ยคณุปู่ หรือคะ” 
“ไม่รูส้ิ พ่ีคิดว่ำคงคลำ้ยกันธรรมดำเพรำะมีสำยเลือดเดียวกัน แต่คนอ่ืน ๆ 

จะบอกวำ่เหมือนมำก ตอนนีพ่ี้ไมมี่รูปท่ำนใหปั้ณด ูวนัหลงัจะใหด้นูะ”  
“พ่ีรำมประทับใจอะไรในตวัคณุปู่ คะ” หญิงสำวเอ่ยถำม เพรำะเห็นดวงตำ

เม่ือพดูถึงผูส้งูวยัท่ีลว่งลบัไปแลว้ของรำม ดเูล่ือมใสและเคำรพยิ่ง 
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“คณุปู่ เป็นคนมุ่งมั่น สำยตำกวำ้งไกลแลว้ก็ใจดีมำก ๆ เม่ือก่อนครอบครวั
ของพ่ีไม่ไดเ้ป็นเจ้ำของโรงแรมขนำดใหญ่แบบนีห้รอก แค่เปิดรำ้นอำหำรเท่ำนัน้  
ถึงจะมีอยู่หลำยรำ้นทั่วกรุงเทพฯ แต่รำยไดก้็เทียบกับท ำโรงแรมไม่ได ้คณุปู่ เป็นคน
รเิริม่อยำกจะท ำธรุกิจท่ีใหญ่กว่ำเดิม ตอนท่ีท่ำนปรกึษำกบัพ่ีนอ้งคนอ่ืน ๆ ก็ไมมี่ใคร
เห็นดว้ย แตท่่ำนก็ยงัท ำตอ่มำจนเรำมีโรงแรมหนำ้ตำแบบท่ีเห็นน่ีแหละ” 

“ท่ีจริงไม่ใช่ว่ำท่ำนไม่ทอ้ แต่คณุปู่ มีคณุย่ำท่ีคอยให้ก ำลงัใจและอยู่เคียง
ขำ้งท่ำนมำตลอด คณุพ่อเล่ำว่ำคณุปู่ เป็นคนพดูไม่เก่ง คณุย่ำก็รูน้ิสยัขอ้นีข้องท่ำน 
แตท่่ำนรกัคณุย่ำมำก ถึงวนัเกิดคณุย่ำเม่ือไร คณุปู่ ก็จะเขียนควำมในใจของตวัเองใส่
ลงในกระดำษไปซอ้มพดูคนเดียวก่อนท่ีจะมำพดูกบัคณุย่ำ” 

 
รำมยิม้มองปัญญำภำท่ีท่ำทำงขวยเขินขณะฟังเขำเล่ำ นึกเอ็นดเูธอขึน้มำ 

จึงเอือ้มมือไปจบัปอยผมของเธอแผว่เบำ 
“พ่ีรกัปัณนะ” 
“ไหงมำเร่ืองนีไ้ดล้ะ่คะ”  
“พ่ีก็ไมรู่เ้หมือนกนัจะ้” 
"คณุปู่ ของพ่ีเป็นคนโรแมนตกิจงัเลยคะ่ พ่ีก็เลยไดอ้ิทธิพลมำดว้ยแน่ ๆ เลย” 
“คงจะอย่ำงนัน้มัง้ พ่ีก็ซำบซึง้ในควำมรกัของคณุปู่ มำกเหมือนกัน คณุปู่

เคยพดูกับพ่ีว่ำ ถำ้รำมเจอคนท่ีรกัแลว้ ก็อย่ำปล่อยใหอ้ะไรมำแย่งควำมส ำคญัจำก
คนท่ีเรำรกัไปได ้ไมว่ำ่จะเป็นงำนหรืออะไรก็ตำม ตอนนัน้พ่ีไมค่อ่ยเขำ้ใจอะไร เพิง่มำ
คดิไดก้็ตอนไดย้ินปัณบอกวำ่เคยชอบพ่ี” 
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ชำยหนุ่มยิม้อ่อนโยนใหห้ญิงสำว หนักลบัมำนั่งตรง ๆ แลว้พดูสิง่ท่ีเก่ียวกับ
ตนตอ่ 

“ตัง้แตท่ี่เรำรูจ้กักนัมำ พ่ีรูม้ำตลอดวำ่พ่ีรกัปัณ แตพ่ี่ก็ไมมี่ควำมกลำ้พอท่ีจะ
บอกปัณ คณุปู่ ไมไ่ดบ้อกวำ่ถำ้คนท่ีเรำรกั ไมร่กัเรำแลว้จะท ำยงัไง แตพ่ี่ก็ไดเ้ขำ้ใจอีก
เร่ืองนะ ควำมรกัมนัไมมี่แบบแผนท่ีตำยตวั จะด ำเนินไปแบบไหนก็ไม่มีใครรู ้อยู่ท่ีวำ่
เรำจะกลำ้ลงไปเลน่กบัควำมรกัหรือเปลำ่” 

ปัญญำภำนั่งนิ่งฟังรำมเล่ำจนจบ ไม่มีปฏิกิริยำอ่ืน หัวใจดวงนอ้ยสั่นไหว 
ไมป่ฏิเสธวำ่เธอรบัเอำควำมรูส้กึท่ีเขำถ่ำยทอดมำเขำ้ไปในใจแลว้ 

รำมลบูศีรษะหญิงสำวอย่ำงแผว่เบำ เม่ือเห็นเธอท ำหนำ้คดิหนกั 
“ไมต่อ้งคดิมำกหรอก พ่ีไมไ่ดร้ีบรอ้นขนำดนัน้ ตอนนีเ้รำก็เรียนรูก้นัไปก่อน 

ปัณคอ่ยตดัสนิใจก็ได”้  
“คะ่” เธอตอบสัน้ ๆ ยิม้ใหเ้ขำ 
“ปัณอยำกจะเลำ่อะไรใหพ่ี้ฟังไหม” 
“ปัณกลัวว่ำจะเป็นผูห้ญิงท่ีไม่ดีพอส ำหรับพ่ีรำม กลัวว่ำต่อไปพ่ีรำมจะ

เสียใจท่ีเลือกปัณ” เธอบอกเหตผุลท่ีแทจ้รงิท่ีท ำใหไ้มก่ลำ้ตดัสนิใจ 
“จริง ๆ เลย” เขำยิม้ส่ำยหน้ำให้ร่ำงบำง “พ่ีถึงไดว้่ำปัณไม่ค่อยมั่นใจใน

ตวัเอง ท ำไมถึงวำ่ดีไมพ่อละ่ คนเรำลว้นมีดีในแบบของตวัเองนะ ปัณบอกวำ่ถำ้จะรกั
พ่ี ปัณก็จะรกัในแบบท่ีพ่ีเป็นไมใ่ช่เหรอ พ่ีก็เหมือนกนันะ” 

“น่ีมนัเร่ืองใหญ่นะคะ ปัณก็ตอ้งคดิมำกสิ” หญิงสำวหนำ้หงอลงดว้ยควำม
เขนิอำย รำ่งสงูยิม้ใหท้่ำทำงนัน้ ด ูๆ ไปก็เหมือนเดก็จรงิ ๆ นั่นแหละ 

 
“พ่ีรำมคะ” หลงัจำกท่ีตำ่งฝ่ำยต่ำงก็เงียบไปเพรำะไม่มีอะไรจะพดู ปัญญำ

ภำก็เอ่ยขึน้ “คณุย่ำของพ่ีรำมเป็นผูห้ญิงแบบไหนคะ”  
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รำมนึกอยู่ครูจ่ึงคอ่ยตอบเธอ 
“พ่ีเองก็ไมเ่คยเจอท่ำน แตฟั่งจำกท่ีคณุปู่ กบัคณุพอ่เล่ำแลว้ ท่ำนน่ำจะเป็น

คนท่ีใจดีมำก ๆ หัวเรำะร่ำเริงอยู่ตลอดเวลำ ชอบท ำใหค้นอ่ืนยิม้ได ้คณุพ่อพ่ียังเลำ่
เลยวำ่ แมไ่มเ่คยตีหรือดเุลยสกัครัง้เดียว แตท่่ำนมีวธีิพดูของตวัเอง โนม้นำ้วใจคนได ้
คดิดแูลว้น่ำจะนิสยัคลำ้ย ๆ กบัคณุแมล่ะมัง้” 

“แต่ปัณไม่ไดเ้ป็นแบบนัน้นะคะ” รำมหัวเรำะเบำ ๆ เขำคิดถูกว่ำเธอถำม
เพ่ือจะเปรียบเทียบกบัตวัเอง เป็นแบบนีแ้สดงวำ่หญิงสำวคงมีใจใหก้บัเขำบำ้งแลว้ 

“พ่ีเองก็เป็นคนละคนกับคณุปู่  เลือกคนรกัไม่จ  ำเป็นตอ้งเลือกเหมือนกนัก็
ไดจ้ะ้” 

“ก็…” 
“พ่ีขอโทษ พ่ีไมไ่ดต้ัง้ใจเปรียบเทียบตวัเองกบัคณุปู่ หรอกนะ พ่ีแคอ่ยำกเล่ำ

ใหปั้ณฟังวำ่ พ่ีไดร้บัมมุมองกำรใชชี้วติหลำยอย่ำงมำจำกคณุปู่ ” 
“เขำ้ใจแลว้คะ่” เธอวำ่ ยิม้เอียงอำยท่ีถำมเขำไปแบบนัน้ 
“นั่งพกัสกัหน่อยเถอะ แลว้เรำคอ่ยกลบักนั”  
“พิงพ่ีก็ไดน้ะ พ่ีกลวัปัณจะเม่ือย นั่งเกร็งมำนำนแลว้น่ะ” ใบหนำ้เขินอำย

หนัขวบัมำมองดว้ยสำยตำเอำเร่ือง แตแ่ลว้ก็หลบัตำลงแลว้เอียงศีรษะไปพิงไหล่เขำ
อย่ำงรวดเร็ว จนรำมก็ตัง้ตวัไม่ทัน เขำหัวเรำะเบำ ๆ อีกรอบ พรอ้มหัวใจท่ีเตน้แรง
ของตวัเอง 

ปัญญำภำหลบัตำลงไมเ่ขำ้ใจเลยวำ่ ท ำไมตวัเองถึงท ำอย่ำงนี ้ 
 
ร่ำงบำงหลับไปจริง ๆ จำกท่ีเธอตัง้ใจจะแกลง้หลับเฉย ๆ รำมปล่อยให้

หญิงสำวหลบัอยู่บนไหล่ตนโดยไม่รบกวน สว่นตวัเองนั่งคิดทบทวนเร่ืองท่ีเกิดขึน้ใน
วนันี ้
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“ไมว่ำ่จะเกิดอะไรขึน้ตอ่จำกนี ้พ่ีก็อยำกจะอยู่เคียงขำ้งกบัปัณอย่ำงในวนันี ้
นะ ปัณเป็นผูห้ญิงท่ีดีท่ีสดุส  ำหรบัพ่ี ไม่ตอ้งกลวัไปหรอก พ่ีต่ำงหำกท่ีตอ้งกลวัวำ่จะ
ไม่ใช่คนท่ีปัณรัก” ชำยหนุ่มว่ำเสียงเบำ เขำรู ้มำว่ำอีกไม่ถึงเดือนปัญญำภำจะ
เดนิทำงกลบัไปหำพอ่แม่ของเธอท่ีนิวซีแลนด ์ถึงเวลำนัน้ยงัไมรู่ว้ำ่จะท ำใหเ้ธอมั่นใจ
ในตวัเขำไดห้รือยงั แลว้จะมีผูช้ำยคนอ่ืนเขำ้หำเธอหรือเปลำ่ รำมรูส้กึหวั่นใจไม่นอ้ย 
ท่ีผำ่นมำเขำชะลำ่ใจได ้เพรำะรำ่งบำงตรงหนำ้ไมส่นใจเร่ืองมีแฟนแมแ้ตน่ิดเดียว 

 
ผ่ำนไปสกัพกั ขณะก ำลงัใจลอย รำมรูส้ึกว่ำน ำ้หนักบนไหล่ของเขำเบำลง 

เขำจึงหนัไปมอง ปัญญำภำต่ืนขึน้มำแลว้นั่นเอง เธอก ำลงัจดัผมใหเ้ขำ้ท่ีเขำ้ทำง 
“ปัณหลบัไปนำนหรือเปล่ำคะเน่ีย” ถำมเพรำะรูส้ึกอำยเม่ือมำหลบัขณะท่ี

ก ำลงัเดตอยู่  
รำมสำ่ยหนำ้เป็นค ำตอบ เอ่ยถำมเร่ืองอ่ืนแทน 
“ปัณชอบท่ีน่ีไหม”  
หญิงสำวพยกัหนำ้ขึน้ลง “ชอบคะ่ ท่ีท่ีเงียบสงบเย็นสบำย อย่ำงท่ีพ่ีรำมว่ำ

ไวเ้ลย” 
“ก็ดีแลว้จ้ะ ต่อไปเรำปรับปรุงบำ้นหลังนี ้ให้เป็นบำ้นสวนของเรำดีไหม 

โครงสรำ้งตวับำ้นมนัเก่ำแลว้คงจะเขำ้อยู่ไม่ได ้ปัณเป็นสถำปนิกก็มำช่วยออกแบบ
ใหพ่ี้สจิะ้” 

"ของเรำเหรอคะ” หนำ้หวำนขึน้สีเลือดฝำดทวนค ำวำ่ “ของเรำ” ท่ีเขำวำ่ 
รำมพยกัหนำ้รอลุน้ค  ำตอบ 

“ใหปั้ณสอบใบประกอบวชิำชีพผำ่นก่อนคอ่ยวำ่กนันะคะ” 
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บทท่ี 9 
 
 
 
“น่ีเรำหลงทำงหรือเปล่ำยำยส ุฉันว่ำเรำมำไกลแลว้นะ ท ำไมไม่ถึงสักที” 

เสียงบน่ของนชุนภำก ำลงับน่สเุมธำวี สองสำวเพ่ือนรกัก ำลงัพำกนัขบัรถไปยงัรีสอรท์
ท่ีเขำใหญ่ พวกเธอนดักบัมนิทรแ์ละเมยว์ดีไวท่ี้นั่น 

“ฉนัเปิดจีพีเอสใหเ้อำไหม” นชุนภำยงัถำมตอ่ 
“แกเลกิบน่สกัที ดปูำ้ยขำ้งหนำ้สิ อีกหำ้กิโลก็ถึงรีสอรท์ท่ีพวกยำยเมยร์ออยู่

แลว้” สเุมธำวีซึ่งก ำลงัขบัรถบอกใหค้นชอบบน่ใจเย็นลง 
 นุชนภำยืดตวัขึน้มอง เม่ือเห็นตำมท่ีเพ่ือนว่ำก็กลบัมำนั่งดี ๆ หำยใจออก

อย่ำงโลง่อก 
“ท ำไมฉนัตอ้งมำกลำงป่ำกลำงเขำ เพรำะแกหนีดตูวัดว้ยเน่ีย”  
“เอำน่ำ แกเองก็อยำกจะหลบหนำ้ลกัษณอ์ยู่ไม่ใช่รไึง ถือซะวำ่เรำมำเท่ียว

ปิดเทอมก็แลว้กัน” สเุมธำวีว่ำอย่ำงไม่ทุกขร์อ้น แมจ้ะก ำลงัหนีกำรดตูวัท่ีผูเ้ป็นพ่อ
จดัเตรียมไวใ้ห ้

“เฮอ้!” คนชอบบน่ถอนใจ “มำแบบนีย้งัไมไ่ดบ้อกยำยปัณเลย จะโกรธไหม
เน่ีย แลว้พวกนัน้คดิยงัไงถึงไดม้ำพกัเขำใหญ่น่ี” 
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“ปล่อยไปเถอะน่ำ ป่ำนนีย้ังเดตกับพ่ีรำมอยู่ไม่มีเวลำคิดถึงพวกเรำหรอก 
ส่วนยำยพวกนั้นน่ะเหรอ ก็เห็นจองกันไว้นำนแล้วหนิ เห็นบอกว่ำช่วงนี ้ดอก
ทำนตะวนัก ำลงับำนคงจะมำถ่ำยรูปกนัละ่มัง้”  

สุเมธำวีบอกสิ่งท่ีเธอคิดและรูเ้ก่ียวกับเพ่ือนอย่ำงสบำยใจ แต่ก่อนท่ีนุช
นภำจะตอบอะไรมำอีก หญิงสำวก็ชิงถำมออกไปก่อน 

“เออ แกวำ่ปัณจะชอบพ่ีรำมไหม” 
“ชอบ” คนตอบ ตอบแบบไมต่อ้งคดิ 
“ท ำไมแกคดิอย่ำงนัน้น่ะ พ่ีรำมเขำก็ดีอยู่หรอกนะ แตฉ่นัวำ่เขำไมน่่ำเหมำะ

กบัยำยปัณหรอก” 
“นั่นเพรำะแกเอำมำตรฐำนตัวเองตัดสิน่ะสิ แกไม่ชอบผูช้ำยแบบพ่ีรำม 

เพรำะเขำเหมือนคนท่ีพอ่แกพำมำใหด้ตูวัทกุคนใช่ไหมละ่” 
“คงงัน้ละ่มัง้ ผูช้ำยแบบนีมี้อะไรน่ำสนใจเหรอ” 
“จำ้ ผูช้ำยท่ีน่ำสนใจของแกคบมำก่ีคนแลว้ละ่ ถึงเดือนสกัคนไหม” นชุนภำ

ยอ้น คนฟังหนัมองตำเขียวเม่ือถูกพดูแทงใจด ำ แตก่่อนท่ีจะไดเ้ถียงกันตอ่รถก็มำถึง
หนำ้รีสอรท์แลว้  

นชุนภำกดโทรศพัทห์ำเพ่ือนท่ีมำพกัอยู่ก่อนแลว้ พวกเธอรอไมน่ำน เมยว์ดี
และมนิทรก์็มำช่วยกนัถือกระเป๋ำเขำ้ท่ีพกั 

 
วนัถดัมำปัญญำภำถกูรบกวนดว้ยเสียงเรียกเขำ้มือถือแตเ่ชำ้ สำยท่ีโทรมำ

โทรเขำ้มำติด ๆ หญิงสำวสำวเท้ำไว ๆ ขึน้ไปบนบำ้น เพรำะชำรจ์โทรศัพท์ไว้ใน
หอ้งนอน เธอตื่นนำนแลว้ ก ำลงัท ำควำมสะอำดบำ้นอยู่ดำ้นล่ำง จึงตอ้งรีบขึน้หอ้ง
มำรบัสำยเพรำะเกรงวำ่คนท่ีโทรมำจะมีเร่ืองรอ้นใจ  
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“พ่ีรำมก็โทรมำแลว้น่ีนำ ใครโทรมำกันนะ” หญิงสำวถำมตวัเองขณะก ำลงั
เดนิ หยิบโทรศพัทข์ึน้ดพูบวำ่เป็นสำยจำกลกัษณน์ั่นเอง 

“ลกัษณมี์อะไรหรือจ๊ะ”  
“ลักษณ์อยู่หน้ำบำ้นปัณแลว้ เปิดประตูให้หน่อยสิ” ปัญญำภำรีบมอง

ออกไปหนำ้ตำ่ง เห็นลกัษณยื์นอยู่หนำ้บำ้นจรงิ ๆ เธอจึงรีบลงไปเปิดประตใูหเ้ขำ 
 
“นุชอยู่ไหม ลักษณ์โทรหำเท่ำไหร่ก็ไม่ติด” ชำยหนุ่มเอ่ยถำมถึงนุชนภำ

ทนัทีท่ีเจอหนำ้ปัญญำภำ 
“ไมอ่ยู่จะ้ ลกัษณเ์ขำ้มำก่อนส”ิ เธอตอบแลว้เอ่ยชวนเขำเขำ้บำ้น  
“เม่ือวำนปัณกลบัมำก็เห็นแคโ่นต้ทิง้ไว ้ วำ่จะไปเท่ียวกบัส ุ ไมไ่ดบ้อกว่ำจะ

ไปไหน ปัณโทรไปหำทั้งสองคนแลว้ ก็ไม่มีใครบอกว่ำอยู่ไหนกัน แต่พวกเขำคง
ปลอดภยัดีฟังเสียงก็ดสูดใสทัง้คู”่ 

“พำกันไปไหนเน่ีย มีเรื่องจะคุยดว้ยแท้ ๆ” ลักษณ์บ่น ทิง้ตัวลงบนเกำ้อี ้
ปัญญำภำยิม้ใหท้่ำทำงหงดุหงิดของเพ่ือน ก่อนยกแกว้น ำ้มำให ้

“ลักษณ์มีธุระอะไรกับนุชเหรอ ฝำกปัณไวก้็ไดน้ะ” หญิงสำวแกลง้ถำม
ท่ำทำงของลกัษณต์อนนีใ้คร ๆ ก็อ่ำนออกหมด 

“ไม่ไดห้รอกลกัษณ์ตอ้งพดูดว้ยตวัเอง” ปัญญำภำพยักหนำ้รบัรูเ้ห็นดีเห็น
งำมกบัเขำ 

“ถำ้ปัณรูต้อ้งรีบบอกลกัษณเ์ลยนะ”  
“จะ้” ลกัษณย์ิม้ดีใจหลงัไดฟั้งค  ำตอบ ชำยหนุ่มอยู่คยุเป็นเพ่ือนปัญญำภำ

อีกพกัใหญ่เขำก็ขอตวักลบั แตก่็เหมือนคดิบำงอย่ำงได ้จึงหนัมำคยุกบัรำ่งบำงอีก 
“คุณพ่อคุณแม่บ่นคิดถึงปัณอีกแลว้ เย็นนีไ้ปทำนขำ้วบำ้นลักษณ์ดีไหม 

ถำ้ปัณไมมี่นดัอ่ืนซะก่อน”  
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ปัญญำภำลงัเล เธอวำ่งทัง้วนัอยู่แลว้ แตรู่ว้ำ่ถำ้ไปบำ้นของลกัษณ์ จะตอ้ง
เจอรำมดว้ยจึงรูส้ึกหวั่น ๆ ขึน้มำ อีกอย่ำงเธอก็ไม่รูว้่ำจะตอ้งเผชิญหน้ำกับบิดำ
มำรดำของพวกเขำยงัไง เพรำะวำ่ตอนนีเ้ธอเป็นคนท่ีลกูชำยพวกท่ำนก ำลงัจีบอยู่ 

“ถือว่ำชดเชยท่ีปัณหักอกลักษณ์ไม่ไดเ้หรอ” ลักษณ์ยกข้ออ้ำงท่ีท ำให้
ปัญญำภำเล่ียงไมไ่ดม้ำพดู แมว้ำ่เขำไมไ่ดต้ดิใจเร่ืองเหลำ่นัน้เลย 

“ก็ได ้ๆ”  
 
ลกัษณ์พำปัญญำภำมำบำ้นของตวัเองในตอนบ่ำย ๆ เขำพำหญิงสำวไป

ทำนขำ้วเท่ียงก่อนจะตรงไปท่ีบำ้น ระหวำ่งนัน้ปัญญำภำเล่ือนดมืูอถือไปมำ เห็นเมย์
วดีโพสตรู์ปในอินสตรำแกรมพรอ้มเช็คอินท่ีรีสอรท์แห่งหนึ่งท่ีเขำใหญ่ ปัญญำภำ
ครุน่คดิอยู่พกัหนึ่ง รีบบนัทึกหนำ้จอนัน้ไว ้แลว้กดโทรหำเมยว์ดีทนัที หญิงสำวหนัมำ
สง่สำยตำบอกใหล้กัษณเ์งียบไวก้่อน 

“วำ่ไงปัณ” เมยว์ดีรบัสำย 
“ปัณเห็นรูปเมย์ในไอจี ไปเท่ียวกันเหรอจ๊ะ แลว้สุกับนุชไดอ้ยู่ดว้ยหรือ

เปลำ่” 
“อ๋อ ไม่อยู่จะ้ อยู่กับมินทรแ์ค่สองคน ปัณมีอะไรหรือเปล่ำ” ปัญญำภำยิม้

ฟังเสียงจำกปลำยสำย 
“เปลำ่จะ้ แคน่ึกวำ่แอบไปเท่ียวกบัยำยพวกนัน้แลว้ไมช่วนกนั เท่ียวใหส้นุก

ละ” หญิงสำววำ่ก่อนวำงสำย ลกัษณท่ี์ขบัรถอยู่ท  ำหนำ้สงสยั 
“ปัณรูแ้ลว้ว่ำพวกนัน้อยู่ท่ีไหน ยำยเมยน์่ะโกหกไม่เนียนเลย ปัณถำมถึงสุ

กบันชุ ก็ไมไ่ดถ้ำมตอ่วำ่สองคนนัน้ไปไหน แสดงวำ่รูอ้ยู่แลว้” เธออธิบำยใหล้กัษณฟั์ง 
เม่ือเขำ้ไปเช็ครูปท่ีเมยว์ดีโพสตอี์กครัง้ก็ปรำกฎว่ำลบไปแลว้ แบบนีข้อ้สนันิษฐำน
ของเธอก็ยิ่งเขำ้เคำ้  
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 “ยำยเมยแ์กบอกปัณหรือเปล่ำว่ำพวกฉันอยู่ดว้ย” สเุมธำวีถำมพรอ้มจอ้ง
เมยว์ดีทันทีท่ีวำงสำยอย่ำงรอ้นตวั กลวัว่ำบิดำจะโทรหำเพ่ือนของตน ถำ้ยำยปัณรู้
ตอ้งไมก่ลำ้ปิดบงัพอ่เธอแน่เลย 

“ไมไ่ดบ้อก แลว้ฉนัก็ลบโพสตไ์ปแลว้ดว้ย”  
“แลว้แกจะลบท ำไมเน่ีย แบบนีย้ิ่งมีพิรุธใหญ่เลย ป่ำนนีย้ำยปัณรูแ้ลว้มัง้” 

มนิทรว์ำ่ใหเ้พ่ือน 
“ปัณรูก้็ไมเ่ห็นเป็นไรเลยน่ีนำ” เมยว์ดหีนำ้ซีดลงพดูเสียงอ่อย 
“นั่นสิ แกก็หนีแบบนีทุ้กครัง้อยู่แลว้ คณุพ่อก็ไม่เคยว่ำอะไรเลยน่ีนำ” นุช

นภำเอ่ยขึน้ นึกสงสำรเพ่ือนท่ีโดนว่ำ แตห่ญิงสำวกลบัไมรู่ต้วัเลยว่ำ เม่ือปัญญำภำรู ้
ท่ีอยู่ของพวกตนแลว้ คนท่ีจะตอ้งกลุม้ใจไมใ่ช่สเุมธำวีแตเ่ป็นเธอตำ่งหำก! 

 
เม่ือมำถึงบำ้นแลว้ลกัษณ์ก็ทิง้ปัญญำภำไวก้ับมำรดำของตน ส่วนตวัเอง

รีบจ ำ้ขึน้หอ้ง เก็บกระเป๋ำเตรียมไปคำ้งท่ีอ่ืนสักหลำยคืน ยังดีท่ีก่อนจะออกไปมำ
บอกผูเ้ป็นแม่ไวก้่อน คุณลักษิมำส่ำยศีรษะให้กับควำมใจรอ้นของลูกชำยคนเล็ก 
ก่อนหนัมำยิม้ใหปั้ญญำภำ 

“ตำ่งกบัพ่ีรำมมำกใช่ไหมละ่” ปัญญำภำยิม้ใหม้ำรดำเพ่ือนแทนค ำตอบ 
“แบบนีถ้ึงจะเป็นลกัษณท่ี์พวกเรำรูจ้กันะคะ ปัณดีใจกบัพวกเขำจรงิ ๆ คะ่”  
หญิงสำวอยู่คุยเป็นเพ่ือนมำรดำของรำมและลักษณ์ จนกระทั่งถึงเย็นท่ี

รำมกลบัมำ หญิงสงูวยัชวนเธอคยุหลำยต่อหลำยเรื่อง ถำมเรื่องเธอกับรำมเพียง
เลก็นอ้ยเท่ำนัน้ ท ำใหปั้ญญำภำรูส้กึสบำยใจขึน้เม่ือทุกอย่ำงยงัคงเหมือนเดมิ  
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คณุลกัษิมำพำเธอท ำนั่นท ำน่ี อย่ำงเช่นเก็บดอกไมใ้นสวนมำจัดใส่แจกัน 
เลือกดอกไมบ้ำงชนิดท่ีจะน ำมำท ำอำหำรดว้ย และยงัพำกนัออกไปจ่ำยตลำดซือ้ของ
มำท ำกับขำ้ว น่ำแปลกท่ีปัญญำภำไม่ไดรู้ส้ึกเบ่ือท่ีตอ้งมำอยู่เป็นเพ่ือนมำรดำเขำ  
ทัง้ยังช่ืนชมคนท่ีตนเคำรพเหมือนมำรดำอีกคน ว่ำเป็นผูห้ญิงท่ีเก่งทัง้งำนบำ้นและ
วชิำกำร คณุลกัษิมำก็เหมือนกบัรำมท่ีชอบอ่ำนหนงัสือมำก ๆ มำกถึงขนำดน ำช่ือตวั
ละครในเร่ืองรำมเกียรติม์ำตัง้ช่ือลกูนั่นแหละ 

หญิงสงูวยัยังพดูกับเธออย่ำงติดตลกดว้ยว่ำ “เรำตอ้งคิดเผ่ือวนัท่ีเรำกับ
สำมีไปกนัไม่รอดดว้ย ถำ้ออกมำเป็นแม่บำ้นแลว้ไม่มีควำมรูอ้ะไร หำกเลกิกนัจรงิ ๆ 
คงจะตอ้งล ำบำกน่ำดเูลย”  

ปัญญำภำไม่คิดว่ำมำรดำเพ่ือนท่ีรักใคร่อยู่กันมำนำนกับบิดำของเขำ  
มีควำมคดิเช่นนีอ้ยู่ดว้ย ซึ่งเธอมองวำ่รอบคอบมำก 

 
หลงัจำกเลกิกงัวลวำ่จะมีใครรูว้ำ่พวกตนอยู่ท่ีไหน นชุนภำ สเุมธำวี เมยว์ดี

และมนิทร ์ทัง้ส่ีคนกพ็ำกนัแตง่เนือ้แตง่ตวัออกไปเท่ียวทุ่งดอกทำนตะวนักนั สเุมธำวี
เช็คกลอ้งถ่ำยรูปตัวโปรดรำคำแสนแพง ท่ีอ้อนบิดำซือ้ให้เม่ือปีท่ีแลว้เพ่ือดูควำม
พรอ้ม แมฝี้มือกำรถ่ำยรูปของหญิงสำวจะไม่ไดเ้ก่งมำก แต่เธอก็อยำกมีกลอ้งไว้
ถ่ำยรูปตวัเองเป็นกำรเฉพำะ 

‘ถำ้ลกัษณ์อยู่ดว้ยก็ดีหรอกนะ นำยนั่นถ่ำยรูปสวยท่ีสดุแลว้ แต่ไม่เป็นไร
หรอกยังมียำยมินทรอ์ยู่ทัง้คน’ หญิงสำวคิดแลว้หันไปดวู่ำเพ่ือน ๆ แต่งตวักันเสร็จ
หรือยงั เห็นนชุนภำนั่งท ำหนำ้เซ็งรอเพ่ือนอีกสองคนแขง่กนัจดัเตม็เสือ้ผำ้ หนำ้ผม 

“น่ี” สเุมธำวีเรียกนุชนภำเสียงดงัจนคนอ่ืน ๆ ก็หันมำมองดว้ย “ฉันคิดว่ำ
ยำยปัณไมม่ำแลว้จะไมมี่ใครท ำหนำ้แบบนีอี้กแลว้นะ” 

“จรงิดว้ย วนันีแ้กเงียบผดิปกตนิะ” มนิทรว์ำ่ทัง้ท่ียงัปัดแปรงแตง่หนำ้อยู่ 
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“พวกแกชอบว่ำปัณ ฉันจะฟ้องนำงคอยดู” เมยว์ดีว่ำไม่จริงจังแต่ก็หันไป
มองนุชนภำดว้ย สงัเกตว่ำเธอท ำหนำ้เหมือนปัญญำภำจริง ๆ เวลำมำเท่ียวดว้ยกนั
แลว้พดูไมท่นัเพ่ือนอยู่คนเดียว จึงแตน่ั่งมองคนนัน้ทีคนนีที้ แตน่ั่นเป็นธรรมชำติของ
ปัญญำภำไมใ่ช่นชุนภำ 

“ไม่มีอะไรหรอกฉันก็แค่เบ่ือ ๆ เม่ือไรพวกแกจะเสร็จกันล่ะเน่ีย” ท ำเสียง
เบ่ือโลกตอบเพ่ือน ๆ 

“ยำยสแุกน่ะ ไปพรำกยำยนุชกับลกัษณ์มำใช่ไหมถึงไดเ้ป็นแบบนี”้ มินทร์
แกลง้ยกลกัษณ์ขึน้มำพดู ทุกคนรูเ้รื่องนุชนภำสำรภำพรกักับลกัษณ์เรียบรอ้ยแลว้  
สเุมธำวียักไหล่อย่ำงไม่เดือดรอ้นต่อค ำกล่ำวหำ แต่ค  ำพดูนีไ้ดผ้ลกับนุชนภำ หญิง
สำวลกุขึน้ไปเปล่ียนชดุใหเ้ขำ้กบัเพ่ือน ๆ จนได ้

 
พวกเธอเดินทำงออกจำกรีสอร์ทไปยังทุ่งทำนตะวัน ท่ีอยู่ห่ำงออกไป

ประมำณสิบกิโลเมตรด้วยรถของสุเมธำวี เม่ือมำถึงก็ไม่ผิดหวังกับภำพท่ีเห็น 
ดอกทำนตะวนับำนเต็มทุ่งกวำ้งทอดยำวสดุลกูหูลกูตำ ตดักับสีครำมของทอ้งฟ้ำท่ี
โปร่งใสไรเ้มฆฝน พรอ้มดว้ยภูเขำอันเป็นฉำกหลังของทุ่งดอกไมสี้เหลืองนีอ้ย่ำง
เหมำะเจำะ สำยลมโชยมำแมไ้ม่แรงนัก แต่ก็ปลิวผมและกระโปรงของพวกเธอให้
สะบดัไปมำได ้ 

สำว ๆ ทัง้ส่ีคนหันมำยิม้ใหก้ัน ลืมเรื่องรำวต่ำง ๆ ท่ีรบกวนจิตใจไปจนสิน้ 
นชุนภำกำงแขนออก เงยหนำ้และหลบัตำลงปลอ่ยตวัปลอ่ยใจไปกบัสำยลม 

 
“สวยมำก ๆ เลย เห็นไหมมนิทรฉ์ันบอกแลว้” เมยว์ดียิม้กวำ้งหนัมำพดูกับ

มนิทร ์เขำก ำลงัตัง้คำ่กลอ้งถ่ำยรูปอยู่กบัสเุมธำวี สองสำวไมมี่ใครสนใจเธอ  
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“นำงพวกนีน่ี้ ฉันอุตส่ำห์ไม่ไปเท่ียวกับแฟนเพ่ือมำกับพวกแก สนใจฉัน
บำ้ง” รำ่งผอมบำงหนำ้บึง้คลำ้ยคนโกรธ สองแขนเลก็เทำ้เอวไว ้รอ้งวำ่เพ่ือนอย่ำงไม่
จรงิจงั 

“แกจะไม่ถ่ำยรูปงั้นสิ” มินทรห์ันมำตอบหญิงสำว สเุมธำวีเดินมำดึงร่ำง
ผอมแหง้แรงนอ้ยของเมยว์ดีเขำ้มำหำตวัเอง ตัง้ใจใหม้นิทรถ์่ำยภำพหญิงสำวตอนเซ
เขำ้มำหำเธอ ซึ่งแผนแกลง้เพ่ือนของเธอก็ส  ำเรจ็ เมยว์ดีฟำดเขำ้ท่ีสเุมธำวีและมินทร์
คนละที พวกคนชอบแกลง้ไดแ้ต่หัวเรำะ หยอกลอ้กันแลว้หันไปหำนุชนภำท่ีก ำลัง
ปลอ่ยใจลอ่งลอยไปกบัสำยลมกอ้นเมฆอยู่ท่ีเดมิ 

“จะยืนเป็นนำงเอกเอ็มวีอีกนำนไหม พวกฉันจะไดร้อ้งเพลงประกอบ”  
สเุมธำวีเอ่ยขดัควำมสงบของนชุนภำ 

“ก็ดีนะ มีกลอ้งมำดว้ยแลว้ไง” หญิงสำวลืมตำขึน้มำตอบเพ่ือนพรอ้มยิม้
กวนประสำทกลบั ก่อนจะเดนิไปรวมกลุม่กบัพวกเธอ 

ทั้งส่ีสำววิ่งเขำ้ไปในแนวตน้ทำนตะวัน สลับสับเปล่ียนกันถ่ำยรูปให้กัน 
พวกเธอหยดุถ่ำยรูปกนัเกือบจะทกุสองนำที ผำ่นจนเกือบจะค ่ำแลว้ก็ยงัไม่มีว่ีแววว่ำ
จะเหน่ือยกันเลย เม่ือมองขึน้ไปบนทอ้งฟ้ำซึ่งเปล่ียนเป็นสีสม้จำกดวงตะวนัลบัขอบ
ฟำ้แลว้ พวกเธอพำกนัถ่ำยรูปตอ่กนัอีกหน่อย แลว้เก็บของกลบัไปยงัท่ีพกั 
 

ลกัษณม์ำถึงรีสอรท์ตำมท่ีเมยว์ดีเช็คอินไวใ้นตอนค ่ำ ๆ ชำยหนุ่มเดนิเขำ้ไป
หำพนกังำนตอ้นรบั หำหอ้งพกัใหต้วัเองก่อนพรอ้มกบัเอ่ยถำมถึงกลุ่มเพ่ือน ๆ แมจ้ะ
รูว้่ำพนักงำนไม่สำมำรถบอกเขำได ้จำกนัน้น ำสมัภำระไปเก็บท่ีหอ้งพกัของตน แลว้
ออกมำนั่งรอตรงล๊อบบี ้ตอนท่ีเขำจอดรถ ลกัษณก์็มองหำรถของสเุมธำวีไปทั่วแต่ไม่
เจอเลย เขำเลยเดำวำ่พวกเธอตอ้งออกไปขำ้งนอกกนั 
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รออยู่นำนกว่ำจะไดย้ินเสียงคุยเฮฮำดงัขึน้ ชำยหนุ่มจ ำไดท้ันทีว่ำนั่นคือ
เสียงของกลุม่คนท่ีตนก ำลงัรออยู่  

ลกัษณ์รีบจ ำ้อำ้วไปตำมเสียงนัน้ เม่ือเจอเป้ำหมำยแลว้ก็รีบมำยืนขวำงไว ้
เอ่ยทักทำยเพ่ือน ๆ ท่ีเดินถือขำ้วของมำเต็มมือ และคยุกันโดยไม่สนใจคนอ่ืนดว้ย
เสียงดงัฟังชดั  

“มำเท่ียวไมช่วนกนัเลยนะ”  
“ลกัษณ!์” ทกุคนสะดุง้โหยงหลงัไดย้ินเสียงเขม้คุน้ห ูพำกนัเอ่ยช่ือเขำเสียง

ดงั และหยดุฝีเทำ้ลงพรอ้มกนัทนัที 
 “มำไดไ้ง” เสียงนชุนภำเบำจนแทบไมไ่ดย้ิน หญิงสำวตวัแขง็ท่ือ หวัใจหยดุ

เตน้ เม่ือเห็นชำยหนุ่มปรำกฎอยู่ตรงหนำ้ 
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บทท่ี 10 
 
 
 
ลกัษณม์องนชุนภำท่ียืนแข็งเป็นหินไม่วำงตำ หญิงสำวในตอนนีไ้ม่เหมือน

นุชนภำคนเดิม ท่ียำมปกติเวลำเจอกันตอ้งท ำไมท้ ำมือทักทำยเขำ พรอ้มหำเรื่องมำ
สนทนำไดท้ันที ไม่ตอ้งถำมเรื่องสขุภำพกันใหวุ้่นวำยยกเวน้ว่ำมีใครสภำพดูไม่ได ้  
ถึงจะเอ่ยถำม แต่ตอนนีค้นพดูเก่งอย่ำงเธอกลับแน่นิ่งไป ไม่รูว้่ำยังหำยใจอยู่หรือ
เปลำ่ 

“เฮ้ย ก ำลังคิดถึงอยู่พอดี มำไดไ้งเน่ียลักษณ์” สุเมธำวีรีบปรับเปล่ียน
สถำนกำรณ์เป็นฝ่ำยเอ่ยทักก่อน ลกัษณ์หันไปหำเธอ พยักเพยิดหนำ้ไปทำงเมยว์ดี
ซึ่งหลบหนำ้หลบตำยิม้กลบเกล่ือน 

“ลกัษณก์็อยำกเท่ียวบำ้ง เห็นเมยเ์ช็คอินท่ีน่ีเลยตำมมำ”  
“งัน้เหรอ งัน้ก็ไปเขำ้หอ้งกนัก่อนเถอะอย่ำมำคยุกนัตรงนีเ้ลย” สเุมธำแกลง้

เช่ือ แลว้รีบเดินน ำออกไป ไม่ลืมกลับมำดึงตัวนุชนภำท่ียังยืนแข็งเป็นหินไปดว้ย  
เมยว์ดีและมินทรก์็ตำมไปติด ๆ ทัง้คู่หันมำยิม้ใหล้กัษณ์ก่อนท่ีชำยหนุ่มจะเดินตำม
ไป 

เม่ือเดินตำมพวกเธอมำจนถึงหอ้งพกั ลกัษณ์กลบัไปรอท่ีหอ้งพักของตน
เพรำะอยู่หลงัถดัจำกพวกหญิงสำวไปน่ีเอง  
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หลังจำกเสร็จธุระแลว้ก็พำกันไปทำนมือ้ค  ่ำด้วยกัน ทุกคนคุยกันอย่ำง
สนุกสนำนเหมือนปกติ นุชนภำเองก็พยำยำมท ำตวัใหป้กติมำกท่ีสดุ เพ่ือไม่ใหช้ำย
หนุ่มผดิสงัเกต แตล่กัษณซ์ึ่งมองอยู่ตลอดเห็นวำ่หญิงสำวดื่มไวนไ์ปหลำยแกว้แลว้ 

“พอไดแ้ลว้” ลกัษณ์ควำ้มือเธอขณะก ำลงัจะเทไวนใ์ส่แก้ว นุชนภำหันมำ
หรี่ตำมองคนท่ีขดัตวัเองดว้ยควำมไมพ่อใจ  

ลกัษณไ์มพ่ดูอะไร เขำลกุขึน้ยืนแมย้งัจับมือเธอไวอ้ยู่ หญิงสำวเงยหนำ้ขึน้
มอง พรอ้มเพ่ือน ๆ ท่ีหนัมำจอ้งดว้ยควำมสงสยั 

“ออกมำคยุกนัหน่อย” ชำยหนุ่มบอก นชุนภำจึงลกุขึน้ตำมเขำไปอย่ำงงง ๆ 
“แกวำ่ยำยนชุไหวป่ะ วนันีถ้กูลำกไปลำกมำหลำยรอบแลว้นะ” มนิทรถ์ำม

เพ่ือนอีกสองคน 
“ฉนัสงสยัลกัษณม์ำกกวำ่เขำมำท ำอะไรท่ีน่ี” เมยว์ดีวำ่ 
“เด๋ียวก็รูเ้องละ่น่ำ” สเุมธำวีพดู ยิม้ท่ีมมุปำก ก่อนย่ืนแกว้ไปชนกบัสองคน

ท่ีเหลือ 
 
“อะไรของนำย จะคุยอะไร ท ำไมตอ้งลำกฉันออกมำด้วย” นุชนภำบ่น

อิดออด พยำยำมเดนิใหช้ำ้เม่ือลกัษณ์พำเธอเดนิออกห่ำงจำกรำ้นอำหำร มำหยดุอยู่
ใตต้น้ไมใ้หญ่ ซึ่งประดบัดว้ยไฟกระพรบิหลำกสีสนัพอใหเ้ห็นหนำ้คนแบบสลวั ๆ 

“เรื่องท่ีเรำคยุกันวนันัน้ท่ีบำ้นของแกน่ะ” ลกัษณ์ตรงเขำ้เรื่องทันที “ฉันคิด
ทบทวนดแูลว้ ฉันคิดว่ำฉันชอบแกนะ” ดวงตำคลำ้ยคนง่วงนอนเต็มทีของหญิงสำว
ลืมขึน้ทนัที มองหนำ้ตำจรงิจงัของลกัษณซ์ึ่งไมค่อ่ยไดเ้ห็นบอ่ยนกั 

“อะไรนะ นำยบอกวำ่ชอบฉนัอย่ำงนัน้เหรอ” ลกัษณพ์ยกัหนำ้  
“อย่ำมำลอ้เลน่นะ ก็นำยชอบปัณไมใ่ช่หรือไง” ทีนีเ้ปล่ียนเป็นสำ่ยหนำ้ 
“คนเรำมนัก็ตอ้งมีผดิพลำดกนับำ้งแหละ แมแ้ตเ่ร่ืองหวัใจก็ไมเ่วน้นะ” 
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“หมำยควำมวำ่ยงัไง” 
“ตัง้แต่ท่ีแกบอกว่ำชอบฉันมำนำนแลว้ ฉันก็เหมือนถูกฟ้ำผ่ำเลย ตอนนัน้

ฉันคิดอะไรไม่ออก ในหัวมนัวนเวียนอยู่แต่เรื่องของแก ตอนแรกฉันก็ไม่มั่นใจ แต่
หลงัจำกไดค้ยุกบัพ่ีรำม เห็นท่ำทำงของเขำเวลำพดูถึงปัณ ดวงตำเป็นประกำยพรอ้ม
รอยยิม้มีควำมสขุ ฉันกลบัไม่รูส้ึกหึงหวงหรือไม่พอใจอะไรเลย ยิ่งไดค้ยุกับปัณฉนัก็
โลง่ใจมำกกวำ่นอ้ยใจท่ีปัณไมไ่ดร้กัฉนั จำกนัน้ฉนัก็ไมไ่ดค้ดิถึงปัณอีกเลย” 

ลกัษณ์แจกแจงควำมในใจเสร็จแลว้หยุดมองหญิงสำว สำยตำสงสยัของ
รำ่งบำงท่ีมองมำนัน้ ท ำลกัษณเ์จ็บแปลบหวัใจไมน่อ้ย แตเ่ขำจะไมย่อมแพ ้ชำยหนุ่ม
หำยใจเขำ้แลว้เริม่พดูอีกครัง้ 

“แต่ฉันคิดถึงแกมำกนะ ยิ่งติดต่อไม่ไดก้็ยิ่งเป็นห่วง ฉันไปบำ้นปัณแต่เชำ้
เพ่ือไปหำแก แต่แกก็ไม่อยู่แถมไม่รูว้่ำไปไหนอีก ฉันก็ยิ่งกังวล พอรูแ้ลว้ว่ำอยู่ท่ีไหน
ฉนัก็รีบขบัรถมำถึงน่ี แบบนีจ้ะบอกวำ่ฉนัชอบแกไดห้รือยงั” 

 
นุชนภำเงียบมองตำเขำนิ่ง ก่อนจะโผเขำ้กอดลกัษณ์ไวแ้น่น เธอโอบรอบ

คอเขำไวแ้ละซบหนำ้ลงบนอก ลกัษณเ์ซเลก็นอ้ยดว้ยแรงของหญิงสำวท่ีกระโจนเขำ้
มำเม่ือครู ่แตก่็กลบัมำทรงตวัไดต้ำมเดมิ ชำยหนุ่มยิม้โอบกอดเธอไว ้เพิง่รูต้วัวำ่คนท่ี
ตนกอดอยู่ก  ำลงัรอ้งไห ้

“ฉนัจะเช่ือนำย ฉนัจะยอมรบัวำ่นำยรกัฉนั ไมว่ำ่มนัจะจรงิหรือหลอกก็ตำม 
ฮึก..ต่อให้จำกนีฉ้ันจะตอ้งจมอยู่ในทะเลทุกข์ฉันก็ไม่สน เพรำะว่ำฉันรักนำยไง
ลกัษณ ์ฉนั…ฮึกจะไมป่ลอ่ยโอกำสนีผ้ำ่นไปเดด็ขำด” นชุนภำบอกชำยหนุ่มทัง้รอ้งไห้
ออกมำอย่ำงเก็บควำมดีใจไมอ่ยู่ 

“มนัจะไมใ่ช่ควำมรกัในเวลำสัน้ ๆ แน่นอน ฉนัรกัแกจรงิ ๆ นะ ถำ้แกอยู่ใน
ทะเลทกุข ์แกก็จะมีฉนัอยู่เป็นเพ่ือน ถำ้แกอยู่ในสวนแห่งควำมสขุเรำก็จะอยู่ดว้ยกนั” 
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“ฮือออออ ไอล้กัษณ์บำ้ บำ้ท่ีสดุเลย” เธอว่ำแลว้กอดเขำไวแ้น่นกว่ำเดิม 
ลักษณ์ยิม้ออกมำดว้ยควำมสุขใจจนลน้ ชำยหนุ่มกระชับอ้อมกอด แลว้ก้มลงจูบ
ศีรษะเธอ 

“เรำเป็นแฟนกันแลว้นะ ต่อไปตอ้งพดูดี ๆ กับฉันรูไ้หม” เขำบอกคนขีแ้ยท่ี
ยงัซบอกตนอยู่ 

“แลว้นำยละ่ จะท ำอะไรเพ่ือฉนับำ้ง” นชุนภำเงยหนำ้ขึน้มำทวงถำม 
“จะไม่แกลง้แลว้ก็ได ้สญัญำ” ลกัษณ์ว่ำ ยกมือชูนิว้กอ้ยขึน้มำ หนำ้หวำน

ตำรอ้นผำ่วยิม้ออกมำ ชนูิว้กอ้ยของตนขึน้มำเก่ียวกอ้ยสญัญำกบัเขำเช่นกนั 
 “ฉนัจะพดูดี ๆ กบันำยก็ได ้คนรกักนัจะตอ้งถนอมน ำ้ใจกนัไวใ้หม้ำก ๆ จะ

ไมพ่ดูเอำแตใ่จตวัเองจนท ำลำยควำมรูส้กึของอีกฝ่ำย” 
“ไปเรียนเร่ืองพวกนีม้ำจำกไหนฮึ ท่ีรกั” 
 
“ท่ีรกัเหรอ” เธอทวนค ำว่ำท่ีรกัของลกัษณ์ เงยหนำ้ขึน้มองเขำ ซึ่งท ำหนำ้

ทะเลน้ยิม้แฉ่งรออยู่ก่อนแลว้ 
“วำ่ไงไปเรียนมำจำกไหน” 
“ก็ ก็คณุแมข่องนำยเป็นคนบอกมำ ตอนท่ีฉนัถำมวำ่ท ำยงัไงถึงจะมีชีวิตคู่

ท่ียืนยำว” หญิงสำวตอบหนำ้แดง รูส้กึเขนิอำยท่ีตอ้งบอกวำ่จ ำมำจำกมำรดำของเขำ  
“อย่ำงนีน่ี้เอง ท่ีแทก้็แอบไปถำมคณุแม่มำ” เอ่ยแซวแลว้ดึงเธอใหใ้กลเ้ขำ้

มำอีก นชุนภำแนบหนำ้ลงบนรำ่งของเขำอีกครัง้ รูส้กึปลอดโปรง่สบำยใจขึน้มำ 
ลกัษณ์มองหญิงสำวดว้ยสำยตำอ่อนโยนเอ็นดรู่ำงบำง ชำยหนุ่มกระชับ

กอดใหแ้น่นขึน้อีก  
“ตอนนีล้กัษณรู์ส้กึเหมือนตวัเองเป็นผูใ้หญ่ขึน้มำเลย" 
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“ฉนัก็รูส้กึเหมือนกนั” หญิงสำววำ่แลว้หลบัตำลง พวกเขำยงัยืนกอดกันใต้
ตน้ไมอ้ยู่อีกนำน โดยไม่มีใครเอ่ยอะไรออกมำระหว่ำงนั้น ควำมรูส้ึกทั้งหลำยถูก
ถ่ำยทอดออกมำถึงอีกฝ่ำยผ่ำนควำมเงียบทั่วบริเวณ แม้จะไรซ้ึ่งเสียง หำกว่ำหัวใจ
กลบัไมรู่ส้กึเดียวดำยดงัเช่นเม่ือก่อน  

นุชนภำฟังเสียงหัวใจลกัษณ์ไดอ้ย่ำงชัดเจน รูส้ึกเหมือนตกอยู่ในควำมฝัน 
จนกระทั่งควำมเงียบถูกท ำลำยลงดว้ยเสียงซุบซิบท่ีดังขึน้เรื่อย ๆ ของเพ่ือน ๆ ท่ี
ออกมำสงัเกตกำรณ ์หลงัจำกนั่งรอจนอำหำรและเคร่ืองดื่มหมดไปแลว้ เพ่ือนตวัดีจึง
มำทันเห็นตอนพวกเขำยังกอดกันอยู่ ซึ่งพอคำดเดำไดว้่ำจะตำมมำดว้ยเสียงแกลง้
หยิกกนั วำ่เจ็บหรือเปลำ่ของทัง้สำมคน  

 
รำมรีบกำ้วเทำ้ยำว ๆ เขำ้ไปในครวั ทันท่ีท่ีกลบัมำถึงบำ้น ชำยหนุ่มคิดว่ำ

เห็นขำ้งหลงัของปัญญำภำไว ๆ จึงไม่รอชำ้เขำ้ไปพิสจูนว์่ำตนไม่ไดค้ิดถึงเธอจนตำ
ฝำดไป  

 “ปัณ” รำมเรียกร่ำงบำงท่ียืนหันหลงัอยู่ในหอ้งอำหำร เขำยิม้ดีใจเม่ือเห็น
ว่ำเป็นหญิงสำวจริง ๆ ปัญญำภำหันมำยิม้ให้กับชำยหนุ่มครัง้หนึ่ง แลว้ยกจำน
อำหำรท่ีท ำเสรจ็แลว้ไปไวบ้นโต๊ะ เม่ือวำ่งแลว้ก็หนักลบัมำหำรำมอีกรอบ ปัญญำภำ
ยืนมองเขำพรอ้มกม้หนำ้ยิม้ ไมรู่ว้ำ่ตอ้งทกัทำยเขำวำ่ยงัไงดี ก็น่ีมนับำ้นของเขำน่ีนำ 

‘จะบอกวำ่ยินดีตอ้นรบักลบับำ้นนะคะ ก็ออกจะเกินไป’ ‘หรือจะพดูว่ำกลบั
มำแลว้เหรอคะดีนะ’  

“พ่ีดีใจท่ีกลบัมำแลว้เจอปัณท่ีบำ้น มำไดย้งัไง” คดิยงัไมท่นัจบก็ไดย้ินเสียง
ของเขำเอ่ยขึน้มำก่อน 

“ลกัษณช์วนปัณมำคะ่ แตต่วัเองหนีไปหำยำยนชุท่ีเขำใหญ่แลว้” หญิงสำว
ตอบพลำงลอบมองใบหนำ้ท่ีตนคดิวำ่หวำนละมนุของชำยหนุ่ม 
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“พ่ีรำมท ำงำนเหน่ือยไหมคะ” เธอถำมแลว้รีบหลบสำยตำเขำ ท ำไมถึงได้
ถำมอะไรแบบนีอ้อกไปนะ 

“ก็ เหน่ือยนิดหน่อยจะ้” รำมตอบดว้ยท่ำทีงุนงง เห็นปัญญำภำท ำท่ำก้ม
หนำ้หลบัตำป๋ีหลงัถำมเขำแบบนัน้ ชำยหนุ่มนึกประหลำดใจว่ำค  ำถำมนีม้นัแปลก
ตรงไหน ก็เห็นผูเ้ป็นมำรดำถำมบดิำตลอดน่ีนำ สว่นบดิำเขำก็ตอบกลบัมำทกุครัง้ว่ำ 
‘ไมเ่หน่ือยจะ้ แลว้คณุอยู่บำ้นเหน่ือยไหม เบ่ือหรือเปลำ่’ 

 
“รำมกลบัมำแลว้เหรอ” เสียงบิดำเอ่ยขึน้ขดัจงัหวะกำรคิดของเขำ รำมหัน

ไปมอง คณุพอ่คณุแมข่องตนก ำลงัเดนิยิม้แยม้เขำ้มำพรอ้มกนั  
“รีบไปอำบน ้ำเปล่ียนเสือ้ผ้ำสิลูก ทำนข้ำวเสร็จจะได้ไปส่งน้องด้วย ”  

คณุลกัษิมำเอ่ยบอกลกูชำยท่ียงัยืนนิ่ง รำมกลบัมำมองปัญหำภำอีกครัง้ ก่อนออกไป
ตำมท่ีบอก 
 

“ขอบคณุนะคะท่ีมำส่ง พ่ีรำมท ำงำนมำเหน่ือย ๆ  ยังตอ้งล ำบำกมำสง่ปัณ
อีก” ปัญญำภำบอกคนท่ีพำตนมำส่งบำ้น รำมยิม้ใหร้่ำงบำงท่ีเอ่ยขอบคณุตนอย่ำง
เกรงใจ 

“พ่ีเตม็ใจมำสง่ปัณอยู่แลว้”  
“เอ่องัน้ปัณพดูใหก้ ำลงัพ่ีสิ พ่ีจะไดห้ำยเหน่ือย” ร่ำงหนำว่ำอีกเม่ือเห็นอีก

ฝ่ำยยิม้อยู่เงียบ ๆ เพรำะรูส้กึวำ่ตวัเองรบกวนเขำมำกเกินไป 
“พูดอะไรดีคะ” เธอว่ำแลว้ใช้ควำมคิด ท่ีจริงมีค  ำพูดให้ก ำลังใจคนอ่ืน

มำกมำย แตพ่อเขำมำถำมแบบนีก้ลบันึกไมอ่อก หญิงสำวมองคนท่ีรอฟังอย่ำงใจจด
ใจจ่อครัง้หน่ึงแลว้กลบัไปคดิตอ่ 
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“อืมมม หลบัฝันดีนะคะ พรุ่งนีจ้ะไดต้ื่นขึน้มำอย่ำงสดช่ืน แลว้ก็พรุ่งนีปั้ณ
โทรไปอรุณสวสัดิพ่ี์รำม แบบนีไ้ดไ้หมคะ” ปัญญำภำพดูประโยคใหก้ ำลงัใจท่ีเพิ่งคิด
ไดส้ด ๆ รอ้น ๆ ดว้ยเสียงแผว่เบำ โดยเฉพำะยำมบอกวำ่จะโทรหำเขำพรุง่นีเ้ชำ้ 

 
รำมยิม้คำ้งไมต่อบเธออยู่นำน เขำดีใจยิ่งกวำ่อะไร  
“ออ้ไดส้ิ ช่วยไดม้ำกเลย ขอบคณุนะ” เขำมองใบหนำ้ลุน้ค  ำตอบของเธอ

แลว้รูส้กึตกหลมุรกัอีกครัง้ หญิงสำวตรงหนำ้ขีอ้ำยเหลือเกินแตก่็ไรเ้ดียงสำและน่ำรกั
ในสำยตำเขำ ผิดกับตอนท่ีอยู่ต่อหนำ้พ่อแม่เขำและคนอ่ืน ๆ ปัญญำภำจะดเูป็น
ผูใ้หญ่และมีควำมเป็นผูน้  ำสงู แมเ้ธอมกัจะนั่งเงียบ ๆ ฟังคนอ่ืนพดูเสียส่วนใหญ่ แต่
กำรตดัสนิใจของเธอสว่นมำกคดิมำอย่ำงถ่ีถว้นแลว้ 

“ปัณก็รีบนอนล่ะ อย่ำลืมล็อคประตูหน้ำต่ำงให้เรียบรอ้ยนะ” เขำบอก
พรอ้มลบูผมเธออย่ำงทะนุถนอม หลงัจำกเผลอมองหญิงสำวเงียบ ๆ อยู่นำนโดย
ไมไ่ดเ้อ่ยอะไร  

“ค่ะ ขอบคณุนะคะ” ปัญญำภำวำ่ก่อนจะลงจำกรถ รำมรอจนเธอเขำ้บำ้น
เรียบรอ้ยแลว้ก็ยังไม่กลับ จนกระทั่งเห็นขอ้ควำมจำกหญิงสำวส่งมำบอกให้เขำ
กลบัไปไดแ้ลว้ ชำยหนุ่มยิม้ใหค้วำมน่ำรกัของเธอแลว้จึงขบัรถออกไป 

 
นุชนภำนั่งเกำะแขนลักษณ์บนชุดโต๊ะไมห้น้ำห้องพักหลังของชำยหนุ่ม 

มองดูท้องฟ้ำในคืนพระจันทรค์รึ่งเสีย้ว พรอ้มดำวระยิบระยับท่ีพำกันทอแสงเป็น
ประกำยในยำมค ่ำคืนดว้ยกนั ท่ำมกลำงอำกำศเย็นคอ่นขำ้งหนำว และเสียงหวัเรำะ
ของเพ่ือน ท่ีนั่งเล่นเกมสก์ันอยู่บำ้นพกัหลงัขำ้งกนั ซึ่งหลงัใหญ่กว่ำหลงัของลกัษณ์
และมีสระวำ่ยน ำ้อยู่ดำ้นหนำ้ดว้ย  
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“ลกัษณ”์ นชุนภำเอ่ยเรียกคนขำ้ง ๆ เสียงเบำ ชำยหนุ่มมองมำยงัเธอ 
“ฉนัก ำลงัฝันอยู่หรือเปลำ่” 
ลกัษณ์ดีดหนำ้ผำกหญิงสำวดงั ตึก๊! จำกนัน้ตำมมำดว้ยเรียงรอ้งโวยวำย

ของเจำ้ตวั 
“โอ๊ย นำยดีดฉนัท ำไมเน่ีย ไหนวำ่จะเลกิแกลง้แลว้ไง” 
“ลกัษณช์่วยพสิจูนใ์หไ้ง วำ่ไมไ่ดฝั้นไป” เขำตอบดว้ยรอยยิม้เจำ้เลห่ ์ภมูใิจ

ท่ีไดแ้กลง้รำ่งบำง ยิ่งท ำใหน้ชุนภำหนำ้บึง้ตงึขึน้ 
“ลักษณ์ขอโทษ” ว่ำดว้ยเสียงออดอ้อนเอำใจ นุชนภำพพยักหน้ำขึน้ลง 

ยอมรบัค  ำขอโทษจำกเขำ ตอนนีสี้หนำ้เธอกลบัมำปกติแลว้ ลกัษณย์ิม้ดีใจหำไดรู้ต้วั
ไมว่ำ่เป็นแผนแสรง้ใหต้ำยใจ 

“โอย้ยยยย นุชปล่อยนะ” ชำยหนุ่มรอ้งลั่น เม่ือโดนหญิงสำวกัดแขนเขำ้
อย่ำงจัง นึกไม่ถึงท่ีเธอท ำหน้ำอ่อนโยนเม่ือครู่นี ้ท ำเป็นจับแขนเขำแลว้ลูบไปมำ  
จนเกือบเคลิม้จะลงเอยดว้ยรอยเขีย้วแบบนี ้

นุชนภำยอมปล่อยเขำแต่โดยดี มองหนำ้เจ็บปวดของลกัษณ์แลว้หัวเรำะ
สะใจ บงัอำจมำแกลง้เธอตอ้งโดนแบบนีแ้หละ หญิงสำวคดิ แตเ่ห็นท่ำทำงเจ็บจรงิจงั
ของเขำ เธอก็ใจอ่อนขึน้มำ  

“เจ็บมำกเหรอ ไหนมำดสู”ิ ลกัษณร์ีบซ่อนแขนทัง้สองขำ้งอย่ำงรวดเรว็ 
“เจ็บส ิกดัมำได”้ เขำวำ่ท ำหนำ้งอน กอดอกแลว้หนัไปทำงอ่ืน 
“ขอโทษ” เม่ือเห็นเขำยงัไมพ่ดูอะไร นชุนภำจึงย่ืนแขนตวัเองออกไปบำ้ง 
“ยอมให้กัดคืนก็ได้ หำยโกรธนะ” ลักษณ์หันมำมองเธอ หญิงสำวท ำ

หนำ้ตำน่ำสงสำร กระพริบตำปริบ ๆ มีหรือเขำจะใจแข็งไดอี้กต่อไป ลกัษณ์ดึงแขน
เล็ก ๆ ท่ีย่ืนมำนัน้มำทำงตน ท ำใหร้่ำงของนุชนภำลม้เขำ้มำหำเขำไปดว้ย ชำยหนุ่ม
จบัล  ำตวัของเธอไวไ้มใ่หล้ม้ จำกนัน้กม้ลงมำจบูแบบไมท่นัใหต้ัง้ตวั 
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ดวงตำกลมโตของนุชนภำเบิกกวำ้ง เริ่มปวดมวนในทอ้ง อำกำรท่ีเธอมัก
เป็นประจ ำเวลำตกใจ แต่หญิงสำวก็ตัง้สติไดเ้ร็วพอท ำใหอ้ำกำรปวดหำยไป เธอยก
แขนโอบรอบคอลักษณ์ พร้อมให้ควำมร่วมมือกับสัมผัสของเขำเป็นอย่ำงดี  
ซึ่งเงอะงะกนัทัง้สองฝ่ำย เพรำะเป็นจบูแรกของทัง้คู่ 

“จะเร็วไปไหมเน่ียสองคนนี้” มินทรว์่ำ พวกเขำยืนมองเพ่ือนทั้งสองจำก
หน้ำห้องพักของพวกตนมำสักพักแลว้ ตัง้แต่ท่ีไดย้ินเสียงลักษณ์ตะโกนขึน้ แต่ดู
เหมือนวำ่สองคนท่ียงักอดกนักลมอยู่จะไมรู่ต้วัสกันิด 
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บทท่ี 11 
 
 
 
เสียงโทรศพัทมื์อถือของรำมดงัขึน้ ขณะเขำก ำลงัแต่งตวัเพ่ือไปท ำงำนใน

ตอนเชำ้ ชำยหนุ่มเดินไปควำ้เจำ้เครื่องมือส่ือสำรท่ีส่งเสียงรอ้งอยู่หัวเตียงอย่ำงไว 
โดยไมค่ดิจะตดิกระดมุเสือ้เชิต้สีขำวใหเ้สรจ็ก่อน เพรำะคดิวำ่สำยท่ีโทรมำเชำ้ขนำด
นีต้อ้งเป็นปัญญำภำอย่ำงแน่นอน เม่ือวำนหญิงสำวสญัญำว่ำจะโทรมำสวสัดีตอน
เชำ้ 

เป็นสำยจำกเธอจรงิ ๆ รำมยิม้ มองดหูนำ้จอพรอ้มกดรบัสำยในทนัที 
 “อรุณสวสัดิค์่ะพ่ีรำม ตื่นหรือยังคะ” เสียงหวำนใสของปัญญำภำเอ่ยมำ

ตำมสำย ฟังดกูกุกกัเลก็นอ้ยแตช่ำยหนุ่มก็ไมไ่ดส้งัเกต 

“มอรน์ิ่งจ้ะปัณ พ่ีตื่นนำนแลว้ก ำลังใส่เสือ้เลย” รำมตอบหญิงสำวดว้ย
น ำ้เสียงสดใส อำรมณด์ีมำก พลำงเดนิกลบัไปหอ้งแต่งตวั ไมไ่ดรู้เ้ลยวำ่ค  ำตอบของ
ตนท ำใหค้นฟังใจเตน้แรงแค่ไหน ป่ำนนีค้นชอบคิดอย่ำงเธอคงจะจินตนำกำรเห็น
ภำพซิกแพคของเขำแลว้ อย่ำงท่ีบอกปัญญำภำควำมรูส้กึไวกับรำมมำก แมช้่วงหลงั
จะใกลช้ิดกนัมำกขึน้แตเ่ธอก็ยงัไมช่ิน 

“เหรอคะ ปัณเพิง่ตื่นเอง”  
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“ตำมท่ีสญัญำนะคะ ปัณขอใหว้นันีเ้ป็นวนัท่ีดีของพ่ีรำม” หญิงสำวว่ำอีก
เผลอก ำมือแน่นเพ่ือหยุดอำกำรต่ืนเตน้ของตวัเอง ก่อนโทรหำเขำก็นั่งมองเบอรแ์ละ
หำยใจเขำ้ออกลกึ ๆ อยู่หลำยครัง้ 

“แน่นอนจ้ะ วันนีพ่ี้มีก ำลังใจเต็มเป่ียมเลย” รำมตอบแลว้เงยหน้ำมอง
ตวัเองในกระจก เห็นวำ่ยิม้กวำ้งแคไ่หนก็หนำ้แดงขึน้มำ 

“วนันีปั้ณท ำอะไรเหรอ พอดีวำ่วนันีเ้ป็นวนัเกิดลกูสำวเพ่ือนพ่ี แตว่ำ่เธอขำ
หกัอยู่โรงพยำบำล ปัณไปเย่ียมเธอเป็นเพ่ือนพ่ีไดไ้หม”  

“วนันีปั้ณนัดโทรคยุกบัท่ีบำ้นแลว้คะ่ มีรำยละเอียดหลำยอย่ำงตอ้งคยุกนั
เยอะเลย ขอโทษนะคะ” เธอตอบกลบัมำเสียงเบำ กลวัวำ่จะท ำใหเ้ขำจะผดิหวงั 

“งั้นก็ไม่เป็นไรจ้ะ” แมจ้ะพูดออกไปอย่ำงนั้น แต่น ำ้เสียงผิดหวังได้ยิน
ชดัเจน ไมใ่ช่แคเ่ร่ืองท่ีวนันีเ้ธอไปกบัเขำไมไ่ด ้แตเ่ป็นเร่ืองท่ีอีกไมน่ำน รำ่งบำงจะตอ้ง
ห่ำงเขำไปอยู่คนละประเทศ 

“เอ่อ ช่วงเย็นปัณว่ำงนะคะ พ่ีรำมมำทำนข้ำวด้วยกันไหมคะ ท่ีบ้ำน
ของปัณ” หญิงสำวรีบบอก พอจบัไดว้ำ่น ำ้เสียงท่ีตอบกลบัมำไม่สูด้ีนกั เธอก็รูส้ึกผิด
ท่ีตอ้งปฏิเสธเขำ 

“พ่ีตกลงจะ้ ขอบคณุนะ” น ำ้เสียงของรำมกลบัมำเป็นปกติแลว้ หญิงสำว
จึงยิม้ออกได ้

“ตอนเย็นเจอกนันะคะ”  
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ปัญญำภำคดิวำ่ตวัเองอำรมณแ์ปรปรวนเหลือเกิน พอไดย้ินเสียงเขำไม่สูด้ี 
เธอก็รอ้นรนรีบหำทำงชดเชยควำมรูส้ึกของเขำ พอเขำยอมรบัค  ำชวนแลว้ก็รูส้ึกอิ่ม
เอมหวัใจ เธอเป็นอะไรกนันะ 

“แลว้เจอกนัครบั ขอใหเ้ป็นวนัท่ีดีของปัณเหมือนกนั” รำมตอบกลบัมำดว้ย
เสียงอ่อนโยน คิดถึงสิ่งท่ีหญิงสำวท ำใหแ้ลว้ เขำก็เหมือนตวัลอยได ้แบบนีเ้รียกว่ำ
เธอเริม่ยอมรบัเขำหรือยังนะ! ชำยหนุ่มคดิและคยุกับปัญญำภำอีกสองสำมประโยค
ก่อนวำงสำย เขำวำงโทรศพัทไ์ว ้กลบัไปแต่งตวัใหเ้รียบรอ้ย นึกอยำกใหถ้ึงตอนเย็น
เรว็ ๆ 

 

นุชนภำนั่งเล่ือนมือถือไปมำตัง้แต่เชำ้อยู่หนำ้หอ้งพกัของตนเอง หญิงสำว
ตื่นขึน้มำแต่เชำ้มืด ออกมำนั่งทอดอำรมณ์คนเดียว มือเล่ือนหนำ้จอไปเรื่อย ๆ แต่
กลบัไม่ไดส้นใจมนัเลย หญิงสำวยิม้เขินอำยอยู่คนเดียวคิดถึงเรื่องเม่ือคืน หลงัจำก
เธอกบัลกัษณเ์อ่อ…จูบกันนั่นแหละ ตำ่งคนกต็ำ่งมองหนำ้กนัคลำ้ยมีอะไรจะพูดแต่
ก็พดูไมอ่อก เธอเองไมรู่ว้ำ่ตอนนัน้อยำกจะพดูอะไรหรือเปลำ่ ทัง้เธอและลกัษณ์ต่ำง
ก็เงียบกันไปหมด แมจ้ะนั่งอยู่ติดกันแต่ก็ไม่มีใครว่ำอะไร จะมีก็แต่ท่ีเขำถำมเธอว่ำ 
“หนำวไหม” เป็นครัง้ครำวเท่ำนัน้ 

นุชนภำไม่อยำกเช่ือเลยว่ำ ควำมรกัของตนจะมำแบบไม่ใหต้ัง้ตวัขนำดนี ้
ก่อนหนำ้นีเ้ธอยงันั่งซึมอยู่เลย และท่ีหนีมำถึงเขำใหญ่ก็เพ่ือหลบหนำ้ลกัษณ ์ไม่ทัน
ไรควำมสมัพนัธข์องเธอกับเขำ ท่ีเฝ้ำฝันมำนำนก็รุดหนำ้ไปอย่ำงรวดเร็ว แมเ้ธอจะ
บอกว่ำพรอ้มรบัผลทุกอย่ำงท่ีตำมมำแต่ก็อดหวั่นใจไม่ได้ กลวัว่ำควำมรกัครัง้นีจ้ะ
มำไวไปไว 
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นั่งร  ำพึงร  ำพนัอยู่คนเดียวแลว้นึกถึงเพ่ือนคนส ำคญัขึน้มำ ในเวลำแบบนี้
ใครจะใหค้  ำปรึกษำไดด้ีเท่ำปัญญำภำ คิดไดด้งันัน้นุชนภำก็รีบกดโทรออกทันที ไม่
ทนัมองวำ่เวลำนีท่ี้ปรึกษำของตนปกตยิงัไม่ตื่นนอน เธอฟังเสียงรอสำยแลว้คิว้ขมวด 
โทรไปเชำ้ขนำดนีปั้ญญำภำกลบัสำยไม่วำ่งอย่ำงนัน้ หญิงสำวเล่ือนมือถือลง ดเูวลำ
ตีหำ้ครึง่บนหนำ้จอแลว้นึกสงสยัวำ่ เชำ้ขนำดนีเ้พ่ือนของเธอคยุกบัใคร ถำ้ยงันอนอยู่
ก็วำ่ไปอย่ำง  

เธอตัดใจท่ีจะโทรหำปัญญำภำแล้วลุกขึน้ ตั้งใจจะเดินกลับเข้ำห้อง  
กลบัเจอพอ่ตวัดีท่ีน่ำจะนอนหลบัอยู่ใตผ้ำ้ห่ม มำยืนอยู่ขำ้งหลงัตัง้แตเ่ม่ือไรก็ไมรู่ ้

“ลกัษณ์! ตกใจหมดเลย” เธอรอ้งทักเขำ แลว้ตอ้งกลบัมำนั่งท่ีเดิม เพรำะ
ลกัษณต์รงมำนั่งและควำ้แขนเลก็ของเธอเอำไว ้

“เม่ือคืนหลับสบำยดีใช่ไหมล่ะถึงตื่นแต่เช้ำแบบนี ้ลักษณ์ก็เหมือนกัน” 
ประโยคท่ีเหมือนจะถำมแต่ลักษณก์ลบัสรุปเองทกุอย่ำง นุชนภำมองเขำดว้ยควำม
หมั่นไส ้ท ำมำพดูดีเอำตอนนี ้เม่ือคืนไมเ่ห็นพดูอะไรเลย รำ่งบำงคดิแตก่็ไมไ่ดว้ำ่อะไร
เขำ 

“เม่ือกีจ้ะโทรหำใครเหรอ” 

“โทรหำยำยปัณน่ะ โทรไปก็สำยไม่ว่ำงไม่รูค้ยุกับใครเชำ้ขนำดนี ้ปกติตื่น
สำยจะตำย” นุชนภำว่ำ ลกัษณ์ยิม้ใหท้่ำทำงไรเ้ดียงสำของเธอ ก่อนจะตอบใหห้ำย
สงสยั 

“ปกติเวลำนี ้พ่ีรำมตื่นมำนั่งดื่มกำแฟแลว้ นุชว่ำปัณจะคยุกบัใครล่ะ ก็เขำ
สองคนเป็นคนรกักนั” 
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“จรงิสนิะ” เธอวำ่พรอ้มกบัยิม้เขนิ ๆ ใหเ้ขำดว้ย ลกัษณย์งัเลำ่ตอ่ดว้ยควำม
ภูมิใจอีกว่ำ เม่ือวำนพำปัญญำภำไปท่ีบำ้นของตน ใหเ้ธอกับรำมไดอ้ยู่พรอ้มหน้ำ
พรอ้มตำกบัคณุพอ่คณุแมด่ว้ย ยงัไมลื่มบอกนชุนภำดว้ยวำ่เขำรูว้ำ่เธออยู่ท่ีน่ีไดย้งัไง 

“สมคบคดิกนัดีนกันะ” นชุนภำวำ่ลกัษณ ์เจำ้ตวัยงัยิม้แปน้ไมส่ะทกสะทำ้น 

“ผลท่ีไดม้นัก็น่ำพอใจนะ กลบัไปตอ้งไปตอบแทนปัณแลว้” เขำวำ่ตอ่จนนชุ
นภำครำ้นจะเถียง 

“แลว้แผลท่ีฉนักดัไปเม่ือคืนเป็นไงบำ้ง” หญิงสำวเปล่ียนเร่ืองคยุ ซึ่งเธอคิด
ผดิมหนัตท่ี์ถำมเขำไปแบบนัน้ ไมรู่ว้ญิญำณนกัแสดงท่ีไหนมำเขำ้สงิใหท้ ำท่ำส  ำออย
ไดข้นำดนัน้ แตถ่ึงอย่ำงนัน้ชำยหนุ่มก็ยงัดนู่ำรกัในสำยตำเธออยู่ด ี

 ลกัษณ์ท ำหนำ้ท ำตำใหน้่ำสงสำรท่ีสดุ แต่กลบัเหมือนแสดงตลกใหเ้ธอดู
มำกกว่ำ เพรำะแทนท่ีจะสงสำรนุชนภำหัวเรำะจนปวดทอ้ง ชำยหนุ่มหนำ้บูดเลิก
แกลง้ท ำ เพรำะตอนนีเ้ขำคดิวำ่ตวัเองน่ำสงสำรจรงิ ๆ 

เขำนั่งคอตกเม่ือเห็นว่ำหญิงสำวไม่สนใจ นุชนภำท่ีเพิ่งหยุดข  ำได้มอง
ลกัษณ์ดว้ยควำมเอ็นด ูหญิงสำวยืดตวัออกไปจุ๊บแกม้ของเขำหนึ่งที ส่วนคนท่ีโดน
หอมหนัแกม้อีกขำ้งมำหำเธอ 

“นำยน่ีโลภมำกจริง ๆ  เลยนะ” บ่นก็บ่นไปแต่ก็ยังหอมแกม้อีกขำ้งของเขำ
อยู่ดี ลกัษณท่ี์นั่งคอตกเม่ือกีห้ำยไปแลว้ ชำยหนุ่มยิม้จนตำหยีลกุขึน้สวมกอดเธอ 

“ปลอ่ยไดแ้ลว้” ลกัษณย์อมแตโ่ดยดี  
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คู่รกัใหม่หมำดหยอกลอ้กันไปสกัพกั เพ่ือน ๆ ท่ีเหลือก็ออกมำสมทบ ชวน
กนัไปทำนอำหำรเชำ้ 

“วันนีพ้วกเรำจะท ำอะไรกันเหรอ” ลักษณ์เอ่ยถำมทุกคนขณะเดินไปยัง
รำ้นอำหำร 

“วนันีว้่ำจะเท่ียวในรีสอรท์น่ีแหละ แลว้ก็ว่ำยน ำ้กันสกัหน่อย ท่ีน่ีมีท่ีสวย ๆ
ไวถ้่ำยรูปนะ” สเุมธำวีเป็นคนตอบ 

“ว่ำยน ำ้เหรอ แต่ลักษณ์ไม่ได้เอำชุดว่ำยน ้ำมำเลยนะ” เขำตอบอย่ำง
เสียดำย สเุมธำวียิม้มมุปำกกบันชุนภำและเมยว์ด ี

“งัน้ลกัษณ์ก็ช่วยถ่ำยรูปใหพ้วกเรำ” หญิงสำวบอกชำยหนุ่ม ลกัษณ์ถอน
หำยใจเฮือกใหญ่ 

“หรือวำ่นำยไมอ่ยำกเก็บรูปยำยนุชใส่ชดุว่ำยน ำ้ไว”้ สเุมธำวีเขำ้มำกระซิบ
ให้ไดย้ินกันสองคน “เดี๋ยวเรำจะช่วยถ่ำยรูปคู่ให้ดว้ยนะ” เธอยังย่ืนขอ้เสนอต่อ 
ลกัษณห์นัไปมองคนรกัของตวัเอง ก่อนจะหนัมำพยกัหนำ้ตอบตกลง  

“ก็ได”้ 

 

ปัญญำภำนั่งใชค้วำมคิดอยู่ท่ีบำ้นของเธอเอง เธอก ำลงัรอรำมมำทำนขำ้ว
ดว้ย หญิงสำวคดิถึงเม่ือเชำ้ท่ีโทรคยุกบับิดำมำรดำ เร่ืองวนัเดนิทำงกลบัก ำหนดแลว้
อีกสองสปัดำหข์ำ้งหนำ้ สิ่งท่ีท ำใหเ้ธอตอ้งมำนั่งคิดหนักอยู่ตอนนีค้ือ ค  ำถำมของผู้
เป็นพอ่ท่ีวำ่  
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‘ปัณไม่คิดจะกลับมำหำงำนท ำท่ีน่ีเหรอลูก’ จริงอยู่ว่ำเธอมีควำมตัง้ใจ
อยำกจะมีบริษัทออกแบบดว้ยกันกับเพ่ือน ๆ ในเมืองไทย แต่มนัก็คงจะหลงัจำกท่ี
กลบัไปอยู่กบัครอบครวั และหำงำนท ำท่ีนั่นสกัพกั  

ตอนคยุกนัหญิงสำวเอ่ยถำมผูเ้ป็นพอ่แม่เก่ียวกับกำรสมคัรงำนกบับริษัทท่ี
เธอเคยฝึกงำน ซึ่งก ำลงัจะเปิดรบัสมคัรสถำปนิก ปัญญำภำคดิวำ่มีเวลำใหเ้ตรียมตวั
ในระหวำ่งท่ีกลบัไปอยู่บำ้น 

เพิ่งจะมำรู ้ตัวว่ำรำมเป็นหนึ่งในเรื่องท่ีเธอต้องน ำมำค ำนวณในกำร
วำงแผนชีวิต ก็ตอนท่ีไดย้ินค  ำถำมจำกทำงบำ้น ปัญญำภำคิดจะอยู่เมืองไทยต่อ
เพรำะรำมอยู่ท่ีน่ี แต่เธอก็ยังไม่ไดบ้อกให้พ่อแม่รูเ้รื่องของรำม เพรำะมองว่ำยังไม่
แน่นอน ครอบครวัของเธอแครู่จ้กัวำ่รำมเป็นพ่ีชำยของลกัษณ ์จำกท่ีเคยเลำ่ใหฟั้งว่ำ 
ครอบครวัของลกัษณด์ีกบัเธอมำก 

“ปัณจะใหค้  ำตอบพ่ีรำมก่อนกลบัไปแน่นอนค่ะ” หญิงสำวบอกตวัเอง เธอ
มั่นใจสว่นใหญ่แลว้วำ่รกัรำม แตค่วำมขีก้งัวลมนัท ำใหห้ญิงสำวไม่กลำ้พอท่ีจะลงไป
เลน่กบัควำมรกัครัง้นี ้ถำ้ไมม่ั่นใจรอ้ยเปอรเ์ซ็นตเ์ธอก็ยงัไมก่ลำ้ลอง 

ระหว่ำงนั่งทบทวนหัวใจตัวเองอยู่นัน้รำมก็มำถึง ปัญญำภำออกไปเปิด
ประตใูหเ้ขำ  

“วนันีเ้ป็นยงัไงบำ้งคะ” หญิงสำวเอ่ยถำม พำรำมเขำ้มำในบำ้น 

“ดีมำกจะ้ แตสี่หนำ้ปัณดไูมด่ีเลยนะ มีอะไรหรือเปลำ่” รำมถำมดว้ยควำม
เป็นห่วง สงัเกตเห็นวำ่รำ่งบำงมีควำมกงัวลใจบำงอย่ำง 
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“เปล่ำค่ะ แค่กังวลว่ำอำหำรวนันีจ้ะถูกใจพ่ีรำมไหม” เธอยิม้ให ้จ  ำใจพูด
โกหกออกไป 

“พ่ีรำมไปเย่ียมลกูสำวเพ่ือนมำเป็นยงัไงบำ้งคะ” 

“ดีใจใหญ่เลย อีกไมก่ี่วนัคงจะกลบับำ้นไดแ้ลว้ เป็นเดก็ท่ีน่ำรกัมำก ถำ้ปัณ
เจอ เธอตอ้งชอบปัณแน่ ๆ เลย” รำมตอบเธอเล่ำไปยิม้ไป แลว้เปล่ียนเร่ืองมำคยุกับ
เธอ 

“ปัณท ำอำหำรเองเหรอ”  

“ท ำเองแค่สองอย่ำงคะ่ ท่ีเหลือซือ้มำ” เธอยิม้อำย ๆ นิดหน่อย ก่อนจะน ำ
รำมไปท่ีโต๊ะอำหำรท่ีตวัเองตัง้ใจจดัไวอ้ย่ำงดี  

พวกเขำทำนมือ้ค  ่ำดว้ยกนั รำมชอบอำหำรท่ีหญิงสำวท ำมำกกวำ่ท่ีรำ้นอีก 
ปัญญำภำดีใจมำก เธอก็ช่ืนชมฝีมือตัวเองอยู่ไม่น้อย ถึงจะไม่อร่อยมำกแต่มนัก็
ขึน้อยู่กับควำมชอบของแต่ละคน นึกอยำกขอบคุณพ่อแม่ท่ีสอนใหเ้ธอท ำอำหำร 
เพรำะกลวัว่ำลกูสำวจะอดตำยเม่ือตอ้งมำอยู่คนเดียว ซึ่งวนันีเ้ลือกหยิบมำสองเมนู 
คือ ปลำกะพงนึ่งมะนำว กบั สลดัโรลซีฟู๊ ด เธอรูว้ำ่รำมทำนอำหำรรสจัดไม่ไดจ้ึงปรุง
ใหเ้ขำทำนได ้และประสบควำมส ำเรจ็ดีมำกเพรำะเขำชอบมนั 

ปัญญำภำเริม่รูต้วัว่ำ เธอมีควำมสขุและลืมทุกเรื่องไดเ้ม่ืออยู่กบัรำม หญิง
สำวมองคนท่ีนั่งตรงขำ้มตน รูส้กึอุ่นใจและใกลช้ิดกบัเขำขึน้มำก รำมถอดเสือ้สทูของ
เขำออก รวมถึงปลดกระดมุคอเสือ้ลงดว้ย พวกเขำไม่ตอ้งมีพิธีรีตองอะไรต่อกันอีก
แลว้ 
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“พ่ีชอบเวลำและสถำนท่ีธรรมดำ ๆ แตมี่คนท่ีเรำรกัอยู่ดว้ยมำกท่ีสดุ วนันีพ่ี้
มีควำมสขุมำกเลย ขอบคณุปัณนะ” ชำยหนุ่มยิม้ใหเ้ธอ ปัญญำภำเห็นดว้ยกับเขำ
และกม้หนำ้ทำนอำหำรท่ีเขำเพิ่งตกัให ้เพรำะรำมเห็นว่ำหญิงสำวเอำแต่มองตนไม่
ทำนอำหำร เขำจึงตกัใสก่บัขำ้วใสจ่ำนใหเ้ธอ 

หลังทำนมือ้ค  ่ำดว้ยกันรำมกับปัญญำภำก็นั่งคุยกันต่อจนเกือบสำมทุ่ม 
ก่อนไดเ้วลำท่ีรำมจะกลบับำ้นของตน ปัญญำภำก็บอกกบัเขำวำ่  

“ท่ีจรงิวนันีปั้ณอยำกจะตอบแทน ท่ีพ่ีรำมพำปัณไปทำนขำ้วหลำยครัง้แลว้ 
แต่วันนี ้ปัณมีควำมสุขมำกกว่ำท่ีคิดไว้อีกค่ะ” รำมหยุดเดินมองคนท่ีเดินมำส่ง  
ซึ่งหยดุฝีเทำ้ตนดว้ยเช่นกนั 

เขำยิม้และลบูผมเธออย่ำงอ่อนโยนเหมือนทกุครัง้และกลำ่ววำ่ 

“ไดย้ินแบบนีพ่ี้ช่ืนใจท่ีสดุเลย”  

 

ลกัษณ์นั่งหัวเสีย หำยใจฟืดฟำดอยู่คนเดียว เพ่ือน ๆ ของเขำ รวมถึงนุช
นภำก ำลงัดรููปในกลอ้งและโทรศพัท ์สนทนำกนัอย่ำงออกรสตำมประสำสำว ๆ ทิง้ให้
เขำท่ีเป็นคนถ่ำยภำพทุกภำพให้พวกเธอช่ืนชมอยู่นัน้ กลำยเป็นอำกำศธำตุท่ีไม่มี
ใครสนใจ 

“ท่ีผ่ำนมำเพ่ือนคนเดียวท่ีไม่รงัแกฉันมีแต่ปัณ ตอนนีปั้ณไม่อยู่เหมือนหัว
เดียวกระเทียมลีบเลย” ชำยหนุ่มบ่นพึมพ ำออกมำแต่ไม่มีใครสนใจเขำ กดโทรศพัท์
โทรหำคนท่ีเขำ้ขำ้งตนเสมออย่ำงปัญญำภำกะจะฟอ้งสกัหน่อย หญิงสำวก็ไมร่บัสำย 
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“คณุแม่ครบั ผมคิดถึงคณุแม่ท่ีสดุเลย” ลกัษณ์ตะโกนออกมำ ครำวนีทุ้ก
คนหนัมำมองเขำแลว้ แคค่รูเ่ดียวเท่ำนัน้ก็กลบัไปสนใจรูปตอ่  

เรียกร้องควำมสนใจขนำดนี้แล้วยังไม่มีใครสนใจ ลักษณ์จึงเดินงอน
กอดอกออกไปคนเดียว หันมำมองเพ่ือน ๆ อีกที ก็ยังไม่สงัเกตเห็น  จึงไดแ้ต่หนำ้งอ
เดนิออกไป 

“โอย้ น่ำสงสำรจงัเลย” เมยว์ดีวำ่ตำมหลงัลกัษณ ์

“แกลง้พอหรือยงัยำยนชุ” มนิทรเ์อ่ยขึน้ พวกเขำรวมหวักนัแกลง้ชำยหนุ่ม 

“พอแลว้ เดี๋ยวฉันตำมไปเอง” นุชนภำบอก เธอแกลง้เขำก็เพรำะว่ำ วนันี ้
ลกัษณ์ท ำตวัดีกับพวกเธอเกินไปจนเกร็งไปหมด หญิงสำวอยำกใหเ้ขำกลบัมำเป็น
ปกตกิบัพวกเธอเหมือนเดมิ อีกอย่ำงก็จะไดห้ำโอกำสไปปลอบใจเขำโดยไมต่อ้งเคอะ
เขนิดว้ย 

นุชนภำตำมลกัษณ์ไป เขำยืนหันหลงัก ำลงัคยุโทรศพัท ์คงจะเป็นคณุแม่
ของเขำนั่นแหละ หญิงสำวเขำ้ไปสวมกอดดำ้นหลงัของชำยหนุ่ม เขำนิ่งไปชั่วครูก่่อน
จะวำงสำยแลว้แกะมือเธอออก หนัมำมองคนขีแ้กลง้ดำ้นหลงั ท ำหนำ้บึง้ใส่ 

“ชอบหนำ้แบบนีข้องลกัษณท่ี์สดุเลย” ไมว่ำ่เปลำ่นชุนภำยกมือขึน้บีบแกม้
เขำดว้ย ลกัษณก์ะจะท ำใจแขง็ แตเ่ห็นรอยยิม้ของเธอแลว้ก็ท ำไมไ่ด ้

“ไมต่อ้งมำจบัเลย” ชำยหนุ่มวำ่แลว้จบัแขนเธอออกจำกแกม้ตน  

นชุนภำกอดเขำทนัทีเม่ือแขนเป็นอิสระ 
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“โกรธเหรอ นุชขอโทษนะ วนันีนุ้ชเห็นลกัษณ์ท ำตวัไม่ถูกกับเพ่ือน ๆ เลย 
เหมือนไม่ไดรู้จ้ักกันมำนำน แลว้ก็.ถึงเรำจะเป็นแฟนกัน แต่เรำก็เป็นเพ่ือนสนิทกัน
ดว้ยนะ ไมต่อ้งเกรงใจกนัขนำดนัน้ก็ได”้ 

“ก็นชุบอกวำ่คนรกักนัตอ้งรกัษำน ำ้ใจกนัใหม้ำกไมใ่ช่เหรอ” 

“ก็ใช่ แต่ลกัษณ์ปกติก็ไม่เคยท ำรำ้ยจิตใจใครน่ีนำ” หญิงสำวบอกเขำยิม้
น่ำรกัให ้สว่นกำรเรียกค ำแทนตวัเองของทัง้สองคนนัน้ขึน้อยู่กบัอำรมณ์ 

“ลักษณ์เป็นคนดีขนำดนั้นเลยเหรอ” ค  ำถำมของลักษณ์ท ำเอำนุชนภำ
เกือบหลดุข ำ 

“อือ้ ดีท่ีสุดในโลกเลย” หญิงสำวบอก ลักษณ์ฉีกยิม้กับค ำตอบของเธอ 
ก่อนจะเอ่ยขึน้เสียงอ่อย 

“ลกัษณ์ไม่เคยมีแฟนมำก่อนนุชก็รู”้ ถำ้ไม่นับตอนเด็ก ๆ ท่ีเป็นหนุ่มน้อย
ขวญัใจเด็กผูห้ญิงหลำย ๆ คนน่ะนะ แต่ชำยหนุ่มไม่เคยคบหำเป็นแฟนกับใครมำ
ก่อนจรงิ ๆ เขำเห็นทกุคนเป็นเพ่ือนหมด 

“ถำ้ลกัษณท์ ำอะไรผดิไปนชุตอ้งบอกลกัษณด์ว้ยนะ” 

“อย่ำงลกัษณ์น่ะ เขำไม่เรียกว่ำไรเ้ดียงสำแลว้นะ แต่ก็เอำเถอะแลว้นุชจะ
บอกแลว้กันนะถำ้มี ในทำงกลบักันลกัษณ์ก็ตอ้งบอกสิ่งท่ีนุชท ำไม่ดีดว้ยนะ” หญิง
สำววำ่แลว้ผละตวัออกจำกเขำ เธอเงยหนำ้ขึน้มองคนรกั ก่อนจะชวนเขำกลบัเขำ้ไป
หำเพ่ือน ๆ ลกัษณย์ิม้ใหเ้ธอ จบัมือเลก็ไวแ้ลว้เดนิเขำ้ไปพรอ้มกนั 
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บทท่ี 12 
 
 
 
มือเรียวสวยลูบบนหน้ำปกหนังสือท่ีเพิ่งดึงออกจำกชั้นอย่ำงประณีต  

ริมฝีปำกชมพูระเรื่อยิม้ขึน้ดว้ยควำมหลงใหล ปัญญำภำถูกดึงดูดเขำ้สู่โลกแห่ง
หนงัสือทนัทีท่ีเดนิเขำ้มำในรำ้น เธอไมไ่ดมี้รำยกำรหนงัสือท่ีอยำกไดก้่อนเดินเขำ้มำ 
แตก่ลบัเจอหนงัสือวรรณกรรมท่ีถกูใจอยู่เลม่หน่ึง 

 ปัญญำภำก ำลงัใชเ้วลำท่ีรอพบกบัรำมเดินเลือกหนังสือ เธอเพิ่งกลบัจำก
ไปรบัเอกสำรจบกำรศกึษำท่ีมหำวทิยำลยั เม่ือเรียบรอ้ยแลว้ก็มำยงัหำ้งตำมท่ีไดน้ัด
กบัเขำไว ้หลำยวนัมำนีเ้ธอกบัรำมเจอกนัแทบทกุวนั 

รำมเดินเขำ้มำในรำ้นเห็นหญิงสำวยืนยิม้เหม่อมองหนังสืออยู่ จนเขำเขำ้
มำใกลก้็ยงัไมรู่ต้วั ชำยหนุ่มจึงกม้หนำ้ลงมำพดูขำ้ง ๆ ห ู  

“รอนำนไหม” ปัญญำภำตกใจเล็กนอ้ยเม่ืออยู่ ๆ ควำมสงบถูกรบกวน แต่
พอเห็นวำ่เป็นรำมก็ยิม้ใหเ้ขำ 

“ไม่นำนค่ะ” ร่ำงเล็กตอบดว้ยรอยยิม้ โชวห์นำ้ปกหนังสือเล่มท่ีว่ำขึน้อวด 
“พอเลือกหนงัสือดี ๆ ไดห้นึ่งเลม่คะ่” 
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“เดี๋ยวปัณไปจ่ำยตังค์ก่อนนะคะ” หญิงสำวว่ำแล้วรีบเดินไปท่ีหน้ำ
เคำทนเ์ตอร ์

“เรียบรอ้ยแลว้ค่ะ” เธอหันมำบอกพรอ้มเก็บหนังสือใส่กระเป๋ำผ้ำของ
ตวัเอง รำมควำ้ขอ้มือเล็กของเธอขึน้มำ หญิงสำวสวมก ำไลท่ีเขำใหแ้ต่นั่นไม่ใช่สิง่ท่ี
เขำตัง้ใจมอง ปัญญำภำเงยหน้ำมองรำมรูส้ึกเม่ือยคอ เขำสูงกว่ำเธอตัง้สิบกว่ำ
เซ็นตเิมตร แตแ่คม่องแลว้ไม่ไดค้  ำตอบจำกคนท่ีจอ้งแขนเธออยู่ หญิงสำวจึงตอ้งเอ่ย
ถำม 

“มีอะไรเหรอคะ”  

“แผลนีไ้ปโดนอะไรมำ” เขำหมำยถึงแผลท่ีเป็นรอยขีดเลก็ ๆ ยำว ๆ และเริม่
แหง้แลว้บนขอ้มือเธอ 

“อ๋อ เม่ือวำนปัณปลกูดอกกหุลำบท่ีนชุหอบมำจำกไปเท่ียวน่ะคะ่ ก็เลยโดน
เก่ียวไปตอนไหนไมรู่”้ เธอตอบโดยไมเ่ขำ้ใจวำ่ท ำไมเขำตอ้งจรงิจงัดว้ย ไมเ่ห็นจะเจ็บ
ตรงไหนเลย 

“ระวงัหน่อยสิ” รำมปล่อยมือเธอ ปัญญำภำมองคนท่ีห่วงใยตนเกินเหตุ 
พรอ้มกบัคดิในใจวำ่ ทีวนัก่อนตวัเองปอกมะมว่งแลว้ท ำมีดบำดมือยงัไมบ่อกใหเ้ธอรู ้
สกัค  ำ ท่ีรูไ้ดเ้พรำะมำรดำเขำเป็นคนบอก พอไปถำมเจำ้ตวัก็บอกแคว่ำ่ ‘ไมเ่ป็นไร’ 

“พ่ีแค่เป็นห่วง อย่ำท ำหนำ้แบบนัน้สิ วนัหลงัจะปลกูดอกไมบ้อกพ่ีสพ่ีิชอบ
ปลกูนะ” ชำยหนุ่มวำ่ก่อนจะเดนิออกไปจำกบรเิวณรำ้นหนงัสือ 
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“ปลกูไปแลว้ก็ไม่มีคนดแูลน่ีคะ เดี๋ยวปัณก็จะไม่อยู่แลว้ ยำยนุชก็บอกจะ
ยำ้ยกลบัไปอยู่บำ้น เห็นวำ่เดือนหนำ้คณุแมจ่ะกลบัมำอยู่บำ้น” ปัญญำภำวำ่ท ำหนำ้
เสียดำย แตเ่ธอห่วงเรื่องนีจ้รงิ ๆ จึงไมอ่ยำกปลกูอะไรทิง้ไวใ้หเ้ห่ียวเฉำตำย 

“พ่ีไปดใูหไ้ดจ้ะ้” เขำวำ่แลว้หยดุมองเธอครูห่นึ่ง “ถำ้ปัณไมว่ำ่อะไร” 

“ปัณไม่ว่ำอะไรหรอกค่ะ แต่ปัณเกรงใจพ่ีรำมตอ้งมำเหน่ือยอีก” เธอพดูไป
พรอ้มเงยหนำ้มองรำ่งสงูท่ีมองตนอยู่เช่นกนั 

“พ่ีบอกปัณแลว้ไงไม่ตอ้งเกรงใจพ่ี เดี๋ยววนัเสำรนี์เ้รำไปหำตน้ไมม้ำปลูก
เพิม่กนั”  

ปัญญำภำยงัไมต่อบ เธอมองไหลข่องรำมท่ีเดนิขำ้ง ๆ แลว้รูส้กึวำ่หวัใจเตน้
แรงขึน้มำเฉยเลย หญิงสำวยิม้เม่ือเขำหันมำมอง เธอจึงเมม้ปำกแลว้ท ำเป็นหันไป
มองทำงอ่ืน 

“ถำ้พ่ีรำมไมเ่หน่ือยมำดแูลก็ตำมใจคะ่”  

พวกเขำเดินกันต่อเพ่ือไปยังรำ้นอำหำรท่ีอยู่คนละฟำกของชัน้ ก่อนจะได้
ยินเสียงระเบดิดงัขึน้ ตำมมำดว้ยเสียงแตกต่ืนของฝงูชนในหำ้งสรรพสนิคำ้  

ปัญญำภำตกใจตื่นขยับเขำ้มำหำรำมโดยอัติโนมัติ เขำดึงตัวเธอเขำ้มำ
กอดไวก้่อนจะหำท่ีหลบ หญิงสำวใจเตน้แรงดว้ยควำมกลวัและตกใจ รำมมองซำ้ย
มองขวำอย่ำงใครค่รวญ ตกใจไมแ่พเ้ธอ 

พวกเขำพยำยำมตัง้สตไิมล่นลำน ยงัไมรู่ว้ำ่เกิดอะไรขึน้ ถึงจะอยำกออกไป
จำกหำ้งก็ท ำไมไ่ด ้คนมำกมำยก ำลงัรีบวิง่หนีกนัใหวุ้น่ บำ้งวิง่ตำมหำคนท่ีมำดว้ยกัน
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อย่ำงชุลมนุ ไม่นำนหลงัจำกนัน้ไฟฟ้ำก็ดบัลง ปัญญำภำกอดรำมไวแ้น่นกลวัจับใจ 
จินตนำกำรถึงเรื่องเลวรำ้ยขัน้สดุ ขำ่วรำยวนัซึ่งรบัอยู่ทกุเม่ือเช่ือวนัยิ่งมีแตข่่ำวรำ้ย ๆ 
เตม็ไปหมด จึงยำกท่ีจะใหว้ำงใจได ้ เสียงผูค้นในควำมมืดท่ีลม้บำ้ง รอ้งหำกนับำ้งยิ่ง
ท ำใหเ้ธอวติกไปกวำ่เดมิ 

“ไมต่อ้งกลวันะ หลบัตำไวก้่อน” รำมรบัรูว้ำ่รำ่งนอ้ยในอกตวัสั่น เขำจึงบอก
กบัเธอเบำ ๆ สว่นตวัเองยืนหลบัตำนิ่งใหส้ำยตำชินกบัควำมมืด ใชป้ระสำทหใูหม้ำก
ท่ีสดุ ใช่วำ่เขำไมก่ลวัแตมี่เธออยู่ดว้ยจึงตอ้งยิ่งระวงัมำกกวำ่เดมิ  

ทัง้คูยื่นอยู่เงียบ ๆ ภำยใตค้วำมมืดดว้ยใจเตน้ระรวั หำยใจเขำ้ออกแต่ละที
ยำกล ำบำก เพรำะไมรู่ว้ำ่เกิดอะไรขึน้กนัแน่  

 

ผำ่นไปรำวครึง่ชั่วโมงถึงไดย้ินเสียงประกำศ วำ่เกิดอบุตัเิหตรุถบรรทกุวิง่ชน
เสำไฟฟ้ำเป็นเหตใุหห้มอ้แปลงระเบิดเกิดไฟลกุไหมบ้ริเวณนัน้ และท ำใหไ้ฟฟ้ำของ
ห้ำงสรรพสินค้ำดับไปด้วย ขอให้ทุกคนอยู่ในควำมสงบ ตอนนี้หน่วยดับเพลิง
สำมำรถควบคมุไฟไดแ้ลว้และก ำลงัเรง่ซ่อมแซมใหไ้ฟฟำ้กลบัมำใชไ้ด ้

เฮอ้ออ! รำมถอนหำยใจเขำ่อ่อนดว้ยควำมโลง่อกเม่ือปลอดภยัแลว้  

“ปัณ” เขำเรียกคนท่ีก ำลังกอดตัวเองไว้แน่น ไม่รูว้่ำเธอไดย้ินประกำศ
หรือไม ่

“ปัณไดย้ินแลว้คะ่” หญิงสำวบอกแตย่งัไมย่อมปลอ่ยมือออกจำกเขำ  

“เม่ือกีปั้ณกลวัมำกเลยคะ่พ่ีรำม” 



ไข่มุกราตรี 108 
 

“ไม่คิดเลยว่ำจะมำเจอเรื่องแบบนี ้รออีกสกัหน่อยเดี๋ยวเรำก็จะไดอ้อกไป
แลว้” ปัญญำภำพยักหนำ้เห็นดว้ย เธอผละตวัออกจำกรำมมำยืนนิ่งตำมเดิม รออยู่
พักใหญ่ไฟฉุกเฉินก็สว่ำงขึน้ท ำให้สำมำรถมองเห็นไดช้ัดเจน ผูค้นเริ่มทยอยกัน
ออกไป บำ้งก็บำดเจ็บเพรำะถกูชนถกูเหยียบ ปัญญำภำหลบัตำลงไมอ่ยำกมองภำพ
เหลำ่นัน้ หำกไมโ่ชคดีท่ีหำมมุหลบไดท้นั เธอคงจะตอ้งเบียดเสียดไปกบัฝงูชนจ ำนวน
มำกนัน้แน่ 

“เรื่องไม่คำดคิดเกิดขึน้ไดต้ลอดเวลำเลยสินะคะ โชคดีท่ีพ่ีรำมสติดีมำก” 
เธอเอ่ยขึน้เพ่ือลดควำมกังวลในใจ ตอนนีก้ลับมำอยู่ในอ้อมแขนของเขำอีกแลว้ 
เพรำะเห็นว่ำหญิงสำวยืนหลับตำอยู่ รำมจึงบอกให้เธอท ำแบบเม่ือครู่นีก้็ไดแ้ละ
ปัญญำภำก็ท ำตำมอย่ำงวำ่ง่ำย 

“เพรำะปัณกอดพ่ีไว ้ พ่ีเลยยิ่งห่วงน่ะสิ” เขำวำ่ จำกนัน้ก็ลบูศีรษะหญิงสำว
ไปพลำงกลอ่มใหเ้ธอใจเย็นลง  

“เดี๋ยวเรำกลบัไปทำนขำ้วท่ีบำ้นดีกว่ำนะ ปัณคงเสียขวญัมำกไปอยู่กบัทกุ
คนน่ำจะอุ่นใจกวำ่” 

รำมพำปัญญำภำกลับมำท่ีบำ้น ระหว่ำงนั่งรถอยู่นั้น เธอก็ไม่อยู่เฉยยัง
อตุสำ่หไ์ปตำมขำ่ววำ่เกิดอบุตัเิหตขุึน้ไดย้งัไง ปรำกฏวำ่รถบรรทกุคนันัน้ คนขบัหลบั
ในและเสียชีวิตในท่ีเกิดเหต ุหญิงสำวปิดโทรศพัทถ์อนหำยใจเสียงดงัอย่ำงปลงตก 
แคเ่สีย้ววนิำทีเท่ำนัน้เองท่ีเผลอไป ท ำใหชี้วติหนึ่งตอ้งจบลง 
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ทุกคนอยู่ พร้อมหน้ำพร้อมตำกัน ท่ีบ้ำน  ทั้งลักษณ์และนุชนภ ำ
ห้ำงสรรพสินคำ้นั้นอยู่ใกลก้ับโรงแรมไม่แปลกท่ีจะไดข้่ำวเร็ว มิหน ำซ ำ้คนส่งข่ำว
อย่ำงจิดำรำยงับอกอีกวำ่รำมกบัปัญญำภำไปท่ีหำ้งนั่น ทกุคนพยำยำมตดิตอ่ทัง้สอง 
แตไ่มมี่ใครรบัสำย ตอนนัน้รำมไดย้ินเสียงสั่นของมือถือในกระเป๋ำกำงเกง แตเ่ขำไม่
มีเวลำรบัสำยและไมก่ลำ้เส่ียงดว้ย สว่นมือถือของปัญญำภำอยู่ในกระเป๋ำ เธอไมไ่ด้
ยินอะไรเลย 

คณุลกัษิมำรีบเดนิเขำ้มำกอดรบัลกูชำย เม่ือเขำกบัหญิงสำวเขำ้มำในบำ้น 
แลว้ก็รีบผละไปกอดปัญญำภำตอ่ทนัทีไมพ่ดูอะไรกบัคนเป็นลกูสกันิด 

“ขวญัเอย้ขวญัมำนะลกู คงตกใจมำกล่ะสิ ดสูิตวัซีดเลย” นำงว่ำพรอ้มกบั
ลบูหลงัหญิงสำว 

‘ก็ซีดอยู่แลว้ล่ะ’ นุชนภำคิดในใจยิม้มมุปำก เม่ือมองตวัขำวซีดของเพ่ือน
ตวัเอง  

“ไมเ่ป็นไรแลว้คะ่ ดีท่ีพ่ีรำมอยู่ดว้ย”  

“กลบัมำก็ดีแลว้พ่อเป็นห่วงแทบแย่” คณุวิวิธบอกพรอ้มตบหลงัรำมเบำ ๆ 
เขำหนัมำยิม้ใหบ้ดิำอย่ำงขอบคณุ 

“ค่อยยังชั่ว ผมก็ติดอยู่ในเหตกุำรณ์เหมือนกันนะ” รำมเอ่ยขึน้ใหผู้เ้ป็นแม่
ไดย้ิน นำงจึงยิม้หวำนหนัมำคนนอ้ยใจ 

“เป็นคนขีน้อ้ยใจไปตัง้แต่เม่ือไหร่จ๊ะลกูชำย” มำรดำพดูกับเขำแลว้หันมำ
มองปัญญำภำ หญิงสำวท่ีท ำให้ลกูชำยของหล่อนสำมำรถแสดงควำมรูส้ึกต่ำง ๆ 
ออกมำได ้ตัง้แต่เล็กจนโตท่ีเลีย้งลกูชำยคนนีม้ำ รำมจะไม่เล่ำเรื่องท่ีเขำไม่สบำยใจ
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ใด ๆ ใหพ้่อแม่ฟัง เขำเลือกจะเล่ำแต่เรื่องดี ๆ ท่ีเกิดขึน้ใหพ้วกท่ำนฟังมำกกว่ำ ถำ้
หำกนำงกับสำมีไม่สงัเกตหรือถำมเอง ก็ยำกท่ีจะไดฟั้งเรื่องอะไรจำกเขำ รำมไม่ได้
เป็นคนเย็นชำ เขำมีควำมรูส้ึกมำกมำยเหมือนคนอ่ืน ๆ แต่เลือกท่ีจะเก็บมนัไวค้น
เดียว ซึ่งไมใ่ช่สิง่ท่ีคนเป็นแมต่อ้งกำร 

คณุลกัษิมำเองก็ไม่แน่ใจว่ำนิสยันีข้องรำม ไดม้ำจำกท่ีเขำถูกเลีย้งดูจำก
คณุปู่ ตัง้แต่เด็กหรือไม่ พ่อสำมีในขณะท่ีหล่อนก ำลงัตัง้ทอ้งรำม ก็มีอำกำรซึมเศรำ้
เพรำะเพิ่งสูญเสียภรรยำสุดท่ีรักไป ท่ำนตัดสินใจไม่คิดสัน้เพรำะอยำกรอดูหน้ำ
หลำน พอรำมเกิดมำก็ท ำใหค้นเป็นปู่ มีชีวติชีวำขึน้  

นำงกับพ่อของรำมจึงใหค้ณุปู่ ช่วยเลีย้งดูเขำตัง้แต่ยังเด็ก จนกระทั่งท่ำน
เสียชีวิตดว้ยโรคทำงกำยภำพ ตอนนัน้รำมเสียใจมำกแต่เขำไม่รอ้งไหอ้อกมำเลย  
จนนำงนึกเป็นกงัวล ปกตริำมก็เป็นเดก็พดูนอ้ยอยู่แลว้ คนเป็นพอ่แมจ่ึงไมรู่ว้ำ่เขำคิด
อะไรอยู่ ตอนนัน้เองท่ีคณุลกัษิมำตดัสินใจลำออกจำกงำนของตวัเอง แลว้กลบัมำ
ดแูลลกูเต็มตวั แต่ก็ดเูหมือนนำงจะกังวลเกินเหต ุรำมสำมำรถกลบัมำเป็นปกติได้
เหมือนเดิม เขำชอบอ่ำนหนังสือและปลกูตน้ไมด้อกไม ้โดยเฉพำะดอกกุหลำบเพ่ือ
ระลกึถึงคณุปู่ ของเขำ 

“ไม่ใช่ว่ำพ่ีกับปัณ ถำมใครก็เหมือนกันเหรอครับ” ลักษณ์ว่ำเดินมำจำก
ดำ้นหลังของมำรดำ ก่อนจะกระโดดมำกอดพ่ีชำยจนเกือบจะลม้ไปดว้ยกันทัง้คู่  
ครัง้สดุทำ้ยท่ีเขำท ำแบบนีค้ือตอนอำยสุบิขวบ ตอ้งเงยหนำ้ตลอดเวลำพดูกบัพ่ีชำย 

 

“โอย้! ดสูองพ่ีนอ้งนั่น คิดว่ำเป็นเด็กอยู่หรือไง” ผูเ้ป็นแม่หันมำบ่นกับสอง
สำว พวกเธอหวัเรำะนิดหน่อย ส  ำหรบัลกัษณเ์ร่ืองแบบนีไ้ม่ไดแ้ปลก พวกเธอจึงมอง
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รำมมำกกว่ำ ครู่แรกเขำตกใจ ต่อมำก็มองคนนอ้งแลว้ถอนหำยใจอย่ำงเอือมระอำ 
คณุแมข่องเขำก็ส่ำยหนำ้เช่นนัน้เหมือนกนั ก่อนจะหนัมำยิม้ใหพ้วกเธอแลว้ชวนเขำ้
ไปนั่งในบำ้น ถำมเร่ืองรำวใหก้ระจ่ำง 

 

รำมกับลักษณ์ลุกขึน้ตำมบิดำมำรดำและหญิงสำวทั้งสองเขำ้ไปในหอ้ง 
นั่งเล่น ลกัษณ์หันมำพดูกับพ่ีชำยก่อนเดินตำมไปว่ำ “เหมือนกับวำ่ตอนนีค้รอบครวั
เรำมีสมำชิกเพิม่มำสองคนเลยนะครบั” 

“ยงัไมแ่น่ใจเหมือนกนั ปัณยงัไมไ่ดต้อบตกลง” คนเป็นพ่ีตอบ 

“ผมละ่เช่ือพ่ีจรงิ ๆ สงสยัวำ่ผมจะไดแ้ตง่งำนก่อนพ่ีแน่ ๆ เลย” 

“นำยยังเรียนไม่จบเลยนะ” รำมยอ้นนอ้งชำย เขำท ำหนำ้ทะเลน้คลำ้ยจะ
บอกวำ่ตอ่ใหน้ำนกวำ่นีผ้มก็น ำหนำ้พ่ีอยู่ดี 

“คนเรำตำ่งก็มีวถีิทำงของตวัเอง ขอใหเ้ธอมีควำมสขุก็พอแลว้” 

“ส  ำหรบัผมถำ้คนรกักนั ตอ้งมีควำมสขุดว้ยกนัทัง้สองฝ่ำยสคิรบั แลว้ก็ผำ่น
ควำมทุกขไ์ปดว้ยกันเหมือนกับคณุพ่อคณุแม่” ลกัษณ์ว่ำเม่ือเดินเขำ้มำถึง ก่อนจะ
รีบไปนั่งขำ้งมำรดำแลว้กอดไวแ้น่น ๆ สง่สำยตำมำยืนยนัค ำพดูของตนดว้ย 

 

 ‘เรื่องท่ีนำยพูดมำมันในกรณีท่ีปัณรักพ่ีแล้ว’ ส  ำหรับรำมท่ีเห็นโลกมำ
มำกกว่ำ ควำมรกัไม่ใช่แค่เรื่องของควำมรูส้ึกของคนสองคน ยังเป็นเรื่องนิสยัใจคอ 
เรื่องท่ีสนใจ พืน้เพครอบครวั ขอ้ดีขอ้เสียของแต่ละคนท่ีเรำตอ้งยอมรบัดว้ย รวมถึง
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กำรใหเ้กียรติซึ่งกันและกัน ปัญญำภำไม่เคยไดรู้จ้ักตวัตนของเขำมำก่อนจึงตอ้งให้
เวลำเธอบำ้ง เขำตอ้งกำรท่ีจะอยู่กับเธอทัง้ชีวิตอยู่แลว้ จึงไมจ่  ำเป็นตอ้งรีบรอ้นอะไร 
ในควำมคดิของเขำ! 

ชำยหนุ่มนั่งมองหญิงสำวเล่ำเหตุกำรณ์ให้ทุกคนฟัง เธอนั่งถัดมำจำก
มำรดำของเขำและถัดเธอมำคือนุชนภำ ส่วนอีกฝ่ังคือลกัษณ์ และบิดำเขำท่ีนั่งห่ำง
ออกมำ รำมนึกถึงเหตกุำรณท่ี์วำ่นัน้เช่นกนั  

ตอนนัน้เขำไม่ไดค้ดิอะไรนอกจำกอยำกจะปกปอ้งเธอเท่ำนัน้ มำคดิดอีูกที
กลบัรูส้กึยินดีท่ีหญิงสำวเช่ือใจเขำขนำดนี ้ ปัญญำภำกลวัก็จรงิแตเ่ธอก็ไมไ่ดเ้สียสติ 
เขำเช่ือวำ่หำกเธออยู่คนเดียวก็สำมำรถเอำตวัรอดได ้  

ปัญญำภำรูส้ึกว่ำตวัเองถูกมองจึงหันมำทำงสำยตำคู่นัน้ของรำม เห็นว่ำ
ชำยหนุ่มก ำลงัยิม้ใหต้นอยู่ เธอยิม้ตอบเขำเลก็นอ้ยแลว้หนักลบัไปคยุกบัคณุลกัษิมำ
ตอ่ 

 

วนัตอ่มำเพ่ือน ๆ ของปัญญำภำชวนเธอไปทำนขำ้วท่ีรำ้นอำหำรท่ีบำ้นของ
มนิทรเ์ป็นเจำ้ของ นอกจำกครอบครวัของลกัษณ์แลว้ พวกเธอมกัจะแวะไปบำ้นของ
มนิทรบ์อ่ย ๆ พอ่แมข่องเขำใจดีมำกแถมท ำอำหำรอรอ่ยดว้ย 

พวกเพ่ือนตัง้ใจมำเลีย้งส่งปัญญำภำก่อนเธอจะกลับไปนิวซีแลนด ์และ
เพิม่กำรปลอบใจเธอไปดว้ย วนันีล้กัษณไ์มไ่ดต้ำมติดนชุนภำมำดว้ย เขำตอ้งไปธุระ
เป็นเพ่ือนคณุแม ่แมว้ำ่ชำยหนุ่มจะอยำกมำดว้ยใจแทบขำด  
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พวกเธอนั่งกนัท่ีโต๊ะดำ้นนอกรำ้นใตต้น้ไมใ้หญ่ช่วยบดบงัแสงแดดในเวลำ
กลำงวนั พลำงทำนอำหำร ดื่มน ำ้หวำนและคยุกนัไปดว้ย 

“น่ี” ปัญญำภำเอ่ยขึน้เสียงเบำท่ำมกลำงกำรสนทนำของเพ่ือน ๆ ท่ีก ำลงั
เอ่ยถึงแผนกำรเรียนในเทอมหนำ้ของพวกตน 

"คนเรำจะสำมำรถตดัสนิใจเร่ืองหนึ่ง ๆ ไดเ้ม่ือเจอกบัเหตกุำรณเ์ลวรำ้ย มนั
จรงิหรือเปลำ่” เธอถำมขึน้ 

“อ๋อ คงหมำยถึงเรื่องพ่ีรำมสนิะ” สเุมธำวีวำ่ 

“อืม ฉันคิดมำทัง้คืนแลว้ถ้ำหำกว่ำฉัน สมมตุินะ! บอกรกัพ่ีรำมหลังจำก
เหตกุำรณน์ัน้แลว้ มนัจะหมำยควำมวำ่ หำกวำ่ไมเ่กิดเหตกุำรณน์ัน้ขึน้มำฉันก็จะไม่
รกัเขำหรือเปลำ่” 

“แกน่ีคดิมำกจรงิ ๆ พอเร่ืองคนอ่ืนเป็นท่ีปรกึษำใหด้ีด๊ี ท ำไมเร่ืองของตวัเอง
กลบัไม่รูล้่ะ” สเุมธำวีว่ำ ปัญญำภำหนำ้เศรำ้ยิ่งกว่ำเดิมอีก ช่วงนีอ้ำรมณ์อ่อนไหว
ง่ำย สเุมธำวีเห็นดงันัน้จึงพดูตอ่ดว้ยน ำ้เสียงอ่อนลง 

“ฉนัเองก็ไมเ่คยเจอควำมรกัดี ๆ กบัเขำบำ้ง แกไปถำมพวกนัน้ละกนั” 

“ปัณไมรู่ส้กึชอบพ่ีรำมบำ้งเลยหรือจ๊ะก่อนหนำ้นี”้ เมยว์ดีเอ่ยถำมเธอ 

“ชอบ พ่ีรำมเขำดีกับปัณมำก เขำใหเ้กียรติแลว้ก็เคำรพกำรตดัสินใจของ 
ปัณทกุอย่ำง”  

“แลว้เม่ือวำนแกรูส้กึยงัไงตอนนัน้” นชุนภำเป็นฝ่ำยถำมขึน้บำ้ง 

“เม่ือวำนรูส้กึยงัไง” เธอทวนค ำถำมของเพ่ือน 
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“มนัมีหลำยควำมรูส้กึนะ ทัง้กลวัวำ่ตวัเองจะตำย แตปั่ณก็รูว้ำ่จะปลอดภัย
ถำ้มีพ่ีรำมอยู่ แลว้ก็มนัมีควำมรูส้กึอีกอย่ำงดว้ย ปัณคดิไปวำ่ถำ้หำกพ่ีรำมเป็นอะไร
ไปแลว้ปัณจะท ำยังไงดี ตอนนั้นปัณกอดพ่ีรำมไวแ้น่น เพ่ือให้มั่นใจว่ำเขำยังอยู่
กบัปัณตลอดเวลำ” 

“ยำยปัณเอย้” มินทรว์่ำเห็นใจเพ่ือนก็เห็นใจอยู่หรอก แต่ก็อดท่ีจะส่ำยหัว
ใหก้บัควำมซึนของเธอไมไ่ดจ้รงิ ๆ 

“ฉันเคยไดย้ินมำว่ำ คนเรำจะเห็นธำตุแท้ของกันไดก้็ยำมท่ีเกิดปัญหำ 
น่ำจะใชไ้ดเ้หมือนกันนะ ก่อนหนำ้นี ้ฉันเคยคิดว่ำแกไม่น่ำจะชอบพ่ีรำม แต่ตอนนี้
เช่ือหมดใจเลย”สเุมธำวีแสดงควำมเห็น 

“ถำ้หำกปัณไมไ่ดร้กัพ่ีรำมอยู่ก่อนแลว้ ปัณคงจะไมรู่ส้กึอย่ำงนัน้หรอก ปัณ
รูส้กึอุ่นใจใช่ไหมวำ่เวลำเกิดเร่ืองรำ้ย ๆ แลว้มีพ่ีรำมอยู่ขำ้ง” หญิงสำวพยกัหนำ้ชำ้ ๆ 
ตอบเมยว์ดี 

“งัน้ขอถำมค ำถำมสดุทำ้ย” มนิทรเ์อ่ยขึน้ “มีอะไรในตวัพ่ีรำมท่ีแกไมช่อบ” 

“ถำ้เป็นเร่ืองท่ีปัณถือก็ไมมี่” เธอนั่งคดิอยู่นำนจึงตอบออกมำ 

“สิง่ท่ีส  ำคญัท่ีสดุคือแกมีควำมสขุไหมเท่ำนัน้แหละ ไมต่อ้งตอบพวกฉนัก็ได ้
แกตอบตวัเองใหไ้ดแ้ลว้กัน” นุชนภำบอกเธอ ปัญญำภำพยักหนำ้ขึน้ลงหลำยครัง้ 
เธอเขำ้ใจสิง่ท่ีเพ่ือน ๆ บอกมำทัง้หมดแลว้ 

“ขอบใจนะ” วำ่แลว้ยิม้ใหท้กุคน หญิงสำวรูส้กึขอบคณุเพ่ือนของเธอทุกคน
จำกใจจรงิ บำงครัง้คนเรำมกัจะหำทำงออกใหก้บัเร่ืองของตวัเองไมไ่ด ้แตส่ำมำรถให้
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ค ำแนะน ำคนอ่ืนในเร่ืองเดียวกนัได ้ ปัญญำภำเองก็เป็นหนึ่งในคนจ ำนวนมำกเหล่ำนี ้
แตต่อนนีเ้ธอรูแ้ลว้ เม่ือเป็นเช่นนีเ้ธอก็จะกลบัไปคดิหำวธีิบอกรกัเขำดี ๆ สกัวธีิ 
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บทท่ี 13 

 

 

ปัญญำภำรีบวิง่ขึน้หอ้งนอนเม่ือกลบัมำถึงบำ้นในตอนเย็น เธอรีบไปเปิดตู้
ลิน้ชักเก็บอุปกรณ์กำรเรียนของตัวเอง ดึงเอำสมดุวำดภำพออกมำพรอ้มกับกล่อง
ดนิสอและสีไมท่ี้เก็บอยู่ดว้ยกนั 

หญิงสำววำงทุกอย่ำงบนโต๊ะเขียนหนังสือ ฉีกกระดำษในสมุดวำดภำพ  
ตดัใหเ้หลือขนำด A4 และพบัครึง่ จำกนัน้ก็เริม่ลงมือวำดภำพลงดำ้นในของกระดำษ
ท่ีถกูพบัไว ้เธอตัง้ใจวำดรูปและลงสีบนภำพนัน้จนเวลำลว่งมำถึงเท่ียงคืน 

เธอมองภำพวำดท่ีเพิง่เสรจ็สมบรูณ์ดว้ยฝีมือตนเองแลว้ยิม้พอใจ มองดอูยู่
ครูก่็คดิวำ่น่ำจะเขียนขอ้ควำมลงไปในนัน้สกัประโยค มือจึงย่ืนไปหยิบปำกกำลกูล่ืน
ในแก้ว ท่ีเธอใช้เป็นท่ีเสียบปำกกำและอุปกรณ์กำรเขียนอ่ืน ๆ จำกนั้นก็เขียน
ขอ้ควำมท่ีตัง้ใจจะบอกกับผูร้บัภำพนี้ลงไป และสดุทำ้ยจึงเซ็นช่ือก ำกับไวด้ำ้นล่ำง
ของกระดำษ ดว้ยตวัอกัษรภำษำองักฤษทัง้ช่ือและนำมสกลุ 

เม่ือเรียบรอ้ยแลว้ก็พบักระดำษอีกดำ้นท่ีว่ำงเปล่ำมำปิดไว ้ เม่ือเห็นวำ่มนัดู
โล่งเกินไปปัญญำภำจึงวำดรูปแก้วกำแฟเล็ก ๆ สองแก้วไว้กลำงหน้ำกระดำษ  
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ใช่แลว้! เธอนึกถึงวนัท่ีรำมพำไปเดตท่ีรำ้นกำแฟนั่นแหละ เพรำะกำรด์ท่ีท ำขึน้ดว้ย
ควำมอตุสำหะใบนีก้็เพ่ือเขำน่ีนำ 

หญิงสำววำงกำรด์ไวบ้นโต๊ะหลงัจำกเก็บกวำดสิง่ท่ีไมจ่  ำเป็นออกจนเหลือ
แตพื่น้ท่ีวำ่ง ใชพ้วงกญุแจบำ้นมำทบัไว ้ เสรจ็แลว้ยกมือปิดปำกหำว หญิงสำวง่วงจน
ทนไมไ่หวแลว้ตอนนี ้จึงหลบัไปทัง้อย่ำงนัน้! 

 

รำมนั่งอ่ำนหนังสืออยู่ในห้องสมุดบำ้นของตนอยู่คนเดียว บนโต๊ะอ่ำน
หนงัสือสีขำวซึ่งวำงแจกันดอกกลว้ยไมสี้แดงสด และสีมว่งแกมขำวรวมกบัใบสีเขียว
ของมนัไวอ้ย่ำงสวยงำม ถดัไปนัน้ชำยหนุ่มวำงแกว้น ำ้ดื่มไว ้ภำยในหอ้งเปิดไฟสว่ำง 
เผยใหเ้ห็นชัน้วำงหนังสือโดยรอบ เป็นชัน้วำงหนังสือแบบท่ีเจอไดท้ั่วไปในหอ้งสมุด
ของโรงเรียนประมำณสิบกว่ำชั้นได้ หนังสือถูกจัดเรียงไว้ตำมหมวดอย่ำง เป็น
ระเบียบ 

ควำมจริงแลว้เพรำะหอ้งนีเ้ล็กเกินไป จึงสำมำรถเก็บหนงัสือไดเ้พียงเท่ำนี ้
หนังสือท่ีเหลือท่ีอ่ำนจนจ ำไดแ้ลว้ ไม่แบ่งไปบริจำคก็เก็บอยู่บนตูใ้นหอ้งเก็บของชัน้
บนของบำ้น เพรำะว่ำทัง้รำมและมำรดำของเขำเป็นหนอนหนังสือตวัยง นอกจำกนี้
ลกัษณแ์ละคณุววิธิก็มีหนงัสือท่ีอ่ำนเหมือนกนัแมจ้ะไมม่ำกนกั 

รำมก ำลงัอ่ำนหนงัสือเก่ียวกับเทคโนโลยีสมยัใหม ่ ท่ีจะเขำ้มำเปล่ียนแปลง
รูปแบบกำรท ำธุรกิจและสกุลเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ เขำไม่ได้ชอบอ่ำนนักแต่ก็
หลีกเล่ียงไม่ได ้ ใจจริงอยำกจะอ่ำนวรรณกรรมแปลท่ีปัญญำภำเลือกซือ้ในวันนั้น
มำกกว่ำ เล่มท่ีเขำถืออยู่อ่ำนมำหลำยวนัแลว้แต่ยังไม่จบเสียที วนันีจ้ึงตัง้ใจอ่ำนให้
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จบ พอดีกับท่ีโทรหำปัญญำภำเม่ือตอนหัวค  ่ำแลว้เธอบอกว่ำคืนนี ้ติดธุระ แลว้ก็รีบ
วำงสำยไป ชำยหนุ่มจึงนึกไดว้ำ่ตนก็มีสิง่ท่ีตอ้งท ำใหส้  ำเรจ็เช่นกนั 

รำมปิดหนำ้สดุทำ้ยของหนงัสือลง ยกแกว้น ำ้ขึน้มำดื่ม มองนำฬกิำท่ีตดิบน
ผนังหอ้งพบว่ำเวลำนีค้วรเขำ้นอนไดแ้ลว้ แต่ก่อนจะไดล้กุเอำหนังสือไปเก็บท่ีเดิม  
ผูเ้ป็นบิดำเดินเขำ้มำหำพรอ้มกับยิม้ใหเ้ขำ คณุวิวิธเดินเขำ้มำใกลแ้ลว้นั่งลงขำ้ง ๆ 
ลกูชำย มองดหูนงัสือท่ีรำมถืออยู่ในมือ แลว้เอ่ยบำงอย่ำงออกมำ 

“ขอบใจนะ” 

“คณุพอ่หมำยถึงเรื่องอะไรครบั” ชำยหนุ่มถำมกลบั 

“ก็เร่ืองท่ีรำมยอมมำดแูลโรงแรมของเรำ แลว้ก็ท ำมนัไดด้ีมำก พอ่อยำกจะ
ขอบคณุรำมจรงิ ๆ” คณุววิธิบอกใหล้กูชำยเขำ้ใจ มองผูเ้ป็นลกูดว้ยควำมรูส้กึติดคำ้ง
ตัง้แตแ่รกรำมอยำกจะเรียนตอ่สถำปัตยกรรม และเตรียมตวัจะเขำ้เรียนคณะท่ีว่ำนัน้ 
แต่ชำยหนุ่มบังเอิญมำไดย้ินบิดำคุยกับมำรดำว่ำ ถ้ำหำกลูกชำยทั้งสองไม่มีใคร
อยำกท ำธรุกิจตอ่ ก็คงจะตอ้งขำยมนัไปเม่ือถึงเวลำนัน้ พวกเขำไมอ่ยำกบงัคบัจิตใจ
ลกู 

รำมไดย้ินดงันัน้ตดัสินใจทิง้ควำมฝันของตนเอง เพ่ือรกัษำสิ่งท่ีครอบครวั
เขำสรำ้งมำไว ้ดว้ยไมอ่ยำกให้ควำมกดดนัทัง้หมดไปตกอยู่ท่ีลกัษณ ์ เขำรูว้ำ่โรงแรม
นัน้เตบิโตมำพรอ้มกับบิดำ ท่ำนรกัและผกูพนักับมนัมำก แตก่็ยอมท่ีจะสละมนัไปได้
เพ่ือควำมสขุของเขำ ในเม่ือบดิำสำมำรถทิง้สิง่ท่ีตวัเองรกัไดเ้พ่ือเขำ ท ำไมเขำจะสละ
สิ่งท่ีเขำเพียงแค่ชอบเพ่ือท่ำนไม่ได ้รวมถึงเพ่ือคณุปู่ ท่ีพยำยำมสรำ้งโรงแรมนีข้ึน้มำ
ดว้ยควำมเหน่ือยยำกอีกดว้ย 
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“ผมเป็นคนเลือกเองครบัคณุพอ่และผมก็มีควำมสขุดี” รำมวำ่และยิม้ใหก้ับ
ผูเ้ป็นพอ่ 

“พ่ออยำกให้รำมมีควำมสุขมำกกว่ำนี ้แต่ตอนนีค้วำมสุขของรำม ก็คือ
หนปัูณใช่ไหมละ่ ถำ้มีอะไรใหพ้อ่กบัแมช่่วยบอกมำไดเ้ลยนะ”  

“ถำ้หำกวำ่ผมคดิถึงปัณจนทนไมไ่หว แลว้ตำมไปหำเธอท่ีบำ้น คณุพอ่ตอ้ง
สนับสนุนผมนะครบั” รำมบอกกับบิดำ ชำยหนุ่มคิดจะท ำอย่ำงท่ีพดูจริง ๆ  คณุวิวิธ
หวัเรำะออกมำเสียงดงัดว้ยควำมพอใจ ตบขำตวัเองดงัฉำดไปดว้ยหลำยที 

“หนูปัณไม่ธรรมดำจริง ๆ  ตัง้แต่เด็กเรื่องท่ีรำมขอรอ้งพ่ออย่ำงจริงจัง มีแค่
ขอใหท้ ำหอ้งสมดุนีใ้หเ้ท่ำนัน้” ว่ำไปก็หัวเรำะไป มองหนำ้ผูเ้ป็นลกูตอนนีก้็แดงเป็น
ลกูต  ำลงึแลว้ ใหต้ำยสเิหมือนพอ่ของเขำไมมี่ผดิเลย คณุววิธิคดิ 

“ได!้ พ่อจะดแูลทำงนีใ้หเ้อง รำมไปตำมหำหัวใจตวัเองไดเ้ลย อีกอย่ำงนะ
ไปท ำควำมรูจ้กัพอ่แมห่นปัูณไวก้็ดี พ่อสนบัสนนุเตม็ท่ีอยู่แลว้” 

“ถึงจะพดูอย่ำงนัน้ไมรู่ว้ำ่ปัณอยำกใหผ้มไปหรือเปลำ่” 

“ก็ลองถำมเธอดูสิ” คนเป็นพ่อแนะ “ถ้ำเธอยังไม่มั่นใจ รำมก็ท ำให้เธอ
มั่นใจซะ ค  ำพดูส ำคญัพอ ๆ กบักำรกระท ำเช่ือพอ่สิ” 

“ผมจะลองถำมดคูรบั ขอบคณุนะครบัคณุพ่อ” ชำยหนุ่มว่ำ บิดำของเขำ
เอือ้มมือมำแตะท่ีไหลแ่ละยิม้ใหก้บัลกูชำย 

“พ่อรกัรำมมำกนะลกู” รำมมองหนำ้บิดำดว้ยควำมสงสยั แต่ก็รูส้ึกอบอุ่น
ใจขึน้มำ เขำเห็นบดิำยิม้ใหแ้ลว้ก็เขำ้ใจควำมหมำยของท่ำน 



ไข่มุกราตรี 120 
 

“ผมเขำ้ใจแลว้ครบัคณุพอ่ ขอบคณุมำกนะครบั” รำมรูอ้ยู่แลว้วำ่บดิำรกัเขำ
โดยท่ีท่ำนไม่จ  ำเป็นตอ้งพูดอะไร แต่พอท่ำนเอ่ยออกมำก็เหมือนไดร้ับพลงัใจเพิ่ม
ขึน้มำอีก แค่ประโยคเดียวเท่ำนัน้ท่ีเรำมองขำ้มท่ีจะพดูออกมำ แต่มนัท ำใหค้นฟังมี
ควำมสขุอย่ำงลน้เหลือ 

“ผมก็รักคุณพ่อมำกครับ” รำมตอบกลับผูเ้ป็นพ่อ รูส้ึกแปลก ๆ อยู่บำ้ง
เพรำะครัง้สดุทำ้ยท่ีพดูกบับดิำแบบนีก้็ก่อนท่ีเขำจะไปเรียนตอ่ตำ่งประเทศ 

คณุวิวิธยิม้ใหล้กูชำยดว้ยควำมรกัและภูมิใจในตัวเขำ ท่ำนลกุขึน้ยืนแลว้
กำงแขนออก รำมเห็นดงันัน้ก็ลกุขึน้ตำม แลว้เขำ้ไปกอดผูเ้ป็นพอ่ไว ้  

สองพ่อลกูแยกยำ้ยกันเขำ้หอ้งใครหอ้งมันหลงัจำกนัน้ รำมเขำ้นอนด้วย
ควำมรูส้กึเตม็อิ่มในหัวใจ ไมว่ำ่เร่ืองอะไรบดิำก็สำมำรถช่วยไดเ้สมอ โดยท่ีเขำไม่ทัน
จะไดเ้อ่ยขอรอ้งดว้ยซ ำ้ รำมรูว้ำ่ดว้ยบคุลกิของเขำท่ีโลกสว่นตวัสงู และไมค่อ่ยจะเล่ำ
อะไรใหใ้ครฟังนัน้ ท ำใหท้ัง้บดิำและมำรดำคอยเฝำ้มองอยู่ตลอดเวลำ ดงันัน้เพียงแค่
เขำแปลกไปจำกเดมิเลก็นอ้ยพวกท่ำนก็สงัเกตได ้

 

เชำ้วนัต่อมำปัญญำภำตื่นขึน้มำพรอ้มอำกำรปวดเม่ือยร่ำงกำย หญิงสำว
นั่งหลบัอยู่บนโต๊ะเขียนหนงัสือทัง้คืน รำ่งบำงลกุขึน้เดินไปปิดนำฬกิำปลกุท่ีหัวเตียง 
ก่อนจะมำสนใจมือถือท่ีวำงบนโต๊ะ ปกตติื่นมำก็ตอ้งเช็คมือถือก่อน เธอเปิดโทรศพัท์
เช็คกำรแจง้เตือนตำ่ง ๆ คิว้บำงไดรู้ปขมวดเม่ือเห็นขอ้ควำมจำกบดิำสง่มำแตเ่ชำ้มืด 
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‘แม่กบัพอ่อยากรูจ้กัแฟนของลูก ถา้ว่างแลว้ก็ชวนเขาโทรมาคุยกบัพอ่แม่ 
วันนี ้ว่างทั้งวัน’ ข้อควำมเป็นภำษำอังกฤษและพ่อของเธอเรียกรำมว่ำ ‘your 
boyfriend’ 

“ยังไม่ไดเ้ป็นแฟนสกัหน่อย” ปัญญำภำบ่นเสียงขึน้จมกู ยิม้นอ้ยยิม้ใหญ่ 
“แตเ่ด๋ียวก็จะเป็นแลว้ละ”  

นึกถึงวันก่อนท่ีโทรไปเล่ำให้บิดำมำรดำฟัง เก่ียวกับเหตุรถชนเสำไฟฟ้ำ
หนำ้หำ้งสรรพสินคำ้จนเกิดระเบิดและไฟฟ้ำดบั เธอกับรำมติดอยู่ดว้ยกันในนัน้โดย
ไม่รูส้ถำนกำรณ์ภำยนอกอยู่พักหนึ่ง จำกนัน้ก็ตอ้งเล่ำเรื่องของตนกับรำม ใหบ้ิดำ
มำรดำฟังอย่ำงละเอียด และไม่ลืมย ำ้ดว้ยว่ำเธอยังไม่ไดต้กลงเป็นแฟนกับเขำ ไม่รู ้
เผลอไปแสดงออกทำงสีหนำ้หรือค  ำพดูอย่ำงไร ท่ีท ำใหบ้ดิำมำรดำเขำ้ใจวำ่อย่ำงนัน้ 

‘ถำ้งัน้ วนันีห้ลงัจำกท่ีบอกพ่ีรำมไปแลว้ก็ชวนเขำมำคยุกับคณุพ่อคุณแม่ 
แบบนีพ่ี้รำมจะตกใจไหมนะ’ ปัญญำภำคดิในใจ แตส่ง่ขอ้ควำมกลบัไปวำ่ ‘OK!’ 

 

รำมก ำลงัพรวนดินปลกูตน้ไม ้ดอกไมท่ี้บำ้นของปัญญำภำ หญิงสำวก็ช่วย
เขำดว้ย พวกเขำไปซือ้ไมด้อกไมป้ระดับหลำยชนิดมำจำกรำ้นขำยตน้ไม้ใกลบ้้ำน 
ไดม้ำทัง้สีเขียว สีแดง สีเหลือง รวมถึงไมป้ระดบัท่ีตอ้งแขวนไวก้ับบำ้นอีกดว้ย น่ีก็
เป็นอีกอย่ำงท่ีทัง้คู่ชอบเหมือนกัน เพรำะฉะนัน้ท่ีบำ้นของปัญญำภำจึงมีตน้ไมป้ลกู
ไวเ้ยอะ ตัง้แตเ่ธอเริม่มำอำศยัอยู่บรเิวณบำ้นก็เขียวขึน้เร่ือย ๆ 
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รำมใชมื้อกวำดดินมำกลบตน้ไมท่ี้เพิ่งปลกูไวแ้ลว้กดใหแ้น่น จำกนัน้ก็เงย
หนำ้ขึน้มำมองปัญญำภำ เขำรูส้กึวำ่วนันีห้ญิงสำวมองเขำแปลก ๆ หรือวำ่หนำ้เขำมี
อะไรตดิอยู่งัน้หรือ ชำยหนุ่มคดิในใจ 

“ตัง้แตท่ี่พ่ีรำมบอกว่ำจะจีบปัณ ยงัไมไ่ดใ้หด้อกไมปั้ณเลยสกัดอก แตว่นันี ้
พ่ีเอำมนัมำปลกูไวท่ี้บำ้นของปัณเลย ปัณก็เลยเขินนิดหน่อยค่ะ” ปัญญำภำภำว่ำ 
เธอกม้หนำ้พดูยิม้ใหเ้ขำอยู่ตลอด แต่รำมไม่เห็นว่ำหญิงสำวท ำหนำ้อย่ำงไร เวลำนี้
เธอสวมหมวกปีกกวำ้งสีด  ำท่ีเขำสวมใหอ้ยู่ดว้ย มนับดบงัใบหน้ำของหญิงสำวไว้
เกือบหมด แตอ่ย่ำงไรกรู็ส้กึวำ่วนันีเ้ธอแปลกไปจรงิ ๆ ดใูจกลำ้กวำ่ปกติ 

“พ่ีก็ลืมนึกไปจ้ะ” เขำตอบเธอไป คิดย้อนไปแลว้ท่ีผ่ำนมำเขำพำเธอไป
หลำยท่ี ไปดดูอกไมบ้ำ้ง ดปูลำบำ้งแตไ่มเ่คยใหด้อกไมเ้ธอเลย 

“ไม่เป็นไรค่ะ พ่ีรำมชอบดอกกุหลำบสีแดงไหมคะ” หญิงสำวถำมออกไป 
เธอเงยหนำ้ขึน้มำรอฟังค  ำตอบอย่ำงคำดหวงั 

“ชอบจะ้” คนรอฟังยิม้จนตำหยี ก่อนจะลกุขึน้ ย่ืนมือตวัเองใหเ้ขำจบั 

“เขำ้บำ้นกันเถอะค่ะ ปัณมีอะไรจะใหพ่ี้” รำมจับมือหญิงสำวแลว้ก็ลกุขึน้ 
จำกนัน้ก็เก็บอุปกรณ์ท ำสวนไปดว้ย ชำยหนุ่มวำงมนัไวต้รงหลงับำ้นก่อนจะเขำ้ไป
ลำ้งมือในหอ้งน ำ้ สว่นเธอก็วิง่ขึน้ไปบนบำ้น 

เขำออกมำรอในห้องนั่งเล่น เห็นปัญญำภำก ำลังถือกล่องบำงอย่ำงลง
บนัไดมำดว้ยควำมระมดัระวงั 

“ปัณใหพ่ี้รำมค่ะ” เธอย่ืนกล่องสีด  ำแถบแดงท่ีถือลงมำใหเ้ขำ ชำยหนุ่มรบั
มำแลว้ก็เปิดออกดูขำ้งใน มีตน้กระบองเพชรเล็กในกระถำงน่ำรักขนำดเท่ำแก้ว
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กำแฟอยู่ดว้ย เขำไม่แน่ใจว่ำมนัคือพนัธุ์อะไรแต่มนัออกดอกชมพปูระกำยสม้ และ
ขำ้ง ๆ กันนั้นมีกุญแจบำ้นกับพวงกุญแจวำงอยู่ดว้ย ใตก้ระถำงแคคตัสกับพวง
กญุแจชำยหนุ่มสงัเกตเห็นกระดำษสีขำววำงซอ้นอยู่ดว้ย 

รำมมองคนท่ีมอบของใหเ้ขำ เห็นเธอยิม้ ๆ พยกัหนำ้ใหเ้ปิดออกด ูชำยหนุ่ม
จึงค่อย ๆ ยกกระถำงตน้ไมจ้ิ๋วออกจำกกล่องไปวำงไวท่ี้โต๊ะอย่ำงระวงั ต่อมำก็เป็น
พวงกุญแจรูปตุ๊กตำมำ้สีม่วงก ำลงัหลับตำพริม้ เขำนึกสงสยัแต่ก็เก็บไวถ้ำมทีหลัง 
จำกนั้นก็หันมำสนใจกระดำษกำร์ดสีขำวท่ีมองแล้วก็ท ำจำกกระดำษวำดรูป 
ดำ้นหนำ้มีรูปแกว้กำแฟเลก็ ๆ สองถว้ย ไอของกำแฟเป็นรูปหวัใจ 

รำมหยิบกระดำษออกมำจำกกล่อง แลว้ค่อย ๆ คล่ีออก ภำพท่ีเห็นนัน้ท ำ
เอำเขำเกือบหยดุหำยใจ มองมำจำกดำ้นซำ้ยมีรูปวำดกหุลำบสีแดงสองดอก ปัญญำ
ภำลงสีของกุหลำบไดค้ลำ้ยกับของจริงมำก จำกนัน้ก็เป็นภำพเหมือนของเขำในท่ำ
หนัขำ้ง หญิงสำวลงสีเพียงเลก็นอ้ยเท่ำนัน้ พรอ้มกบัขอ้ควำมขำ้งใตภ้ำพวำ่ 

‘I LOVE YOU’ 

Panyapa Narakorn 

 

รำมมองภำพในมือหัวใจเตน้แรงจนมือก็สั่นไปดว้ย ดีใจจนท ำอะไรไม่ถูก
แลว้ ชำยหนุ่มเงยหนำ้ขึน้มำมองเจ้ำของภำพวำดนัน้ ปัญญำภำเขำ้มำกอดเขำไว้
อย่ำงรวดเร็ว รำมโอบกอดหญิงสำวไวใ้นทันทีเช่นกนั เขำกอดเธอไวแ้ลว้ก็มองภำพ
ในมือไปดว้ย 
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“ปัณรักพ่ีรำมนะคะ” ค  ำพูดนี ้ของเธอท่ีเขำเฝ้ำรอมำตลอด ไพเรำะดัง
เสียงเพลงท่ีช่วยกลอ่มเกลำใหค้นตกอยู่ในหว้งฝัน รำมดีใจจนไมรู่ว้ำ่น ำ้ตำของตนเอง
ไหลออกมำ 

“อย่ำรอ้งไหส้คิะ” ปัญญำภำวำ่เธอไดย้ินเสียงหำยใจของเขำ หญิงสำวผละ
ตวัออกมำยกมือทัง้สองขำ้งขึน้เช็ดน ำ้ตำออกให ้

“พ่ีไมรู่จ้ะพดูอะไรดี ขอบคณุนะปัณ ขอบคณุจรงิ ๆ” 

“ถำ้พ่ีรำมคิดว่ำปัณเป็นผูห้ญิงท่ีเหมำะสมกับพ่ี จำกนีเ้รำมำคบกันดีไหม
คะ” ฟังหญิงสำวพดูจบแลว้รำมก็กอดเธอไวอี้กครัง้ 

“จำกนีเ้รำมำคบกัน พ่ีชอบค ำพดูนีข้องปัณจัง จำกนีเ้รำสองคนมำคบกัน
เถอะจะ้” ชำยหนุ่มบอกเธอ ปัญญำภำกอดเขำแน่นกวำ่เดมิเป็นค ำตอบวำ่เธอตกลง 

“พ่ีรำมคะ” หญิงสำวเงยหนำ้ขึน้มำ ขณะท่ีอยู่ในออ้มกอดเขำ รำมเองก็กม้
ลงมำมองเธอแตไ่มย่อมปลอ่ยแขนออกจำกรำ่งเลก็ 

“ปัณฝำกกุญแจบำ้นไวก้ับพ่ี ฝำกดูแลบำ้นแลว้ก็ตน้ไมท่ี้เรำปลูกดว้ยนะ
คะ” 

“ไดส้”ิ 

“แลว้ก็ ตน้นีปั้ณรกัมำก ฝำกใหพ่ี้ดูแลดว้ยนะคะ” หญิงสำวว่ำ รำมหันไป
มองตน้กระบองเพชรจิ๋วท่ีอยู่เป็นพยำนรกัของเขำอยู่ในตอนนี ้ ปัญญำภำเลีย้งมนัมำ
ตัง้แตย่งัตน้เลก็ ๆ จนมนัออกดอกสวยงำมอย่ำงท่ีเห็น 

“พ่ีจะดแูลใหด้ีจะ้” รำมสญัญำกบัเธอ 
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“ขอบคณุคะ่” 

“พ่ีมีเรื่องอยำกจะถำมปัณ” รำมมองหญิงสำวครู่หน่ึงก่อนจะเอ่ยออกมำ 
เขำปลอ่ยแขนท่ีกอดหญิงสำวออก เปล่ียนมำจบัมือของเธอแทน ปัญญำภำมองกำร
กระท ำของรำมและรอฟังสิง่ท่ีเขำจะถำม 

“ถำ้หำกวำ่ปัณกลบันิวซีแลนดไ์ปแลว้ พ่ีจะไปเย่ียมปัณไดไ้หม” 

“ไดส้คิะ” หญิงสำวยิม้ตอบเขำ ก่อนจะเอ่ยเร่ืองของเธอเช่นกนั  

“คือว่ำพ่อแม่ของปัณบอกว่ำ อยำกใหปั้ณพำพ่ีรำมมำแนะน ำใหรู้จ้กั วนันี ้
พ่ีรำมพรอ้มไหมคะ” 
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บทท่ี 14 

 

  

  

รำมมองคนตวัเล็กขำ้ง ๆ  ท ำตำละหอ้ยออ้นวอนเขำ พรอ้มกับยิม้ส  ำนึกผดิ
ท่ีบอกกะทนัหนัแบบนี ้ชำยหนุ่มนิ่งไปชั่วขณะ ตัง้สตทิบทวนเร่ืองรำวท่ีเกิดขึน้ เพรำะ
ตัง้แตเ่ม่ือครูจ่นกระทั่งตอนนีเ้ขำยงัไมท่นัไดต้ัง้ตวัสกัอย่ำงเลย 

“พรอ้มไหมคะ” ปัญญำภำเอ่ยถำมอีก เธอควรจะให้เวลำเขำมำกกว่ำนี ้ 
ถ้ำหำกรำมปฏิเสธเธอก็จะไม่ว่ำอะไรเขำ หำกเป็นเธอก็คงไม่พร้อมเหมือนกัน  
รำ่งบำงกม้หนำ้คดิ  

“พ่ีพรอ้มจะ้” ชำยหนุ่มตอบ ปัญญำภำหูกระดิกเงยหนำ้ขึน้มำดว้ยท่ำทำง
แปลกใจ รำมสำ่ยหนำ้ยิม้ใหร้ำ่งบำงก่อนกม้ลงไปกระซิบขำ้งหขูองเธอ  

“พ่ีจะไม่ปล่อยให้โอกำสแบบนี้หลุดมือไปหรอก” ปัญญำภำมองตำม
รอยยิม้เจำ้เลห่ต์รงมมุปำกของรำม เธอจึงสง่คอ้นใหเ้ขำทีหนึ่งอย่ำงเคือง ๆ  
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“พ่ีรำมมำนั่งก่อนสิคะ ปัณให้เวลำเตรียมตัวอีกชั่วโมง ” หญิงสำวบอก
พรอ้มฉวยมือของรำม จงูมือมำนั่งลงโซฟำดว้ยกนั 

“อีกแค่สองวนัปัณก็ตอ้งไปแลว้ ใจหำยจังเลย” เขำว่ำ มองเธอดว้ยควำม
อำวรณ์ ปัญญำภำเองก็รูส้ึกไม่ต่ำงจำกชำยหนุ่ม หญิงสำวขยับไปนั่งใกลเ้ขำ โดยท่ี
ไมต่อ้งเอ่ยอะไร รำ่งกำยของพวกเขำก็ขยบัเขำ้หำกัน กอดกนัไวแ้นบแน่นรำวกับกลวั
วำ่อีกฝ่ำยจะหำยไป 

“ไม่ง่ำยเลยกว่ำท่ีเรำจะมำคบกัน ไม่ทันไรก็ตอ้งจำกกันอีกแลว้” รำมถอน
หำยใจพดูขึน้ 

 “เรำไม่สำมำรถท ำตำมใจตวัเองไดทุ้กอย่ำง ขอแค่เรำยังใส่ใจกันแค่นีก้็ดี
มำกแลว้” เขำวำ่อีกไมอ่ยำกใหห้นำ้หวำนหงอยเหงำลง 

“จะไมมี่คนอ่ืนใช่ไหมคะ” ปัญญำภำถำมคนรกัหมำดๆ ของตน แมว้ำ่ก่อน
หนำ้นีเ้ธอจะไมมี่ควำมรูส้กึนีเ้ลย 

“พ่ีจะไมมี่ใครอ่ืนนอกจำกปัณ เวลำแบบนีเ้รำตอ้งเช่ือใจกันนะ” รำมยืนยัน
กบัเธอ สำยยงัจบัจอ้งรอฟังค  ำตอบ  

“คะ่ เรำจะเช่ือใจกนั” หญิงสำวพดูประโยคเดียวกบัเขำ วำ่แลว้ก็กลบัมำนั่ง
ตำมปกต ิแตห่นัซำ้ยหนัขวำเพ่ือปิดปังควำมรูส้ึกตื่นเตน้ท่ีมีอยู่ ตำของเธอไปหยุดอยู่
กับสิ่งของท่ีวำงบนโต๊ะ หญิงสำวเอือ้มมือไปหยิบกำรด์ท่ีมอบใหเ้ขำขึน้มำดู มองรูป
วำดกบัรำมตวัจรงิสลบักนั ตอนท่ีวำดเธอไม่ไดมี้แบบด ูแตน่ึกถึงเขำในตอนท่ีหันขำ้ง
เพรำะเวลำอยู่ดว้ยกันเธอมักจะมองดำ้นขำ้งของรำมตลอด ท ำให้ภำพท่ีเธอนึก
ออกเป็นดำ้นขำ้งของเขำอย่ำงท่ีเห็น 
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 ปัญญำภำมองรำมแลว้หนำ้แดงขึน้มำดว้ยควำมเขินอำย ไม่คิดว่ำตวัเอง
จะลงทนุท ำอะไรแบบนีด้ว้ย 

“พ่ีรูส้กึวำ่ภำพนีด้ดูีกวำ่ตวัจรงิมำกเลยนะ” รำมมองตำมเธอแลว้บอก หญิง
สำวหนัมำจอ้งหนำ้เจำ้ของรูปทนัทีเพ่ือพจิำรณำอีกครัง้ 

“จรงิเหรอคะ ปัณกลบัคดิวำ่พ่ีรำมตวัจรงิหลอ่กวำ่อีก”  

คนถูกชมอมยิม้แลว้ยกมือขึน้แตะท่ีศีรษะตัวเองขยีไ้ปมำ ปัญญำภำมอง
ท่ำทำงของเขำแลว้ก็ยิม้ตำม  

“พ่ีรำมน่ำรักจังค่ะ” เธอว่ำไม่ไดค้ิดจะแกลง้เขำ แต่พ่ีรำมของเธอตอนนี้
น่ำรกัจริง ๆ เห็นแลว้อดท่ีจะพดูไม่ได ้เขำไม่ไดเ้ป็นแค่พ่ีชำยเพ่ือนอีกแลว้แต่เป็นคน
รกัของเธอ ไมน่ึกเลยวำ่พอสถำนะเปล่ียนไป ทัง้รำมเธอก็ปฏิบตัติอ่กนัตำ่งออกไป 

 

เขำมองหญิงสำวตรงหน้ำอยู่พักหนึ่งก่อนจะค่อยๆ ก้มหน้ำลงมำหำเธอ 
ปัญญำภำท่ีเม่ือครูนี่ย้งัเป็นฝ่ำยท ำใหใ้จรำมเตน้แรงกลบันั่งนิ่งไม่ขยับ ใจของเธอไม่
เคยสงบไดเ้วลำเห็นหนำ้เขำในระยะประชิดแบบนี ้  

หญิงสำวหลับตำลงพรอ้ม ๆ กับท่ีรำมแนบริมฝีปำกลงมำประทับบนริม
ฝีปำกชมพขูองเธอ มือเลก็จบัชำยเสือ้ของเขำแลว้ก ำไวแ้น่น กวำ่ท่ีรำมจะผละออกไป
ชำยเสือ้ทัง้สองดำ้นของเขำก็ยบัไปหมดแลว้  
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ทัง้สองมองหนำ้กนัดว้ยหัวใจเตน้แรง ยังไม่ทันท่ีจะหำยตื่นเตน้กบักำรเสีย
จูบแรกไป เสียงโทรศพัทข์องหญิงสำวก็ดงัขึน้ พวกเขำหันไปมองพรอ้มกัน หนำ้จอ
มือถือแสดงวำ่พอ่ของเธอก ำลงัวดิีโอคอลมำ 

ปัญญำภำหน้ำตื่นหันมำมองรำม ชำยหนุ่มพยักหน้ำให้เธอแมใ้นใจจะ
ตื่นเตน้ไมแ่พก้นั ปัญญำภำคอ่ย ๆ ย่ืนมือไปควำ้โทรศพัทม์ำแลว้กดรบัสำย 

“Hi Papa Mama” หญิงสำวทักทำยบิดำมำรดำในสำยพรอ้มส่งยิม้หวำน
เอำใจ รำมขยบัไปนั่งห่ำงจำกเธอเลก็นอ้ย 

“พดูแบบนีน่ี้น่ำสงสยัจริง ๆ” บิดำของเธอว่ำ ปกติเวลำโทรมำลกูสำวของ
เขำก็จะทักทำยกันเป็นภำษำไทย มีแต่เวลำท่ีเธอจะขออะไรสกัอย่ำงนั่นแหละถึงจะ
พดูแบบนี ้

“เปลำ่น่ีคะ” 

“ช่ำงเถอะคณุ” ศรินิมำรดำของเธอบอกกบัสำมีแลว้หนัมำคยุกบัปัญญำภำ  

“แลว้ท่ีคยุกนัเม่ือเชำ้วำ่ไงจ๊ะ” 

“อ๋อ พ่ีรำมอยู่น่ีแลว้คะ่” ปัญญำภำวำ่แลว้หมนุกลอ้งมือถือเป็นแนวนอนให้
เห็นรำมดว้ย หญิงสำวแกลง้ขยับโทรศพัทม์ำใหเ้ห็นแต่รำมคนเดียว ชำยหนุ่มชะงกั
เล็กนอ้ยเพรำะตกใจ เพรำะเผชิญหนำ้กับพ่อแม่ของเธอเป็นครัง้แรก ต่ำงฝ่ำยต่ำงก็
นิ่งไป รำมจึงเป็นฝ่ำยเอ่ยขึน้ก่อน 
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“เอ่อ ผมรำมครบั ยินดีท่ีไดรู้จ้กัคณุพอ่คณุแมข่องปัณนะครบั” เขำกม้ศรีษะ
ทกัทำยผูใ้หญ่ทัง้สอง คณุปรญิญำบดิำของหญิงสำวถึงกับถอดแวน่สำยตำยำวออก
แลว้มองหนำ้คนรกัของลกูสำวใหช้ดัขึน้ 

“สวสัดีจะ้” มำรดำของเธอว่ำ ปัญญำภำค่อย ๆ ถอยกลอ้งออกมำใหเ้ห็น
ตวัเองดว้ย 

“ออ้ สวสัดี ๆ แค่อยำกดหูนำ้ใหช้ัด ๆ ” พ่อของเธอบอกอย่ำงเป็นกันเองแต่
ถึงอย่ำงนัน้ รำมก็ยงัหำยใจไมท่ั่วทอ้งอยู่ดี 

“ขอบใจมำกนะท่ีช่วยดแูลปัณ วำ่แตแ่น่ใจแลว้เหรอว่ำอยำกจะดแูลปัณไป
ตลอด ลกูสำวคนนีน้่ะหวัแขง็ใช่เลน่เลยนะ แถมยงัไมค่อ่ยจะพดูอะไรใหเ้รำฟังดว้ย” 

“คณุพอ่คะ” 

“ผมรูค้รบัว่ำปัณเป็นยังไง ผมยอมรบัทุกอย่ำงในตวัเธอไดแ้ละรกัเธอครบั 
และผมจะไม่บงัคบัจิตใจปัณอย่ำงเด็ดขำดครบั” รำมตอบค ำถำมผูส้งูวยักว่ำอย่ำง
ฉะฉำน ถึงแมไ้ม่ไดเ้ตรียมตัวมำก่อน แต่ควำมรูส้ึกท่ีมีต่อเธอมำตลอดส่ีปีกว่ำนี ้
ชดัเจนมำตลอด กำรพดูเก่ียวกบัเร่ืองของหญิงสำวเป็นสิง่ท่ีเขำชอบมำกท่ีสดุ ปัญญำ
ภำซึ่งนั่งฟังขำ้ง ๆ มองเขำดว้ยสำยตำท่ีเตม็ไปดว้ยควำมรกัอย่ำงปิดไมม่ิด 

“ถำ้เป็นอย่ำงนัน้ก็ดีแลว้ แลว้ปัณละ่ลกู ท ำไมถึงตดัสนิใจคบกบัรำม” ผูเ้ป็น
พ่อว่ำแล้วหันมำถำมลูกสำวตัวเอง ซึ่ ง เ ป็นกำรถำมแทนชำยหนุ่มกลำย ๆ  
คณุปรญิญำคดิวำ่คงจะยุตธิรรมกว่ำท่ีจะมำนั่งถำมรำมฝ่ำยเดียว เร่ืองของชำยหนุ่ม
เด๋ียวคอ่ยถำมตอ่ทีหลงั 
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“ปัณมีควำมสขุเวลำท่ีอยู่กับพ่ีเขำค่ะ ภำยนอกพ่ีรำมก็เป็นผูช้ำยแบบท่ีปัณ
ชอบ ลึกลงไปในควำมคิดจิตใจ กำรแสดงออกของเขำต่อปัณ ก็ยิ่งท ำให้ปัณรูส้ึก
เช่ือมั่นในตวัเขำมำกขึน้คะ่”  

รำมฟังหญิงสำวตอบบิดำของเธอดว้ยควำมรูส้ึกเหมือนฝันไป ปัญญำภำ
ยังไม่เคยบอกควำมรูส้ึกท่ีเธอมีต่อเขำใหฟั้งเลย เธอบอกแค่ว่ำรกัเขำแต่เรื่องเหลำ่นี ้
ยงัไมท่นัไดบ้อก 

“เขำ้ใจแลว้ มิน่ำถึงไดต้ดัสินใจสมคัรงำนท่ีเมืองไทย ถำ้สองคนรกักนัพอ่ก็
ยินดีดว้ย แต่ในฐำนะคนเป็นพ่อแม่ก็ต้องท ำหนำ้ท่ีสแกนก่อน” คณุปริญญำว่ำเสียง
เขม้ในประโยคทำ้ย ๆ สำยตำอ่อนโยนเวลำมองลกูสำวจอ้งเขม็งมำท่ีรำม พยำยำม
เป็นคณุพอ่ท่ีน่ำกลวัสดุชีวติ 

“รำม” ชำยหนุ่มท่ีถูกเรียกช่ือมองคนท่ีอยู่หนำ้จอ แววตำตัง้มั่นพรอ้มตอบ
ทกุค ำถำมท่ีบดิำมำรดำของหญิงสำวจะถำมมำ  

ตัง้แต่เรื่องหนำ้ท่ีกำรงำน ครอบครวั กำรศึกษำ งำนอดิเรก กำรดื่มของมนึ
เมำและพฤตกิรรมท ำรำ้ยร่ำงกำย อนำคตท่ีเขำวำงแผนไวห้ำกจะแตง่งำนกับปัญญำ
ภำ สิ่งท่ีเขำไม่ชอบในตวัของหญิงสำว รำมตอ้งตอบทัง้หมดโดยท่ีปัญญำภำเป็นคน
ถือกลอ้งอย่ำงเดียว พวกท่ำนเอ่ยถำมจนเขำแทบจะหมดแรงตอบ ควำมเป็นคนโลก
สว่นตวัสงูและไมค่อ่ยพดูอย่ำงเขำจะเหน่ือยเป็นพิเศษ หำกตอ้งพดูอะไรนำน ๆ ซึ่งก็
ท ำอะไรไม่ไดเ้พรำะมนัเป็นมำตัง้แต่เกิด หำกแต่รำมยินดีหมดแรงไปกับกำรท ำให้
ครอบครวัของเธอเช่ือมั่นในตวัเขำ 

“แมใ่ห ้9/10 แลว้คณุละ่คะ” คณุศรินิวำ่พรอ้มกบัหนัไปถำมพอ่ของลกู 
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“ผมเหรอ ให ้9.5 ไปเลย พ่อเห็นดว้ยกับรำม ท่ีว่ำปัณเป็นคนขีก้ังวลแถม
เกรงใจคนอ่ืนมำก ๆ” 

“นั่นอำจจะเป็นเพรำะเรำไม่ค่อยมีเวลำอยู่กับลกูตอนเด็ก ๆ  ก็ไดน้ะคะ” ผู้
เป็นแม่ว่ำ ปัญญำภำพยักหนำ้เห็นดว้ย พ่อแม่ของเธอท ำงำนนอกบำ้นทัง้คู่ เธอไป
โรงเรียนกลบัมำก็ตอ้งอยู่บำ้นกบันอ้งชำย จนกวำ่พอ่กบัแมจ่ะกลบัมำ ท ำใหต้ดินิสยั
นัน้มำจนถึงป่ำนนี ้

“แต่ว่ำช่วงนีเ้รำคงตอ้งขอตัวปัณกลับมำก่อน แม่กับพ่อคิดถึงปัณมำก ๆ 
ตอ้งขอโทษรำมดว้ยนะจ๊ะ” คณุศรินิเอ่ยบอกชำยหนุ่ม เขำยิม้ใหน้ำงเขำ้ใจควำมรูส้ึก
ของพวกท่ำนดี ขนำดเขำยังคิดถึงเธอแลว้นับประสำอะไรกับคนเป็นพ่อแม่ ปัญญำ
ภำเองก็คดิถึงพอ่แมข่องตนมำกเช่นเดียวกนั 

“เอำเป็นวำ่เรำไมว่่ำอะไรหำกลกูสองคนจะคบกัน ทกุอย่ำงตอ่จำกนีข้ึน้อยู่
กบัเรำสองคนแลว้นะ” บดิำของเธอวำ่ เขำรูส้กึถกูชะตำกบัชำยหนุ่มมำก มองตำของ
ทัง้คูก่็รูว้ำ่รกักนั แตจ่ะใหม้ั่นใจรอ้ยเปอรเ์ซ็นตก์็ยงัไมไ่ด ้ของแบบนีต้อ้งดกูนัไปนำน ๆ 
คนเป็นพ่อคิด แต่ถึงอย่ำงนั้นคุณปริญญำก็เช่ือใจลูกสำวของตนมำกท่ีสุด ว่ำเธอ
เลือกคนไมผ่ดิ 

เม่ือวำงสำยไปแลว้รำมก็เอนตวัลงพิงกบัโซฟำตวันุ่ม ดว้ยควำมรู ้สึกโลง่ใจ
ท่ีทุกอย่ำงผ่ำนไปได้ดว้ยดี เม่ือคืนเขำเพิ่งคุยกับบิดำว่ำ ไปท ำควำมรูจ้ักพ่อแม่
ปัญญำภำไวก้็ดี นึกไมถ่ึงวำ่จะรวดเรว็ขนำดนี ้รำมหนัมองหญิงสำวท่ียงันั่งอยู่ท่ีเดิม
แลว้ยิม้ขอบคณุท่ีเธอตอบรบัควำมรกัของเขำแลว้ 
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ลกัษณ์นั่งตวัเกร็งเม่ือตอ้งทำนขำ้วร่วมกับบิดำของนุชนภำ ชำยหนุ่มกลวั
บิดำของเธอเป็นทุนเดิมอยู่แลว้ เพรำะว่ำคณุนครินทรเ์ป็นคนเขม้งวดเจำ้ระเบียบ
มำก ตรงกนัขำ้มกบับดิำมำรดำเขำแทบทกุอย่ำง เพียงแค่ท่ำนมองมำลกัษณก์็ขนลกุ
ไปทัง้ตวั 

“แหม! นำน ๆ ทีมำทำนขำ้วพรอ้มหน้ำพรอ้มตำกันคุณก็ท ำหน้ำให้ดี ๆ 
หน่อยเถอะคะ่” คณุนีรนำรถมำรดำของหญิงสำวท่ีมำรว่มโต๊ะดว้ยเอ่ยขึน้วำ่สำมี 

“ผมก็ท ำหนำ้ของผมแบบนีม้ำตลอด ไม่ชอบก็เรื่องของคณุสิ” ว่ำแขวะผู้
เป็นภรรยำ นชุนภำมองบดิำทีมำรดำทีแลว้ถอนหำยใจ เป็นแบบนีป้ระจ ำเวลำเจอกัน 
ถึงอย่ำงนัน้ก็ยังไม่ยอมหย่ำกัน ลึกๆ ในใจต่ำงพ่อแม่ของเธอก็ยังรกักันอยู่เพียงแต่
ดว้ยพืน้เพครอบครัว วิธีกำรใช้ชีวิตนั้นต่ำงกันมำกและยังไม่มีใครยอมลดทิฐิของ
ตวัเองลง 

พอ่แมข่องนชุนภำถึงยงัคงแยกกนัอยู่ นชุนภำแมจ้ะอยู่กบับดิำมำกกวำ่ แต่
ท่ำนก็ท ำงำนหนักจนแทบจะไม่มีเวลำใหเ้ธอ ตัง้แต่มำรดำออกจำกบำ้นไปเธอก็โทร
คุยกันทุกวัน ทุกปิดเทอมมำรดำก็จะมำรับไปอยู่ดว้ย คุณนครินทรไ์ม่ไดว้่ำอะไร
เพรำะเขำเองไม่มีเวลำใหล้กู อีกทัง้ผูเ้ป็นลกูสำวไม่ชอบท่ีตอ้งมำนั่งพบัเพียบอยู่แต่
บำ้นกบัคณุย่ำดว้ย 

“อย่ำมวัแตน่ั่งเฉย ๆ ทำนขำ้วสลิกู” คณุพอ่บอกลกูสำวท่ีนั่งทอดถอนใจอยู่
พรอ้มกบับอกลกัษณไ์ปในตวั  

“ไม่ไดเ้จอไปพักเดียวผอมลงอีกแลว้” ถึงจะดูเย็นชำกับกับคนอ่ืนแต่ผู้
พิพำกษำคนนีก้็รักลูกสำวของตนเองมำก ส่วนเรื่องควำมผอมของนุชนภำไม่รูว้่ำ
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ไดม้ำจำกผูเ้ป็นแม่หรือหญิงสำวกินนอ้ยกันแน่ รูปร่ำงของนุชนภำนัน้คอ่นขำ้งจะสงู
และผอม 

“หนกู็ทำนเยอะแลว้นะคะคณุพอ่” เธอยิม้ใหก้บับดิำ พรอ้มกบัยกจำนไปรบั
ของโปรดท่ีท่ำนตกัให ้สว่นลกัษณเ์งียบหำยไปจำกวงสนทนำ 

“ลกัษณจ์ะ้” มำรดำของเธอเรียกเขำ 

“ครบัคณุแม”่ 

“ไมเ่ห็นพดูเก่งอย่ำงท่ียำยนชุเลำ่ใหฟั้งเลย ไมส่บำยหรือเปลำ่จ๊ะ” 

“เปล่ำครบั ผมแค่ตื่นเตน้นิดหน่อยน่ะครบั” ลกัษณ์ตอบพลำงช ำเลืองมอง
บดิำของหญิงสำว 

“ยังเด็กไปท่ีจะมีควำมรกัละมัง้ ขนำดยัยนุชเองจะกินขำ้วยังตอ้งใหพ้อ่ตกั
ใหเ้ลย” คณุนครนิทรว์ำ่ลกัษณ์กบัลกูสำว เขำไมเ่ห็นดว้ยกบักำรท่ีนชุนภำกับลักษณ์
คบกันในขณะท่ียังเรียนอยู่ แต่มำคิดดอีูกทีก็เหลืออีกแค่เทอมเดียวเท่ำนัน้จึงไม่ได้
คดัคำ้น 

“คณุพอ่คณุแมข่องผมก็ยงัตกัอำหำรใหผ้มกบัพ่ีชำย แลว้ก็ตกัใหก้นัดว้ยนะ
ครบั” ลกัษณ์ว่ำ แลว้ก็รีบหลบสำยตำคณุนครินทร ์ไม่เห็นว่ำท่ำนเองก็ยิม้ใหก้ับเขำ
เช่นกนั 

“ครอบครวัอบอุ่นดีจังเลยนะจ๊ะ” คณุนีรนำรถพดูกับลกัษณ์แต่ตัง้ใจว่ำอีก
คน “แบบนีถ้ำ้นชุเป็นคนในครอบครวัของลกัษณก์็จะดแูลใหด้ีใช่ไหมจ๊ะ” 
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“แน่นอนครบั” ชำยหนุ่มตอบหันมำยิม้ใหก้ับนุชนภำ เขำรูส้ึกเหมือนมีคน
เขำ้ขำ้ง ควำมใจกลำ้จึงคอ่ย ๆ เพิม่ขึน้ 

“แต่พ่ีชำยเรำก็ยังไม่ไดแ้ต่งงำนไม่ใช่เหรอ” ว่ำท่ีพ่อตำยังไม่ยอมแพ้ว่ำท่ี
ลกูเขย 

“ยงัไมไ่ดแ้ตง่ครบั เพรำะคนท่ีพ่ีชำยผมอยำกแตง่งำนดว้ยก็อำยรุุน่เดียวกับ
ผมกับนุชครบั ก็เลยตอ้งรอกันหน่อย” ลกัษณ์ตอบ เขำโตพอท่ีจะมีควำมรกัไดแ้ลว้! 
ไมไ่ดเ้ดก็สกัหน่อย ชำยหนุ่มเถียงในใจ 

“ยำยปัณน่ะค่ะ” นุชนภำเป็นฝ่ำยบอก ทั้งพ่อและแม่ของเธอพยักหน้ำ
พรอ้มกนั 

“ยังไงก็แลว้แต่ คบกันตอ้งส่งเสริมกนัไปในทำงท่ีดี อันดบัแรกตอ้งเรียนให้
จบก่อน หำ้มท ำอะไรนอกลูน่อกทำงเด็ดขำด” น ำ้เสียงครำวนีท้รงพลงัจนท ำใหค้นท่ี
พยำยำมจะต่อปำกต่อค ำเม่ือครูนี่ห้งอยลงอีกตำมเคย นุชนภำยิม้ใหก้ับลกัษณเ์ป็น
กำรปลอบใจ ก่อนจะหนัมำหำผูเ้ป็นบดิำ 

“หนสูญัญำคะ่คณุพอ่”  

“ผมก็สญัญำครบั” ลกัษณ์ว่ำ “ถึงผมจะดไูม่เอำไหนแต่ถ้ำให้ผมท ำอะไร
เพ่ือนชุแลว้ละ่ก็ ผมยินดีครบั” 

นชุนภำมองชำยหนุ่มขณะท่ีรบัปำกบิดำของตนอย่ำงซึง้ใจ หญิงสำวจบัมือ
เย็นเฉียบของเขำไวแ้ลว้ยิม้ให ้มำรดำของเธอก็สงัเกตเห็นท่ำทำงของทัง้คู ่ เห็นวำ่เด็ก
สองคนนีมี้แววตำมุง่มั่นท่ีจะเดนิไปขำ้งหนำ้ดว้ยกนั พวกเขำเตบิโตเป็นผูใ้หญ่แลว้ 
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“นุช” นุชนภำหันมำตำมท่ีผูเ้ป็นแม่เรียก “แม่ชอบลกัษณ์นะ เขำเป็นเด็ก
น่ำรกัดี แม่ชักอยำกจะรูจ้ักพ่อกบัแม่ของลกัษณแ์ลว้สิ” นุชนภำหันไปยิม้กับลกัษณ์ 
ชำยหนุ่มดีใจยิม้แกม้ปร ิคดิอย่ำงไรก็แสดงออกอย่ำงนัน้ 

“วนัหลงัเชิญคณุแม่ไปทำนขำ้วบำ้นผมนะครบั” ลกัษณ์ว่ำ เขำมองไปทำง
คณุนครนิทรด์ว้ย 

“เชิญคณุพอ่ดว้ยนะครบั” 

“ไดส้ิ ยังไงก็รูจ้ักกับพ่อของเรำอยู่แลว้ ไม่เห็นจะมีปัญหำอะไร” คนหวงลกู
สำวหำขอ้อำ้งไปเรื่อย เขำเองลกูสำวรกัใครก็รกัดว้ย ลกัษณ์ก็เป็นคนจิตใจดีเขำ้กนั
ไดด้ีกบันชุนภำ ครอบครวัของชำยหนุ่มคณุนครินทรก์็รูจ้กัมำนำน พอ่แมข่องลกัษณ์
ก็เอ็นดูนุชนภำมำก ยังคิดด้วยซ ำ้ว่ำควำมรักของลูกสำวจะรำบรื่นดีกว่ำของตน 
เพียงแตย่งัเห็นวำ่ทัง้คูย่งัเดก็อยู่เท่ำนัน้เอง 

“ขอบคณุนะคะคณุพ่อ” นุชนภำยิม้ใหบ้ิดำ ลกัษณ์เองก็ยิม้และขอบคุณ
บดิำของเธอเช่นกนัแมจ้ะยงักลำ้ ๆ กลวั ๆ อยู่ก็ตำม 

 

 

 

 

 

 



หัวใจร้อยใบรัก 137 
 

 

 

 

บทท่ี 15 

 

 

 

วันเดินทำงกลับของปัญญำภำมำถึงภำยในเวลำอันรวดเร็ว หญิงสำว
เตรียมพรอ้มส ำหรับกำรเดินทำงเสร็จเรียบรอ้ยแล้ว เธอจะออกเดินทำงจำกท่ำ
อำกำศยำนสุวรรณภูมิในเวลำ 18.10 น. และไปถึงท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ
เวลลิงตนั ในเวลำ 15.00 น. ตำมเวลำทอ้งถิ่น ใชเ้วลำเดินทำงเกือบ 16 ชั่วโมง และ
เครื่องบินจะแวะพักเปล่ียนเครื่องท่ีซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ก่อนจะเริ่มออก
เดินทำงอีกครั้งเพ่ือไปเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ แค่คิดก็ปวดเม่ือยเนื ้อตัวแลว้ 
มหิน ำซ ำ้ปัญญำภำยงัตอ้งนั่งรถจำกสนำมบนิไปบำ้นอีกประมำณสองชั่วโมง  

เพรำะกำรเดินทำงค่อนขำ้งนำนขนำดนีก้ระมงั ท ำใหปั้ญญำภำและบิดำ
มำรดำแทบไมไ่ดเ้จอกนัเลยตลอดส่ีหำ้ปีมำนี ้พวกท่ำนกลบัมำเย่ียมเธอครัง้เดียวเม่ือ
ตอนปิดเทอมหลังจบปีหนึ่ง มำอยู่ประมำณสองสัปดำห์ นอกจำกนั้นก็โทรคยุกัน
อย่ำงเดียว 
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พวกท่ำนเสนอใหห้ญิงสำวกลบัไปหำแต่เม่ือเรียนชั้นปีสงู ๆ แลว้เธอก็ไม่
ค่อยมีเวลำว่ำง แต่ก็มีครัง้หนึ่งท่ีไปเจอนอ้งชำยท่ีซิดนีย ์เขำในตอนนัน้อำยุสิบหกปี 
อำยนุอ้ยกวำ่ผูเ้ป็นพ่ีสำวประมำณส่ีปีอยำกไปเท่ียว จึงมำออ้นวอนขอให้ช่วยไปเป็น
เพ่ือน ซึ่งไม่ยุติธรรมเลยเธอตอ้งนั่งเครื่องบินตัง้เกำ้ชั่วโมง ส่วนเขำแค่สำมส่ีชั่วโมง
เท่ำนัน้ 

หญิงสำวมำถึงสนำมบินตัง้แต่บ่ำยสำมกว่ำ ๆ มีเพียงรำมเท่ำนัน้ท่ีมำส่ง 
เพ่ือน ๆ ของเธอบอกลำกันเรียบรอ้ยตัง้แต่เชำ้ พวกเขำมำคำ้งกับเธอตัง้แต่เม่ือคืน
แลว้ ซึ่งเป็นเหตใุหเ้ธอทัง้รอ้งไหแ้ละหัวเรำะทัง้คืน จำกนัน้รำมก็มำรบัเธอไปบำ้นของ
ตน หญิงสำวไปลำพ่อแม่คนรกัและเพ่ือนสนิทซึ่งตลอดเวลำท่ีเธอเรียนอยู่ พวกท่ำน
เป็นเหมือนพ่อแม่คนท่ีสอง คณุลกัษิมำเตรียมอำหำรหลำยอย่ำงไวเ้พ่ือปัญญำภำ
โดยเฉพำะ และก่อนออกมำลกัษณก์็มอบของขวญัใหเ้ธอเปิดตอนขึน้เครื่อง 

เม่ือเช็คอินและโหลดกระเป๋ำเรียบรอ้ยแลว้ ก่อนจะถึงเวลำไปรอเครื่องบินท่ี
ประตทูำงออกปัญญำภำก็ยงัพอมีเวลำใหไ้ดบ้อกลำกบัรำม หญิงสำวมองเขำแลว้นึก
ในใจว่ำ วนันีเ้ธอตอ้งเสียน ำ้ตำเป็นแน่ ปัญญำภำดึงแขนชำยหนุ่มไปหำมมุหลบคยุ
กนั เพรำะบรเิวณจดุเช็คอินท่ีทัง้คูอ่ยู่ตอนนีค้นคอ่นขำ้งเยอะ 

รำมดึงตวัหญิงสำวเขำ้มำกอดไวแ้น่น ชำยหนุ่มโอบตวัเธอ จำกนัน้ก็กม้ลง
จูบผมท่ีตอนนีถู้กมัดและมว้นไวข้ำ้งบนศีรษะ เพ่ือให้สะดวกต่อกำรนอนหลับบน
เครื่องบิน ปัญญำภำแต่งกำยดว้ยกำงเกงยีนสข์ำยำว พรอ้มกับสวมแจ็คเก็ตกันลม
ตวัยำวสีแดงแบบมีฮูท พรอ้มกับผำ้พนัคอสีเขียวเขม้แบบคลมุไหล่ไดท่ี้รำมมอบให้ 
สะพำยกระเป๋ำเป้ไวด้ำ้นหลงั ท ำใหเ้วลำนีร้ำ่งแบบบำงของหญิงสำวดพูะรุงพะรงัไป
หมด 
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รำมปลอ่ยเธอแลว้เปล่ียนมำลบูศีรษะแทน เขำยิม้ใหเ้ธอแตไ่ม่สำมำรถเอ่ย
ถอ้ยค ำใดออกมำได ้ปัญญำภำเงยหนำ้ขึน้มองคนตวัสงูกวำ่ เห็นดวงตำโศกเศรำ้ของ
เขำแลว้ใหป้วดใจ 

“พ่ีรำมคะ” รำมมองดวงตำท่ีหมน่ลงของรำ่งบำงรอฟัง “เม่ือก่อนปัณไมเ่คย
มั่นใจอะไรง่ำย ๆ แต่ตอนนีปั้ณมั่นใจว่ำ ปัณจะกลบัมำหำพ่ีรำมแน่นอนค่ะ” หญิง
สำวบอกพรอ้มยิม้ใหเ้ขำ ดวงตำสั่นระรกิน ำ้ตำคลอ 

“ดแูลตวัเองนะ” ชำยหนุ่มยิม้อ่อนโยนเอ่ยประโยคแรกออกมำ ปัญญำภำ
เบะปำกคลำ้ยจะรอ้งไห ้เธอขยบัเขำ้ไปกอดรำมไวอี้กครัง้ 

“พ่ีรำมก็เหมือนกนันะคะ”  

ปัญญำภำบอกดว้ยน ำ้เสียงสั่นเครือ เมม้ปำกไวแ้น่นกลัน้เสียงรอ้งไห ้แต่
นั่นก็ยิ่งท ำใหร้ำมรูเ้พรำะเธอตวัสั่นไปหมด ชำยหนุ่มลบูศีรษะหญิงสำวไปมำอย่ำง
ปลอบใจ แตต่วัเขำไมส่ำมำรถพดูอะไรออกมำได ้

 ส  ำหรบัรำมแลว้ควำมรกัของเขำเพิง่เริม่ตน้ กลบัตอ้งเจอควำมทำ้ทำยใหญ่
ถึงเพียงนี ้ปัญญำภำกับเขำเพิ่งคบหำเป็นคนรกักนัไดเ้พียงสองวนัเท่ำนัน้ ระยะห่ำง
เป็นสิ่งท่ีท ำให้ใจคนหวั่นไหวไม่นอ้ย ในใจรำมสับสนวุ่นวำยไปหมด จนเขำเองไม่
แน่ใจวำ่ควำมรูส้กึใดกนัแน่ครอบง ำจิตใจอยู่ 

ถึงเวลำท่ีเธอตอ้งไปจรงิ ๆ แลว้ หญิงสำวเช็ดน ำ้ตำแลว้ยิม้ใหร้ำม “แลว้เจอ
กนันะคะ”  

“แลว้เจอกนัจะ้ ดแูลตวัเองดี ๆ นะ” ชำยหนุ่มยิม้บอกเธอ 
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“ปัณรกัพ่ีรำมนะคะ” เธอวำ่แลว้เดนิหนัหลงัจำกไป หญิงสำวกลวัว่ำตัวเอง
จะรอ้งไหอี้กจึงไมร่อฟังรำ่งสงูพดู 

รำมมองตำมแผ่นหลังของเธอไป เขำเอ่ยค  ำตอบในใจว่ำ ‘พ่ีก็รักปัณ
เหมือนกนั’  

สำยตำท่ีมองตำมไปเห็นปัญญำภำก ำลงัโบกมือใหข้ณะอยู่บนบนัไดเล่ือน 
รำมสง่ยิม้บำงเบำให ้ก่อนจะท่ีรำ่งบำงจะหำยเขำ้ไปท่ำมกลำงผูโ้ดยสำรจ ำนวนมำก 

 

ปัญญำภำมำถึงบำ้นในเวลำหกโมงเย็นของวันถัดไป หรือประมำณบ่ำย
โมงตำมเวลำประเทศไทย สิ่งแรกท่ีท ำก็คือ เช่ือมต่อสญัญำณอินเตอรเ์น็ตเพ่ือส่ง
ขอ้ควำมหำรำมและเพ่ือนฝูงท่ีอยู่เมืองไทย ว่ำมำถึงโดยปลอดภัยแลว้ จำกนั้นก็
อำบน ำ้อำบท่ำในหอ้งนอนท่ีไมไ่ดใ้ชม้ำนำนของตวัเอง และออกมำทำนขำ้วพรอ้มทุก
คนในครอบครัว พวกเขำไปรับเธอท่ีสนำมบินเวลลิงตนัไดก้อดหอม พูดคุยกันจน
พอใจแลว้ หลงัจำกทำนขำ้วเสรจ็ก็คยุกนัอีกครูห่นึ่ง แลว้ปลอ่ยใหห้ญิงสำวไดพ้กัผ่อน
ตำมใจชอบ 

ปัญญำภำมีควำมสขุมำกเม่ือไดก้ลบัเขำ้สู่ออ้มกอดของผูเ้ป็นพ่อแม่ พวก
ท่ำนแก่ลงเล็กนอ้ยนับจำกท่ีเจอกันครัง้ล่ำสดุ แต่ใบหนำ้กลบัเบิกบำนมำกกว่ำเดิม 
สว่นปรชัญน์อ้งชำย เขำก็สงูขึน้กวำ่เม่ือสองปีท่ีแลว้มำก แถมยงัดเูป็นผูใ้หญ่ขึน้เยอะ 
แตย่งัชอบพดูจำกดัเธอไมเ่ปล่ียน 

เม่ือเขำ้ห้องนอนมำแลว้เธอก็จัดขำ้วของสักเล็กน้อยก่อน หญิงสำวน ำ
ของขวญัท่ีลกัษณ์มอบใหม้ำบนโต๊ะหวัเตียง เธอเปิดดแูลว้เป็นกรอบรูปสีขำวขนำด
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กะทัดรดัท่ีมีภำพของเธอกับรำม ลกัษณ์เป็นคนถ่ำยใหก้่อนวนัเดินทำงนั่นเอง เพ่ือน
ของเธอยังปริน้ทรู์ปใส่อัลบัม้ใหม้ำดว้ย มีทัง้รูปของเธอเอง รำม และเพ่ือน ๆ อยู่ใน
นัน้กวำ่รอ้ยรูป 

ปัญญำภำมองรูปในกรอบรูปแลว้ระบำยยิม้ออกมำ รูปนีถ้่ำยท่ีบำ้นของเธอ
เอง ตอนนัน้ลกัษณ์บอกใหพ่ี้ชำยตวัเองยืนนิ่ง ๆ ก่อนจะใหเ้ธอท ำท่ำมอบดอกไมใ้ห ้
แตภ่ำพท่ีออกมำคือรำมหนัมำมองเธอท่ีย่ืนดอกไมใ้ห ้ 

หญิงสำวมองคนในภำพแลว้ก็เขนิ เธอลดกรอบรูปนัน้มำทำบอกแลว้บิดตวั
ไปมำบนเตียงนอน คิดจะโทรหำรำมจึงไดค้วำ้โทรศพัท์ขึน้มำกดโทรหำ คงเป็นเวลำ
ท ำงำนของรำม ท ำใหเ้ขำไมส่ำมำรถรบัสำยได ้ ปัญญำภำวำงโทรศพัทไ์วท่ี้เดิมรอเขำ
โทรกลบัมำ แต่ระหว่ำงนัน้ก็หลบัไปดว้ยควำมเหน่ือยลำ้จึงไม่ไดย้ินตอนท่ีชำยหนุ่ม
โทรกลบัมำ 

รำมยิม้ขณะมองมือถือ เขำโทรหำหญิงสำวผ่ำนแอปพลิเคชันในโทรศัพท์
สองครัง้ เม่ือเธอไมร่บัสำยจึงกดดเูวลำของท่ีนั่น จึงเขำ้ใจวำ่คนตวัเลก็คงหลบัไปแลว้ 
แมจ้ะยงัไม่ดกึมำกแตห่ญิงสำวก็เดินทำงทัง้วนัอำจจะเหน็ดเหน่ือย เขำจึงไมร่บกวน
เธออีก ถึงยงัไงเม่ือตอนเท่ียงปัญญำภำก็สง่ขอ้ควำมมำบอกเขำแลว้วำ่ 

‘ถึงบา้นแลว้และคิดถึงพี่รามมาก’ ไม่ว่ำเธอจะพิมพม์ำดว้ยควำมรู ้สึกนั้น
จรงิ ๆ หรือตอ้งกำรใหเ้ขำดีใจ รำมก็รูส้กึขอบคณุมำก 

 

เย็นวันนั้นเม่ือรำมกลับมำถึงบำ้น เขำพบว่ำมีแขกมำรอเย่ียมถึงสองคน 
ชำยหนุ่มยิม้กวำ้งรีบเดินเขำ้ไปหำ เด็กหญิงวยัหกขวบถือตุ๊กตำตวัเล็กวิ่งเขำ้มำหำ 
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รำมย่อตวัลงมำแลว้กำงแขนออกรอรบั เม่ือรำ่งนอ้ย ๆ เขำ้มำในวงแขนแลว้ก็กอดเขำ
ไวแ้น่น เดก็หญิงเป็นลกูสำวเพ่ือนสนิทของเขำ 

“อย่ำวิ่งสิคะ เพิ่งออกจำกโรงพยำบำลเดี๋ยวก็หกลม้อีกหรอก” เด็กหญิงท ำ
หนำ้มุย่แตแ่ลว้ก็ยิม้ใหร้ำม 

“ย่ีหวำคิดถึงอำรำมมำกเลยค่ะ” ร่ำงเล็กมีนำมว่ำเด็กหญิงดวงยิหวำเอ่ย
บอกกบัรำม ก่อนจะไดย้ินเสียงพอ่ของเดก็นอ้ยเอ่ยทกัทำย 

“ไง พอมีแฟนแลว้ไม่ไปเย่ียมหลำนเลยนะ” วิศรุฒผูเ้ป็นเจำ้ของเสียงเดิน
ออกมำแลว้เอ่ยแซวเขำ ชำยหนุ่มรูปรำ่งสงูโปรง่หนำ้ตำคมคำย พรอ้มกบัรอยยิม้ท่ีตอ่
ให้จริงใจแค่ไหนก็ยังดเูจำ้เล่ห์ ผูมี้อำยุรุ่นเดียวกับรำม และเป็นเพ่ือนกันมำตัง้แต่
มธัยมตน้ แมต้อนไปเรียนตอ่ตำ่งประเทศก็ยงัไปดว้ยกนั 

รำมเงยหนำ้ขึน้มองเพ่ือนของตนก่อนจะลกุขึน้ยืน ต่อว่ำผูเ้ป็นเพ่ือนอย่ำง
ไมจ่รงิจงั “ยงัจมกูไวเหมือนเดมิเลยนะ นำยมำไดย้งัไง”  

“ถำ้ลกูฉนัไมค่ดิถึงนำย ฉนัก็ไมม่ำหรอก” เขำวำ่กลบัไปเช่นกนั จำกนัน้รำม
ก็จงูมือเดก็หญิงเขำ้ไปในบำ้นก่อนวศิรุฒจะเดนิตำมมำ  

รำมเห็นเดก็หญิงมำตัง้แตเ่กิด อำจจะก่อนเกิดดว้ยซ ำ้ ครัง้นัน้มีปัญหำมำก
ครอบครวัของวศิรุฒไมย่อมรบัแม่ของย่ีหวำ เธออำยเุพิง่บรรลนุิตภิำวะมำไดไ้ม่นำน
ตอนท่ีตัง้ทอ้ง ยังเรียนไม่จบดว้ยซ ำ้ ส่วนพวกชำยหนุ่มก็เพิ่งจะอำยุย่ีสิบส่ี ย่ีสิบหำ้ปี
เท่ำนัน้ ถึงแมจ้ะเป็นควำมผิดพลำดแตเ่พ่ือนของเขำก็ไมเ่คยปฏิเสธควำมรบัผิดชอบ 
ดว้ยควำมท่ีเป็นเพ่ือนสนิท รำมจึงตอ้งกลำยเป็นท่ีปรึกษำให้วิศรุฒโดยไม่เต็มใจ  
ดว้ยเหตนีุเ้องชำยหนุ่มจึงผกูผนัและรกัเดก็หญิงมำตัง้แตท่ี่เธอเกิด 
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“อะไรนะ! แฟนท่ีเพิ่งคบกันไดส้องวนักลบัไปหำพ่อแม่ท่ีต่ำงประเทศแลว้” 
วิศรุฒถำมเสียงดังอย่ำงไม่เช่ือหู เม่ือฟังเรื่องรำวจำกเพ่ือนรกั ขณะออกมำนั่งดื่ม
เบียรก์ันท่ีสวนหลงับำ้น ส่วนเด็กหญิงก็เล่นอยู่ในบำ้นกับลกัษณ์และคณุพ่อคณุแม่
ของรำม 

“แลว้นำยไมค่ดิถึงเธอเหรอวะ” 

“คิดถึงสิ” รำมตอบ พลำงคิดว่ำตอนนีห้ญิงสำวคนรกัคงจะก ำลงัหลับอยู่ 
เขำคดิถึงเธอเหลือเกิน 

“แลว้นำยไม่กลัวเธอจะไปมีแฟนใหม่หรือไง” ชำยหนุ่มมองหน้ำคนตั้ง
ค  ำถำมอย่ำงเคือง ๆ ท ำไมนำยจะตอ้งมำพดูใหฉ้ันคิดมำกดว้ย รำมว่ำในใจก่อนจะ
ตอบออกไป 

“มันก็มีบ้ำง แต่ฉันเช่ือใจเธอมำกกว่ำ” คนฟังหรี่ตำมอง เขำไม่เช่ือว่ำ
ควำมสมัพนัธข์องคนเรำจะยังมั่นคงหำกตอ้งอยู่ห่ำงไกลกัน แต่ก็ขอใหค้วำมรกัของ
เพ่ือนไปไดส้วย 

“แลว้เธอเป็นยังไง เหมือนกับแฟนเก่ำนำยไหม” วิศรุฒอยำกจะรูว้่ำสเปก
ของรำมยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่ำ ชำยหนุ่มไม่เคยเจอปัญญำภำไม่เคยเห็นแมแ้ต่
รูป  

“ถำ้เหมือนกันแลว้ฉันจะเลิกกับแอมเบอรท์ ำไม” รำมตอบแลว้ยกเบียรใ์น
กระป๋องขึน้ดื่ม พรอ้มมองผูเ้ป็นเพ่ือนเห็นวิศรุฒยิม้เจำ้เล่หมื์อควำ้เบียรข์ึน้มำดื่ม 
รำมจึงไดย่ื้นมือไปจบัแขนเขำไว ้
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“กระป๋องเดียวก็พอมัง้ เดี๋ยวตอ้งขบัรถกลับบำ้นอีก” ชำยหนุ่มว่ำ ดังนั้น
วิศรุฒจึงวำงเบียรใ์นมือลง เขำมองรำมแลว้ยกยิม้มมุปำก เป็นแบบนีทุ้กที เวลำพำ 
ลกูสำวมำดว้ย รำมมกัจะบอกวำ่ ถำ้นำยมำคนเดียวจะไมห่่วงเลย 

“อย่ำใหน้ำยมีลกูสำวบำ้งแลว้กัน” คนมีลกูสำวว่ำใหเ้พ่ือนก่อนจะยิม้แลว้
เอ่ยออกไปอีก 

“แตว่ำ่ใจเย็นขนำดนี ้พอคดิจะแตง่งำนมีลกูก็คงจะใกลห้มดสภำพแลว้มัง้” 
เขำวำ่เองแลว้ก็หวัเรำะเอง รำมไมพ่ดูอะไรนอกจำกมองเพ่ือนแลว้สำ่ยหวัไปมำ 

 

หลงัจำกคลำดกันไปมำหลำยครัง้ ปัญญำภำก็โทรมำหำรำมในเชำ้ของวนั
ถัดมำ รำมท่ีเพิ่งแต่งตวัเสร็จรีบมำรบัโทรศพัท ์ เขำกดรบัสำยเห็นหนำ้เธอแลว้ก็ยิม้
กวำ้ง หญิงสำวสวมเสือ้ผำ้แขนยำวมดิชิด ออกมำยืนกลำงแจง้เวลำของเธอเกือบจะ
เท่ียงแลว้ แตอ่ำกำศก็ยงัเย็นอยู่ดีส  ำหรบัคนท่ีอยู่เมืองรอ้นมำหลำยปีอย่ำงปัญญำภำ 

“มอนิ่งคะ่ ปัณโทรมำเชำ้ไปไหมคะ” หญิงสำวยิม้แยม้ทกัทำย 

“ไม่จะ้ เห็นปัณแลว้ค่อยสบำยใจ หำยเหน่ือยหรือยังฮึ” ไม่รูม้ำก่อนว่ำกำร
โทรคยุกนัแบบเห็นหนำ้ จะท ำใหใ้จเตน้แรงไดข้นำดนี ้รำมยิม้ไมย่อมหบุ ควำมคดิถึง
และควำมเหงำท่ีมำเย่ียมเยือนหำยตอนไหนไมรู่ ้กำรจำกกนัก็ไมไ่ดแ้ย่มำกอย่ำงท่ีคดิ 

“ก็ยังเม่ือย ๆ อยู่ค่ะ ปัณเลยออกมำเดินเล่น” หญิงสำวว่ำ รำมเห็นเธอยิม้
ใหต้นแลว้ก็กม้หนำ้ลง ยงัเหมือนเดมิไมเ่ปล่ียน ชำยหนุ่มวเิครำะหค์นรกั 

“พกัผอ่นเยอะ ๆ นะ คณุพอ่คณุแมก่บันอ้งชำยสบำยดีไหม”  
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หญิงสำวพยกัหนำ้หลำยครัง้ก่อนจะตอบ 

“ทกุคนสบำยดีคะ่ แลว้ก็ถำมถึงพ่ีรำมดว้ย” ใบหนำ้แดงระเร่ือขณะพดู 

“ปรชัญ์สงูขึน้มำกเลยเกือบจะเท่ำพ่ีรำมแลว้ เขำเพิ่งจะสิบแปดเองนะคะ” 
เธอนินทำนอ้งชำยใหช้ำยหนุ่มฟัง  

“เม่ือเชำ้ก็ท ำเสียงดงัจนปัณนอนไมห่ลบั ไมรู่บ้ำ้งเลยวำ่พ่ียงัไมช่ินกับเวลำ
ท่ีน่ี” รำมฟังเธอเลำ่ไปยิม้ไป เคยไดย้ินเธอเลำ่วำ่สนิทกบันอ้งชำยมำก 

“พ่ีคิดถึงปัณนะ” หลังจำกถำมไถ่กันมำพอสมควรแล้ว เขำก็เอ่ยขึน้  
หญิงสำวยิม้ตอบมำวำ่คดิถึงเขำเช่นกนั ก่อนจะถำมถึงลกูรกัของตน 

รำมเดินไปท่ีโต๊ะวำงโน๊ตบุ๊กดำ้นนอกหอ้งนอน ท่ีวำงกระบองเพชรจิ๋วของ
เธอไว ้แลว้ก็กดกลอ้งหลงัใหเ้ธอด ู

ปัญญำภำเคยบอกกับเขำว่ำ ตน้ไมพ้วกนีช้่วยดดูซับรงัสีจำกคอมพิวเตอร์
ได ้ให้เขำวำงไวใ้กล ้ๆ เวลำท ำงำนหรือใช้คอมพิวเตอรก์็จะช่วยถนอมสำยตำได ้
ปัญญำภำมองตน้ไมท่ี้เคยเลีย้งมำแลว้เอ่ยขอบคณุรำมท่ีช่วยรบัมำดแูลให ้จำกนัน้
จึงวำงสำยไป ชำยหนุ่มมองนำฬิกำขอ้มือก่อนจะตรงไปควำ้เสือ้สทู กระเป๋ำท ำงำน
และกญุแจรถลงไปดำ้นลำ่ง 

 

รำมมองออกไปยังทอ้งถนนขณะขบัรถไปท ำงำน นึกถึงวนัออกเดตกันครัง้
แรก เขำไปรับเธอแต่เช้ำแลว้คยุกันเรื่องนีอ้ยู่นำน พอคิดถึงเรื่องรำวในวันนัน้ชำย
หนุ่มก็ยิม้ออกมำ ควำมคิดถึงท่ีมีต่อปัญญำภำไม่เคยจำงหำยไป แมจ้ะสำมำรถโทร
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คยุกันไดก้็ไม่สำมำรถทดแทน ถึงอย่ำงไรรำมก็ยอมรบัสภำพกำรณ์เช่นนีไ้ด ้เขำเอง
เคยบอกกบัเธอวำ่ ควำมรกัมนัจะด ำเนินไปแบบไหนก็ไม่มีใครรู ้อย่ำงนอ้ยช่วงเวลำท่ี
หวัใจเคยวำ่งเปลำ่ยงัมีควำมทรงจ ำระหวำ่งเขำกบัเธอใหค้ดิถึง แคนี่ก้็ดีมำกแลว้ 

 

ลกัษณ์นั่งเหม่อมองนุชนภำขณะก ำลงัลงทะเบียนเรียนกับเพ่ือน ๆ อีกแค่
สองสปัดำหก์ว่ำก็จะเปิดเทอมใหม่ อยู่ ๆ ก็คิดถึงควำมหลงัสมัยท่ีเขำ้กลุ่มกันในปี
แรก ๆ 

“ท าไมนายชอบเขีย่ผกัออกอยูเ่ร่ือยเลย ถา้ไมก่ินก็เทา่กบัวา่ไมไ่ดใ้ยอาหาร
เลยนะ” เสียงบ่นของนุชนภาบ่นว่าเขา ตอนนัน้ลกัษณ์ท าลอยหนา้ลอยตาไม่สนใจ
ค าของเธอ  

“ก็ไมช่อบนะ่” 

“ลกัษณ์ไมช่อบกินผกัเหรอ” ปัญญาภาถาม 

“ไม่ชอบคนบงัคบัใหก้ินผกั” ว่าพลางมองไปยงันุชนภา หญิงสาวหนา้บูด
แลว้บ่นเขาอีกยาวยืด จนตอ้งจ ายอมกินผกัตัง้หนึ่งใบ แต่พอเห็นว่าหญิงสาวเริ่ม
กลบัไปทานขา้วเงยีบ ๆ เขาก็ทนไมไ่ดอ้ีก  

“แลว้ท าไมแกชอบกินขา้วไมห่มด” นชุนภาเช็ดปากแลว้เชิดหนา้ขึน้ตอบ 

“ก็ฉนัอิ่มแลว้” 

“สองคนนีจ้ะเถียงกนัอีกแลว้เหรอ” สุเมธาวีที่อยู่ดว้ยอีกคนบ่นกบัปัญญา
ภา เธอยิม้ใหแ้บบว่ารูก้นั จากนัน้ทัง้สองก็ตกลงกนัว่าจะจบัคู่กนัท ารายงาน เขาจึง
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รีบหา้มทพัเพราะตอ้งการคู่กบัปัญญาภา นุชนภาก็รีบพูดกบัสุเมธาวีว่าจะไม่คู่กับ
ลกัษณ์เดด็ขาด แลว้ก็ถกเถยีงกนัตอ่ไมเ่ปิดโอกาสใหเ้พือ่นอีกสองคนไดพ้ดูเลย   

 

“ท ำไมท ำหนำ้แบบนัน้ละ่ เป็นอะไรไปเหรอ” นชุนภำถำมเม่ือเหน็วำ่ลกัษณ์
นั่งท ำหนำ้เศรำ้ เพ่ือน ๆ คนอ่ืนก็มองตำมมำ ปกติลกัษณ์ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรใหต้อ้ง
ท ำหนำ้อย่ำงนี ้

“ไมรู่ส้ ิหลำยวนันีมี้หลำยเร่ืองใหต้อ้งคดิเยอะไปหมด คดิถึงปัณดว้ยละมัง้”  

“หรือวำ่ฉนัจะยงัเดก็อย่ำงท่ีพอ่ของเธอวำ่จรงิ ๆ” ชำยหนุ่มวำ่ตอ่ แมแ้ตก่ำร
ใชส้รรพนำมก็เปล่ียนไป เพ่ือน ๆ เองก็เดำไมถ่กูวำ่เขำอยู่ในอำรมณไ์หน 

“ทุกอย่ำงมันเปล่ียนเร็วไปหมด” เขำคิดทบทวนเรื่องตัง้แต่คิดว่ำตัวเอง 
อกหักจำกปัญญำภำ จำกนั้นก็มำรูต้ัวทีหลังว่ำรักนุชนภำ ไปสำรภำพรักกับเธอ 
จนกระทั่งไปพบพ่อแม่ของเธอดว้ย ทุกอย่ำงเกิดขึน้ภำยในเวลำไม่ถึงเดือนด้วยซ ำ้ 
พอเห็นพ่ีชำยกับปัญญำภำท่ีเพิ่งจะคบหำกัน ตอ้งห่ำงกันไปแสนไกล ลกัษณ์ก็รูส้ึก
หวำดหวั่นขึน้มำอย่ำงบอกไมถ่กู 

“อะไรจะเกิดก็ตอ้งเกิด” สเุมธำวีว่ำพรอ้มถอนหำยใจ เธอคิดถึงเพ่ือนสนิท
อย่ำงปัญญำภำไมต่ำ่งจำกทกุคน 

“เรำก ำลังอยู่ในช่วงเปล่ียนผ่ำนชีวิตมันก็คงแบบนี้แหละ” นุชนภำว่ำ  
หญิงสำวจับมือชำยหนุ่มไว ้ลกัษณ์หันมำมองเธอท่ีเขำรกั ไม่เคยคิดมำก่อนว่ำหำก
ตอ้งแยกกันไปไกลเขำจะท ำยังไง ชำยหนุ่มเพิ่งจะเรียนรูว้่ำควำมรกัมนัมำพรอ้มกบั
เง่ือนไขมำกมำย  
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ลกัษณ์เกิดมำโชคดีไดร้บัควำมรกัจำกทุกคนไม่เคยขำด ฐำนะทำงบำ้นก็ดี
ทุกอย่ำงรำบรื่นไปหมด แต่พอไดเ้ห็นควำมรกัของพ่อกับแม่นุชนภำ ก็ท ำใหเ้ขำเกิด
ควำมสงสยัขึน้มำ ท ำไมคนรกักนัถึงไมไ่ดอ้ยู่ดว้ยกนั ยิ่งเร่ืองรำมกบัปัญญำภำก็ยิ่งท ำ
ใหค้  ำถำมในใจดงัขึน้ ควำมรกัของเขำจะเป็นเช่นนัน้หรือไม ่ชำยหนุ่มไดแ้ต่สงสยั 

“ไมจ่ะเกิดอะไรขึน้พวกเรำก็มำเรียนรูไ้ปพรอ้มกนัเถอะ” นชุนภำบอกอีก 

“ใช่ ๆ เรียนรูต้ลอดชีวติ” เมยว์ดีเอ่ยขึน้ หญิงสำวยงัคงมองโลกในแง่ดีเสมอ 
“ควำมเจ็บปวดจะช่วยให้เรำเติบโต” เธอย่ืนมือออกไปวำงไวก้ลำงวง จำกนั้นก็
ตำมมำดว้ยมือของสเุมธำวี นชุนภำ 

“ยำยเมยอ์ุตส่ำหมี์ค  ำคมทัง้ที ฉันเอำดว้ยก็ได้” มินทรว์่ำ ลกัษณ์ยิม้ใหก้ับ
ทกุคนก่อนจะวำงมือลงไปเป็นคนสดุทำ้ย 

“ฉันรกันำยนะ” นุชนภำเห็นเขำอำรมณ์ดีขึน้จึงบอกใหส้บำยใจ ชำยหนุ่ม
กลับมำเป็นลักษณ์คนเดิมไดอ้ย่ำงไว ยิม้หวำนให้หญิงสำวก่อนจะเอ่ยบอกเธอ
เช่นกนั 

“ลกัษณก์็รกันชุมำกเหมือนกนั”  

แหวะ! เหมน็ควำมรกั อีกสำมคนพดูขึน้พรอ้มกัน ถำ้หำกเป็นคูข่องปัญญำ
ภำคงจะอำยจนไม่กลำ้มองหน้ำทุกคนแลว้ แต่ส  ำหรบัสองคนนีไ้ม่ใช่! พวกเขำยิม้
รบัค  ำชมนัน้อย่ำงเตม็ใจ 
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บทท่ี 16 

 

 

 

มหำวิทยำลยัเปิดภำคกำรศึกษำใหม่เป็นสปัดำหท่ี์สองแลว้ และเป็นเวลำ
เกือบหนึ่งเดือนท่ีปัญญำภำไม่ไดอ้ยู่พรอ้มหนำ้กบัเพ่ือน ๆ  พวกเขำแวะเวียนกันโทร
ไปคุยเล่นกับเธอเป็นประจ ำ ปัญญำภำในตอนนีก้  ำลังอ่ำนหนังสือเตรียมสอบใบ
ประกอบวชิำชีพ ใชเ้วลำวำ่งรำ่งแบบบำ้นและอำคำรไวด้ว้ย นอกจำกนีชี้วติประจ ำวนั
ของเธอก็คือโทรคยุกบัรำม ช่วยบดิำปลกูผกัและเรียนขบัรถ 

วันนีห้ลังจำกเลิกเรียนกันแลว้ลักษณ์กับเพ่ือน ๆ ก็ชวนกันไปห้องสมุด  
นุชนภำก ำลงัยืนเลือกหนังสืออยู่ในชัน้ หญิงสำวหันมองลกัษณ์อยู่ไกล ๆ เขำก ำลงั
เปิดงำนวิจัยท่ีเก่ียวกับสำขำท่ีเรียนอย่ำงขะมกัเขมน้ ท ำหนำ้จริงจังแบบท่ีไม่ค่อยได้
เห็น พรอ้มเปิดสมดุบนัทึกเขียนสรุปสิง่ท่ีอ่ำนลงไปดว้ย หญิงสำวยิม้ใหช้ำยหนุ่มก่อน
เดนิถือหนงัสือกลบัไปนั่งตรงขำ้มเขำ 

ลักษณ์เงยหน้ำขึน้มำยิม้ให้หญิงสำว ก่อนจะกลับไปท ำควำมเขำ้ใจกับ
เอกสำรตรงหนำ้ตำมเดิม เมยว์ดีท่ีนั่งอยู่ขำ้ง ๆ ก ำลงักระซิบกระซำบอยู่กับสเุมธำวี
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เก่ียวกับเนือ้หำท่ีก ำลงัอ่ำน จำกนัน้นุชนภำก็หันไปทำงมินทร ์เขำก ำลงัสะบดัศีรษะ
ไลค่วำมง่วงออกไป แลว้ลงมือเขียนอะไรบำงอย่ำงลงในสมดุบนัทึกสีด  ำท่ีเจำ้ตวัชอบ 

หญิงสำวมองทุกคนแลว้อดคิดถึงปัญญำภำไม่ได ้แมใ้นยำมท่ีอยู่ดว้ยกัน
มักจะไม่ค่อยได้ยินเสียงของเธอแต่ก็ยังรู ้ว่ำเธอยังนั่ งฟังอยู่  หำกแต่ว่ำตอนนี้
บรรยำกำศกลบัใหค้วำมรูส้ึกเงียบเหงำผิดปกต ิหรืออำจเพรำะทกุคนอยู่ในช่วงเวลำ 
ท่ีตอ้งใชค้วำมพยำยำมมำกกว่ำเดิม เพ่ือท่ีจะผ่ำนเทอมสดุทำ้ยนีไ้ปใหไ้ด ้หรือเป็น
เพรำะควำมเงียบของหอ้งสมดุกนันะ รำ่งผอมบำงกวำดสำยตำไปรอบ ๆ มีคนมำใช้
บริกำรห้องสมุดไม่มำกนัก บรรยำกำศโดยรวมจึงเงียบเชียบและหนำวเหน็บ 
เครื่องปรบัอำกำศตวัเก่ำยังท ำหนำ้ท่ีปลอ่ยควำมเย็นจนเกินพอดี และดว้ยควำมเก่ำ
น่ีกระมงั ภำยในหอ้งสมดุจึงไดย้ินแตเ่สียงท ำงำนของมนั 

ช่ำงเขำ้กบับรรยำกำศเสียจรงิ! นชุนภำร  ำพงึในใจขณะมองไปรอบ ๆ  ก่อน
จะกลบัมำสนใจหนงัสือท่ีเพิง่หยิบออกมำจำกชัน้มำตัง้ใจอ่ำนเช่นเดียวกนั  

อยู่ในหอ้งสมดุจนถึงเย็นหนุ่มสำวทัง้หำ้จึงแยกยำ้ยกันกลบั ลกัษณ์กับนชุ
นภำตกลงกันว่ำจะขับรถไปดบูำ้นของปัญญำภำสักนิด เพ่ือนรกัยังคงฝำกกุญแจ
บำ้นอีกดอกไวท่ี้นุชนภำ ตัง้แตห่ญิงสำวกลบัไปพวกเขำก็ยังไม่ไดเ้ขำ้ไปดเูลยสกัครัง้ 
ครำวนีก้็ตัง้ใจเพียงวำ่จะแวะไปดภูำยนอกเท่ำนัน้ 

พอมำถึงและเห็นรถของผูเ้ป็นพ่ีจอดอยู่ก่อนแลว้ ลักษณ์กับนุชนภำจึง
ตดัสนิใจเขำ้ไปในบำ้น  

รำมนั่งหันหลงัอยู่บนมำ้หินอ่อนในสวน สำยตำเหม่อมองไปยังตน้ไมท่ี้เขำ
กับปัญญำภำปลกูดว้ยกัน ชำยหนุ่มเพิ่งจะรดน ำ้ใหพ้วกมนัไป เพรำะดินบริเวณนัน้
ยงัคงเปียกชุ่มอยู่ เขำมำท่ีน่ีแทบจะวนัเวน้วนัเลยก็วำ่ได ้
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รำ่งสงูเอีย้วคอไปมองผูม้ำใหม ่ เม่ือพบวำ่เป็นนอ้งชำยของตนกับนุชนภำก็
หนักลบัไปมองทำงเดมิ ก่อนจะรูส้กึวำ่ทัง้คูม่ำนั่งลงท่ีเกำ้อีท้ัง้สองขำ้งของตน รำมหนั
มองคนนอ้ง เขำยิม้อวดฟันเรียงสวย หันมำมองหญิงสำวอีกทำงเธอก็ยิม้ให้อย่ำง
เอียงอำย 

“พ่ีรำมเขม้แข็งจังเลยนะครบั” รำมหันมำมองนอ้งชำย ดวงตำของลกัษณ์
รูส้ึกเห็นใจและนับถือในตวัพ่ีชำยอย่ำงมำก ส่วนคนเป็นพ่ีเพิ่งจะสงัเกตว่ำนอ้งชำย
เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ขึน้มำก ไมไ่ดเ้อำแตเ่ลน่เหมือนเม่ือก่อน  

ชำยหนุ่มหันกลบัมำมองนชุนภำอีกครัง้ รอยยิม้ปรำกฎท่ีมมุปำก เธอคนนี้
เป็นสว่นส ำคญัท่ีท ำใหเ้ขำเห็นแววตำมุง่มั่นเอำจรงิเอำจงัของลกัษณ์ 

“พ่ีเป็นผูใ้หญ่แลว้ก็ตอ้งท ำตัวให้เขม้แข็งสิ” รำมหันหนำ้กลับมำทำงเดิม
ก่อนตอบผูเ้ป็นนอ้ง  

“หมำยควำมว่ำจริง ๆ แลว้พ่ีไม่ไดเ้ขม้แข็งเลยหรือครับ” ลักษณ์ท ำหนำ้
สงสยัถำมขึน้อีก  

รำมยิม้เม่ือฟังค  ำถำมจำกนอ้งชำย “ก็เป็นบำงครัง้น่ะ” 

“คนเรำไม่จ  ำเป็นตอ้งเขม้แข็งอยู่ตลอดเวลำก็ไดน้ะคะ โดยเฉพำะต่อหนำ้
คนท่ีรักเรำ” นุชนภำฟังสองพ่ีนอ้งคุยกันแลว้ออกควำมเห็นบำ้ง หญิงสำวไม่ค่อย
เขำ้ใจอดุมกำรณเ์ก็บควำมรูส้กึของรำมกบัปัญญำภำ  

รำมหนัมำทำงหญิงสำวมองเธอเงียบ ๆ อยู่ครูห่นึ่ง ลกัษณเ์องก็โผลห่นำ้มำ
จำกดำ้นขำ้งของผูเ้ป็นพ่ี สองพ่ีนอ้งมองนชุนภำเป็นตำเดียวกัน โดยเฉพำะลกัษณท่ี์
ขยิบตำพรอ้มกบัยกนิว้โปง้ใหด้ว้ย 
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 “ดเูหมือนวำ่พ่ีจะตอ้งเรียนรูอ้ะไรจำกพวกเรำเยอะเลยนะ” 

“นุชแค่พดูตำมควำมเช่ือของตวัเองเท่ำนัน้ค่ะ” หญิงสำวว่ำ “พอเห็นพ่ีรำม
แลว้ก็นึกถึงปัณ สองคนเหมือนกนัมำกเลยคะ่” 

ชำยหนุ่มยิม้อ่อนโยนใหค้นรกัของนอ้งชำยแลว้หันกลบัไปทำงเดิม เขำเงย
หนำ้ขึน้มองทอ้งฟ้ำซึ่งใกลจ้ะมืดแลว้ สภำพแวดลอ้มมกัจะมีผลต่อควำมรูส้ึกของ
คนเรำ รำมยอมรบักับใจตวัเองว่ำ เขำรูส้ึกเหงำและโดดเดี่ยวมำกทัง้ท่ีเพิ่งจะคยุกบั
ปัญญำภำไปเม่ือตอนเลกิงำนนีเ้อง 

นุชนภำยกมือขึน้ตีหนำ้ผำกตวัเองเบำ ๆ ก่อนจะเอีย้วตวักลบัไปนั่งในท่ำ
เดมิ พลำงนึกในใจวำ่ ‘ไมน่่ำเลยเรำ’ แมร้ำมจะไมไ่ดว้ำ่อะไร แตห่ญิงสำวก็รูส้กึไม่ดีท่ี
ท ำใหเ้ขำเศรำ้ขึน้มำอีก ชำยหนุ่มรกัเพ่ือนของเธอขนำดนัน้มีหรือจะไม่เหงำใจ และ
ท่ีมำนั่งอยู่น่ี ก็เพรำะวำ่คดิถึงปัญญำภำไมใ่ช่หรือ 

“นุชขอโทษนะคะพ่ีรำม” เธอยิม้ขอโทษพรอ้มว่ำออกไป ลกัษณ์ลกุขึน้แลว้
เดนิออ้มมำหำหญิงสำว  

รำมหวัเรำะเบำ ๆ ครัง้หนึ่งก่อนจะหนัมำพดูกบัเธอ 

“ปัณเป็นคนท่ีคู่ควรใหพ้วกเรำคดิถึง จะพดูถึงเธอไม่ใช่เรื่องผิดอะไร นชุไม่
ตอ้งขอโทษพ่ีหรอก”  

“คะ่” หญิงสำวยิม้โลง่ใจ 

“ปัณเป็นผูห้ญิงท่ีพ่ีรำมยกย่องขนำดนี ้ เขำไม่ว่ำอะไรหรอกกลับอยำกให้
เรำพูดถึงมำกกว่ำ” ลักษณ์บอกอีกคน พร้อมกับยกมือขึน้ขยี ้ผมของนุชนภำ  
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หญิงสำวย่นหนำ้สวมกอดเขำไว ้รำมมองกำรกระท ำของพวกเขำแลว้ยิม้ให ้ เป็นแบบ
นี้มำตั้งแต่ไหนแต่ไร เขำถึงไม่เคยนึกสงสัยสักนิดว่ำลักษณ์จะชอบปัญญำภำ  
ชำยหนุ่มมองวำ่นอ้งชำยของตนชอบนชุนภำมำตัง้นำนแลว้ 

 

ปัญญำภำงัวเงียตื่นขึน้มำในตอนเท่ียงคืน เธอนอนหลับขณะก ำลังอ่ำน
หนังสือ หลงัจำกวำงสำยจำกรำม หญิงสำวตัง้ใจว่ำจะอ่ำนหนังสือก่อนเขำ้นอน แต่
ไมท่นัไรก็หลบัฟบุกบัโต๊ะเสียอย่ำงนัน้ 

นับจำกกลบับำ้นมำเธอก็ท ำอะไรตอ่มิอะไรเยอะเยอะไปหมด แต่ส่วนมำก
ไมค่อ่ยไดอ้อกไปไหนไกลบำ้น แมแ้ตส่วนสำธำรณะก็อำกำศหนำวเย็นเกินกว่ำจะไป
เดนิเลน่ หรือไปนั่งวำดภำพได ้ 

วนันีแ้ค่ออกไปช่วงหัวค  ่ำไม่ถึงสิบนำทีก็ตอ้งรีบกลบัเขำ้มำ แมไ้ม่ถึงขัน้มี
หิมะตกแต่ลมค่อนขำ้งแรง แค่พดัผ่ำนเธอเพียงครัง้เดียวก็สะทำ้นไปทั่วรำ่ง ปัญญำ
ภำจึงไดแ้ตก่ลบับำ้นอย่ำงผดิหวงั จ  ำไดว้ำ่ตอนท่ียำ้ยมำแรก ๆ เม่ือตอนเดก็ เธอตอ้ง
นอนซมเป็นไขอ้ยู่เกือบเดือน เพรำะฉะนัน้จึงไมค่อ่ยถกูกบัลมเย็นเท่ำใดนกั 

ปัญญำภำลุกขึน้ยืดตัวมำนั่งพิงเก้ำอี ้แล้วรู ้สึกปวดเม่ือยเนือ้ตัวไปหมด  
เธอมองไปรอบ ๆ ห้องนอนของตนเองเห็นดอกไมสี้ขำวในแก้วน ำ้ทรงสูงท่ีใช้ต่ำง
แจกัน ซึ่งเธอน ำมนัมำปักไวเ้ม่ือสองวนัก่อน ดอกของมนัเริ่มจะหักลงแลว้ส่วนใบสี
เขียวก็รว่งลงรอบ ๆ แกว้ ชวนใหค้นมองหดหู่ อยู่ ๆ ก็รูส้กึหนำวขึน้มำโดยไมมี่สำเหต ุ  

‘ฮีทเตอรท์ ำควำมรอ้นก็ยังท ำงำนอยู่ ท ำไมถึงไดรู้ส้ึกหนำวกันนะ ’ คิดแลว้
ใชห้ลงัมือแตะหนำ้ผำกตวัเอง 
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‘สงสยัจะไมส่บำยจรงิ ๆ แลว้เรำ’ เธอวำ่ในใจแลว้วำงมือลงท่ีเดมิ  

ปัญญำภำลกุจำกเกำ้อีค้ิดจะเขำ้นอนแลว้ แต่กลบัคิดถึงใครบำงคนขึน้มำ 
หญิงสำวมองหำมือถือของตน ก่อนจะคว้ำมันมำและกดโทรออกอย่ำงรวดเร็ว 
ระหวำ่งก ำลงัรอสำยหวัใจกลบัเตน้แรงผดิปกต ิ เธอไมเ่คยโทรหำเขำในเวลำนี ้ เพรำะ
ทกุวนัจะนอนหลบัไปแลว้ 

'ท ำไมจะตอ้งตื่นเตน้ทุกครัง้ท่ีท ำอะไรต่ำงไปจำกเดมิดว้ยนะ’ ปัญญำภำว่ำ
ตวัเองในใจ คดิอีกวำ่ควรตดัสำยดีไหม แตค่นท่ีเธอกดโทรหำเขำรบัสำยแลว้ 

“ปัณ มีอะไรหรือเปล่ำถึงไดโ้ทรหำพ่ีเวลำนี้” เสียงของรำมถำมดว้ยควำม
รอ้นใจ เพรำะเห็นว่ำเวลำนีเ้ธอควรจะเขำ้นอนแลว้ แมท่ี้เมืองไทยจะยังไม่ดึกก็ตำม  
พอเห็นโทรมำเวลำนีก้็นึกเป็นห่วง 

“เปลำ่คะ่ ปัณเผลอหลบัไปก็เลยตื่นขึน้มำกลำงดกึ เลยคดิวำ่น่ำจะโทรหำพ่ี
รำมสกัหน่อยคะ่” ค  ำตอบของเธอท ำใหค้นเป็นห่วงกม้หนำ้ยิม้ดว้ยควำมเขนิอำย 

“ปัณโทรมำรบกวนหรือเปลำ่คะ” เม่ือเห็นชำยหนุ่มไมต่อบจึงเอ่ยถำม 

“เปลำ่จะ้ พ่ีแคเ่ป็นห่วง" ปัญญำภำยิม้เขนิ 

ปกติรำมกับปัญญำภำไม่ค่อยมีอะไรให้คุยกันมำก นอกจำกถำมเรื่อง
สขุภำพกับเรื่องท่ีแต่ละคนเจอมำในแต่ละวนั ก็ยิม้ใหก้ันไปมำเท่ำนีเ้อง นำน ๆ ทีถึง
จะมีเร่ืองใหค้ยุกนัไดย้ำว ๆ เช่นเรื่องตน้ไม ้ เร่ืองหนงัสือ หรือขำ่วดงั ๆ ท่ีเก่ียวกบังำน
ของเขำ บำงทีก็พดูถึงเรื่องกำรออกแบบของเธอบำ้ง 
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“ปัณไม่สบำยหรือเปล่ำ” เขำสงัเกตมำตัง้แต่รบัสำยแลว้ว่ำตำมไรผมของ
เธอชุ่มไปดว้ยเหง่ือ รำ่งบำงยงัดอู่อนเพลียกวำ่ท่ีคยุกนัตอนเย็นมำก 

“ไมส่บำยนิดหน่อยคะ่” ปัญญำภำตอบแลว้หลบสำยตำเขำ 

“ปัณรูส้กึไมส่บำย อำกำศวนันีเ้ย็นและแหง้กวำ่ปกต ิเพรำะแบบนีปั้ณก็เลย
คดิถึงพ่ีรำมมำกกวำ่เดมิ” รำมหวัเรำะใหเ้ธอเลก็นอ้ย ชำยหนุ่มเดำวำ่เธอคงรูส้ึกผิดท่ี
คดิถึงเขำในตอนท่ีตวัเองไมส่บำย และเขำก็เดำไมผ่ดิเม่ือเห็นหนำ้เศรำ้ ๆ ของเธอ 

“ขอบคณุนะ” ปัญญำภำมองคนรกัผ่ำนหนำ้จอมือถือดว้ยควำมแปลกใจ 
ท ำไมเขำถึงพดูขอบคณุเธอ 

“ไม่ว่ำปัณจะมีควำมสขุหรือมีควำมทุกข ์ พ่ีก็อยำกใหปั้ณคิดถึงพ่ีเป็นคน
แรกนะ” หญิงสำวหนำ้แดงพลำงคิดตำมท่ีรำมพดู ถำ้เขำมีเรื่องอะไร เธอก็อยำกให้
เขำคดิถึงตนเองเหมือนกนั เร่ืองง่ำย ๆ แคนี่ท้  ำไมถึงกงัวลว่ำรำมจะมองเธอไม่ดีดว้ย
นะ คนขีก้งัวลคดิ  

โดยนิสัยของปัญญำภำแล้ว เธอยินดีให้ควำมช่วยเหลือคนอ่ืนอย่ำงสดุ
ควำมสำมำรถ แต่ถ้ำหำกเป็นเรื่องของตนเองแลว้ หญิงสำวมักจะไม่กลำ้เอ่ยขอ
ควำมช่วยเหลือจำกใคร 

“งั้นปัณก็รีบเข้ำนอนเถอะ โตแล้วรักษำสุขภำพตัวเองให้ดี ” รำมบอก  
แมอ้ยำกจะคยุกบัหญิงสำวตอ่อีกหน่อย แตก่็เป็นห่วงสขุภำพของเธอมำกกว่ำ 

“คะ่ พ่ีรำมก็รีบนอนนะคะ”  
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บอกฝันดีอีกฝ่ำยแลว้ก็วำงสำยไป ปัญญำภำหลับลงอย่ำงง่ำยดำยหลงั
จำกนัน้ 

รำมยังคงนั่งหน้ำอยู่จอคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊กดูแผนงำนของโรงแรม และ
ตำรำงงำนของตนวำ่จะวำ่งเม่ือไหร ่ชำยหนุ่มถอนหำยใจเม่ือดตูำรำงเวลำแลว้ กวำ่ท่ี
จะไม่มีงำนส ำคัญอะไรก็อีกสองสำมเดือนข้ำงหน้ำ ช่วงเวลำนีย้ังอยู่ในฤดูกำล
ท่องเท่ียว (High Season) ธรุกิจของเขำเก่ียวขอ้งกับกำรท่องเท่ียว ไมว่ำ่เป็นโรงแรม
หรือรำ้นอำหำรจะคกึคกัก็ในช่วงเดือนพฤศจิกำยน-มีนำคมของทกุปี 

 

ระยะเวลำสองสำมเดือนมำนี ้ทกุคนตำ่งก็ตอ้งใชค้วำมพยำยำมและควำม
อดทนไปกับภำระหนำ้ท่ีของตน รำมยังคงทุ่มเทใหก้ับกำรท ำงำน ระหว่ำงนีเ้ขำตอ้ง
ประสบกับปัญหำเล็กน้อยมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นกำรตอ้นรับลูกคำ้คนส ำคัญท่ีมำ
พรอ้มกับเง่ือนไขพิเศษมำกมำย รำมไม่ไดมี้หนำ้ท่ีมำดแูลงำนจกุจิกทัง้หลำยเหลำ่นี ้
เพรำะมีคนท ำงำนในต ำแหน่งเหล่ำนีอ้ยู่แลว้ แต่บ่อยครัง้เขำก็ตอ้งรบัมือกับลูกคำ้
เหล่ำนีด้ว้ยตนเอง บำงครัง้ก็ตอ้งชดใชใ้นกรณีท่ีสัมภำระของลูกคำ้หำย นั่นยังไม่
หนกัเท่ำพนกังำนโรงแรมถกูกลำ่วหำวำ่เป็นหัวขโมย แมค้วำมจรงิแลว้จะมีนอ้ยครัง้ท่ี
เกิดเหตกุำรณ์แบบนีข้ึน้ กระนัน้เม่ือเกิดกำรรอ้งเรียนขึน้ ตัง้แต่ระดบัผูจ้ัดกำรก็ตอ้ง
ลงมำจดักำรดว้ยตนเองทัง้นัน้ 

ชำยหนุ่มตอ้งเจอกบัใบหนำ้โกรธเกรีย้วของลกูคำ้ และใบหนำ้คลำ้ยอยำก
รอ้งไหข้องพนักงำนในเวลำเดียวกัน ซึ่งสรำ้งควำมล ำบำกใจใหเ้ขำไม่นอ้ย ทัง้รำม
และทีมงำนของเขำตอ้งท ำงำนหนักกันทุกคน เพ่ือสรำ้งควำมประทับใจใหก้ับแขก
ท่ีมำใชบ้ริกำร กว่ำจะไดเ้งินแต่ละบำทไม่ใช่เรื่องง่ำยเลย ยิ่งมำกคนก็มำกควำม แต่
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รำมก็ชินกบัมนัเสียแลว้ แมจ้ะเหน่ือยยำกแตท่กุครัง้ท่ีสำมำรถจดักำรปัญหำได ้ท ำให้
เขำรูส้กึเคำรพตนเองและช่ืนชมคนอ่ืนมำกขึน้ 

 

ปัญญำภำเริ่มชินกับสภำพอำกำศแลว้ เธอใช้เวลำส่วนใหญ่ในกำรอ่ำน
หนงัสือเตรียมสอบและเขียนแบบบำ้นไดห้ลำยแบบแลว้ ในจ ำนวนนัน้ก็ไดด้งึออกมำ
ใช้งำนแลว้ แต่เป็นเพียงแบบส ำหรับต่อเติมและปรบัปรุงบำ้นท่ีก ำลังอำศัยอยู่ใน
ปัจจบุนัเท่ำนัน้เอง เพรำะบำ้นเป็นกรรมสทิธิข์องพอ่และแม ่ เธอจึงสำมำรถจะตกแต่ง
ไดต้ำมใจ  

บำ้นของเธอตอนนีผู้เ้ป็นพ่อไดท้ ำเป็นโรงเรือนส ำหรับปลูกผักบำงส่วน  
พวกท่ำนตัง้ใจจะปลกูผกัเพ่ือขำยเป็นรำยไดห้ลกัในอนำคต แต่เพรำะบริเวณบำ้น
ไมไ่ดก้วำ้งขวำงขนำดนัน้ จึงยงัท ำไดเ้ท่ำท่ีท ำไปก่อน นอ้งชำยของเธอก็ชอบแนวคดินี ้ 
เขำมีหัวกำรคำ้มำแต่เด็กแลว้ ตัง้แต่ท่ีเริ่มปลกูผกั ปรชัญ์เป็นคนช่วยท ำกำรตลำด  
จนบำงครัง้ก็คนพอ่ตอ้งบอกใหเ้ขำหยดุก่อนเพรำะปลกูไมท่นั 

ระหว่ำงกำรออกแบบ ปัญญำภำต้องศึกษำกฎหมำย เ ก่ี ย วกั บ
สถำปัตยกรรมของนิวซีแลนดไ์ปดว้ย โดยมีนอ้งชำยมำนั่งกดดนัอยู่ทกุวนั เขำอยำก
ใชพื้น้ท่ีเท่ำท่ีมีอยู่ในตวับำ้นใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ และขณะนีบ้ำ้นของเธอก็ก ำลัง
สรำ้งโรงเรือนปลกูผกัเพิ่มขึน้อีก แมจ้ะเพิ่มขึน้ไม่มำกนัก ส่วนตวับำ้นไม่ไดเ้ปล่ียน
อะไรมำก นอกจำกยำ้ยไมด้อกไมป้ระดบัมำไวร้อบ ๆ บำ้นจนหมด แมแ้ตโ่รงจอดรถก็
ตอ้งกลำยเป็นท่ีตัง้กระถำงตน้ไมไ้ปดว้ย และยำ้ยโต๊ะนั่งเล่นนอกบำ้นมำไวห้น้ำบำ้น
เท่ำนัน้ 
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สำมพ่อลูกช่วยกันท ำกันเองในวันว่ำง บำงครัง้จะมีเพ่ือนของบิดำและ
เพ่ือนของนอ้งชำยมำช่วยอีกแรง ปัญญำภำคำดไวว้ำ่อีกไมน่ำนก็จะเสรจ็แลว้ เธอจะ
ไดเ้ห็นตน้ผักสีเขียวสีแดงเต็มโรงเรือนในไม่ช้ำ จำกนีก้็ตอ้งตัง้ใจไปเรียนขับรถให้
คลอ่ง เพ่ือจะไดส้อบใบขบัข่ีภำคปฏิบตัใิหผ้ำ่น 

 

ทำงกลุ่มคนท่ีก ำลงัเรียนอยู่ในเทอมสดุทำ้ยก็เหน่ือยไม่แพก้ัน พวกเขำท ำ
โปรเจ็คและวิจัยแสนโหดรำ้ยดว้ยควำมมมุำนะ ซึ่งใกลจ้ะเสร็จเรียบรอ้ยไปแลว้ แม้
จะยุ่งกับงำนของตนเองแต่ทัง้ลกัษณ์ นุชนภำ สเุมธำวี เมยว์ดี และมินทร ์ก็ยังหำ
เวลำมำจบักลุ่มปรกึษำหำรือถึงปัญหำของแต่ละคนได ้พวกเขำช่วยเหลือใหก้ ำลงัใจ
ซึ่งกนัและกนัอย่ำงท่ีคอยช่วยปัญญำภำในเทอมท่ีแลว้ ปัญญำภำเองก็โทรมำถำมไถ่ 
ใหค้  ำปรกึษำเพ่ือน ๆ ในเวลำท่ีพวกเขำตอ้งกำรอยู่เสมอ 

ควำมสัมพันธ์ของลักษณ์กับนุชนภำด ำเนินไปดว้ยดี ทั้งคู่ต่ำงก็รักษำ
สญัญำท่ีใหไ้วก้ับบิดำของนุชนภำ ท่ีว่ำจะส่งเสริมกันไปในทำงท่ีดี มีควำมพยำยำม
และควำมอดทนอดกลัน้มำกขึน้ บอ่ยครัง้ท่ีตอ้งเจอกบัเร่ืองไมช่อบใจ ทัง้ควำมเครียด
จำกกำรเรียน แต่พวกเขำก็ประคับประคองตัวเองไปได้และเดินหน้ำไปด้วยกัน 
ลกัษณ์ยังเป็นลกัษณ์ท่ีร่ำเริงคนเดิม แต่เขำมีควำมสุขุมรอบคอบมำกขึน้ ท ำใหท้ั้ง
บดิำและมำรดำตำ่งก็ภมูใิจในตวัเขำมำก ทกุคนแตกตำ่งจำกเทอมท่ีแลว้มำก เริม่คดิ
เก่ียวกบัอนำคตของตนเองมำกขึน้ 
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รำม ปัญญำภำ ลักษณ์ นุชนภำ และคนอ่ืน ๆ ต่ำงอยู่ในช่วงเวลำท่ี
ยำกล ำบำกกันทุกคน แต่ควำมรกัควำมห่วงใยท่ีมีต่อกัน ไดช้่วยหล่อเลีย้งหัวใจอัน
เหน่ือยล้ำของพวกเขำให้กลับมำเบิกบำนได้ดังเดิม ไม่ว่ำจะเป็นควำมรักของ
ครอบครวั พ่ีนอ้ง เพ่ือนฝงู หรือควำมรกัของหนุ่มสำวก็ตำม ขอแคมี่ใครสกัคนท่ีว่ำมำ
นีอ้ยู่เคียงขำ้งกันในวันท่ีหัวใจอ่อนแอแค่นีก้็พอแลว้  แต่สิ่งส  ำคัญท่ีสุดคือตอ้งรัก
ตวัเองก่อนเป็นพืน้ฐำน  

รำมกบัปัญญำภำยงัโทรคยุกนัวนัละอย่ำงนอ้ยหนึ่งครัง้ เม่ือจบกำรสนทนำ
ตำ่งฝ่ำยตำ่งก็ไดก้  ำลงัใจกลบัมำ ลกัษณก์บันชุนภำก็ยงัอยู่เคียงขำ้งกนัในวนัท่ีทอ้แท ้
เพ่ือนทุกคนยังคงปลอบใจกันเม่ือตอ้งแก้งำน และหัวเรำะไปดว้ยกันยำมท่ีอีกคน
บอกวำ่ ‘ฉนัก็ไดแ้กเ้หมือนกนั’ 
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บทท่ี 17 

 

 

 

ปัญญำภำยิม้นอ้ยยิม้ใหญ่อยู่หน้ำมว้นกระดำษแปลน หลงัวำงสำยจำก
รำม เขำเพิง่บอกเธอวำ่ไดว้นัท่ีจะมำหำแลว้ หวัใจหญิงสำวเตน้แรงดว้ยควำมตื่นเตน้ 
แมจ้ะรูอ้ยู่แลว้วำ่รำมจะมำหำตนสกัวนั เพรำะชำยหนุ่มมกัพดูเสมอยำมคยุกนั 

‘น่ีเรำดีใจท่ีจะได้เจอพ่ีรำมถึงขนำดนี้เลยเหรอ’ ร่ำงบำงคิดในใจ แต่
ควำมคิดของเธอถูกขดัดว้ยเสียงบ่นของมำรดำและนอ้งชำย ท่ีกลบัจำกซือ้ของเขำ้
บำ้น ปัญญำภำหยุดคิดแลว้เดินออกไปหน้ำบำ้นเพ่ือช่วยถือของเขำ้มำ พรอ้มบ่น
อบุอิบวำ่มีแตข่องกินท่ีท ำใหอ้ว้นทัง้นัน้ นั่นก็เป็นเพรำะทกุคนรูว้่ำเธอชอบขนมหวำน
มำก จึงซือ้มำตดิตูเ้ย็นไมเ่คยขำด 

เม่ือตัง้ใจว่ำจะทำนเคก้หลงัมือ้เย็นแลว้ คนกลวัอว้นแต่ชอบหวำนก็ชวน
นอ้งชำยออกไปวิง่ท่ีสวนสำธำรณะใกลบ้ำ้นซึ่งอำกำศก ำลงัเย็นสบำย 
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“ปรชัญ์ว่ำพ่ีอว้นขึน้ไหม” หญิงสำวถำมนอ้งชำยขณะก ำลงัเดินออกจำก
บำ้น ปรชัญห์รี่มองคนพ่ีตัง้แตห่วัจรดเทำ้แลว้ท ำหนำ้ตำเบ่ือโลกตอบวำ่ 

“ไมรู่”้  

“ก็ไม่ต่ำงจำกท่ีมำตอนแรกนะ” นอ้งชำยรีบว่ำอีกก่อนพ่ีสำวซึ่งท ำหนำ้มุย่
สง่สำยตำกดดนัเขำอยู่จะวำ่อะไรอีก  

 “ชิ ไม่สงัเกตมำกกว่ำมัง้” เธอว่ำใหน้อ้งชำยแลว้เริ่มวิ่งเหยำะ ๆ น ำเขำไป 
ปรชัญไ์ดแ้ตยื่นงงก่อนจะตำมไป นึกฉงนใจวำ่ท ำไมพ่ีสำวของตน ผูไ้มเ่คยบน่เร่ืองซือ้
ของหวำนเขำ้บำ้นหรือกงัวลเร่ืองน ำ้หนกัมำเซำ้ซีถ้ำมแบบนี ้  

ปรัชญ์ได้รู ้ค  ำตอบตอนทำนอำหำรเย็นนั่นเอง ปัญญำภำบอกให้บิดำ
มำรดำทรำบว่ำรำมจะเย่ียมตน ทุกคนในครอบครวัตื่นเตน้ท่ีจะไดพ้บเขำตวัเป็น ๆ 
โดยเฉพำะปรชัญ์ท่ีเห็นเพียงรูปก็ยกให้ชำยหนุ่มเป็นแรงบนัดำลใจเสียแลว้ เพรำะ
ครอบครวัของปัญญำภำไม่มีใครเป็นนักธรุกิจ จึงไม่แปลกหำกว่ำนอ้งชำยท่ีช่ืนชอบ
ดำ้นนีเ้ป็นทุนเดิมอยู่แลว้จะอยำกคยุกับเขำ ถึงกับเสนอว่ำถำ้หำกรำมมำพกัท่ีบำ้น 
เขำยินดียกหอ้งนอนใหว้ำ่ท่ีพ่ีเขยใชไ้ดต้ำมใจชอบ 

 

ทำงดำ้นชำยหนุ่มซึ่งกลำยเป็นไอดอลของเด็กช่ำงฝันอย่ำงนอ้งชำยของ
ปัญญำภำ ก็ก ำลังขับรถกลับบำ้นอย่ำงอำรมณ์ดีท่ีไดบ้อกกับหญิงสำวคนรักว่ำ  
อีกไมน่ำนเขำจะไดพ้บเธอ  

จำกท่ีก ำลังอำรมณ์ดี ๆ เม่ือกลับมำถึงบำ้นกลับพบสีหนำ้ยุ่งยำกใจของ
มำรดำและบดิำ คณุอำลกูพ่ีลกูนอ้งของบดิำพำลกูสำวมำรอพบท่ีบำ้น ชำยหนุ่มเดิน
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เข้ำมำใกล้ยกมือไหว้ทักทำยญำติผู้ใหญ่ ก่อนจะนั่ งลงข้ำงมำรดำ คุณลักษิมำ
แสดงออกทำงสีหน้ำอย่ำงชัดเจนว่ำไม่ชอบใจสุด ๆ ชำยหนุ่มจึงจับมือมำรดำไว้
ตลอดกำรสนทนำนัน้ 

ผูม้ำเยือนใช่ว่ำไม่รูว้่ำเจำ้บำ้นรูส้ึกอย่ำงไร แต่ดว้ยมีจุดประสงคจ์ึงตอ้งฝืน
ยิม้เขำ้ไว ้

“ไม่ไดเ้จอกันนำนเลยนะคะพ่ีรำม จ ำเหม่ียวไดไ้หมคะ” หญิงสำวหนำ้ตำ
สะสวยดวงตำกลมโต จมกูโดง่รำวกบัหลดุออกมำจำกปกนิตยสำร มีศกัดิเ์ป็นญำติผู้
นอ้งของรำมเอ่ยทกัทำย พรอ้มกบัยิม้ใหเ้ขำอย่ำงเขนิอำย 

“จ ำไดค้รบั” รำมตอบสัน้ ๆ เม่ือก่อนมะเหม่ียวมำเล่นท่ีบำ้นบ่อย ๆ เรียน
โรงเรียนเดียวกัน แมก้ระทั่งตอนจะเขำ้มหำวิทยำลัย หญิงสำวก็อยำกสอบเขำ้ท่ี
เดียวกบัเขำ แตห่ลงัจำกไดย้ินว่ำรำมมีแฟนแลว้เธอก็ไปเรียนตอ่ท่ีอ่ืน มะเหม่ียวอำยุ
นอ้ยกวำ่รำมสำมปีและแอบชอบญำติผูพ่ี้มำตัง้แตเ่ดก็ แมเ้ขำจะไม่เคยสนิทสนมกับ
เธอเลยก็ยงัชอบ 

“คืออย่ำงนีน้ะจ๊ะรำม” ลิตำมำรดำของหญิงสำวเอ่ยขึน้บอกจุดประสงค์
ของพวกตน “ยำยเหม่ียวน่ะอยำกจะมำสำนต่อธุรกิจต่อจำกพ่อของเขำแต่ไม่มี
ประสบกำรณ์เอำซะเลย อำก็เลยอยำกจะใหร้ำมช่วยสอนนอ้งหน่อยน่ะ ไดย้ินมำว่ำ
พอรำมเขำ้มำช่วย พ่ีวิวิธก็เบำแรงขึน้เยอะ เดี๋ยวนีน้่ะตอ้งรุ่นใหม่ไฟแรงถึงจะน ำพำ
บรษัิทไดด้ี”  

คณุลกัษิมำเบป้ำกขณะนั่งฟังอีกฝ่ำยยกยอปอป้ันลกูชำยตนเอง จนผูเ้ป็น
สำมีตอ้งกระแอมเบำ ๆ แตน่ำงก็ไม่สนใจ ไมถ่กูชะตำกับลกูพ่ีลกูนอ้งของสำมีมำแต่
ไหนแตไ่รแลว้ 
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“เออ้ บรษัิทของเรำเป็นบรษัิททวัรไ์ม่ใช่เหรอ ถำ้ใหค้ณุพอ่ของหนสูอนจะไม่
ดีกวำ่หรอกหรือ” คณุววิธิแสดงควำมคดิเห็น 

“พ่อยำยเหม่ียวน่ะไม่ค่อยจะว่ำงมำสอนซะดว้ย พอไปท ำงำนท่ีบริษัททุก
คนก็ไมมี่ใครกลำ้ใชง้ำน ก็เลยอยำกจะใหร้ำมช่วยนอ้งหน่อยน่ะจ๊ะ” คณุลติำเอ่ยตอบ
คณุววิธิก่อนจะหนัไปพดูกบัรำม 

“ผมก็ไม่ว่ำงเหมือนกันครบั” ชำยหนุ่มตอบเสียงเรียบตรงไปตรงมำพรอ้ม
ใบหนำ้จืดสนิท ท ำใหค้นท่ีนั่งฟังไดแ้ต่สง่ยิม้แหง้ ๆ กลบัมำ แตผู่เ้ป็นแมถ่กูใจและยิม้
อย่ำงมีชยั 

“เอ่อ พ่ีรำมคะ ถำ้มีงำนสกัต ำแหน่งใหเ้หม่ียวท ำก็ไดค้่ะ เหม่ียวอยำกหำ
ประสบกำรณ”์ หญิงสำวรีบเอ่ยขึน้เม่ือเขำปฏิเสธเธอ 

“ใช่จะ้ ๆ ใหไ้ปเป็นผูช้่วยของรำมก็ได”้ มำรดำของเธอรีบเสริม ตอนนีร้ำม
รูส้กึเหน่ือยใจไมแ่พม้ำรดำของเขำเลย 

“ผมมีผูช้่วยแลว้ครับ ถ้ำมีมำกกว่ำนีผ้มก็ท ำงำนไม่สะดวก ขอโทษดว้ย
ครบั” ชำยหนุ่มเอ่ยตอบและเพ่ือใหจ้บ ๆ เร่ืองไปจึงรีบตดับทอย่ำงอย่ำงใจรำ้ยท่ีสดุ 

“คณุอำน่ำจะรูน้ะครบัว่ำกำรใชเ้สน้สำยมนัไม่ส่งผลดีต่อกำรท ำธุรกิจ ผม
ไม่ไดบ้อกว่ำมะเหม่ียวไม่มีควำมสำมำรถ แต่ผมไม่มีเวลำมำพิสจูนค์วำมสำมำรถ
ของเธอจรงิ ๆ ครบั” ชำยหนุ่มพดูกบัลกูพ่ีลกูนอ้งของบดิำก่อนหนัไปพดูกบัหญิงสำว 

“ถำ้อยำกจะท ำงำนท่ีโรงแรมจรงิ ๆ ก็ใหส้มคัรไปตำมขัน้ตอน แบบนีพ่ี้วำ่จะ
ดีกับเธอมำกกว่ำ” บิดำมำรดำของรำมไดแ้ต่มองหนำ้กันไปมำ ส่วนคณุลิตำมำรดำ
ของมะเหม่ียวนัน้ก ำมือแน่นดว้ยควำมโกรธจัด เม่ือถกูหลำนชำยถอนหงอกพลำงบ่น
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ลูกสำวในใจ ท่ีพำนำงมำเสียผูใ้หญ่แบบนี ้แต่หญิงสำวผูลู้กกลับยิม้ท้ำทำยรำม 
มะเหม่ียวปักใจรกัรำมมำตลอด เธอจะพยำยำมดสูกัตัง้ ถึงอย่ำงไรก็ไม่เคยยอมแพ้
อะไรง่ำย ๆ อยู่แลว้ ในเม่ือเขำบอกใหส้มคัรไปตำมระเบียบเธอก็จะท ำตำมนัน้ 

 

เม่ือแขกผูม้ำเยือนกลบัออกไปแลว้ รำมก็ถูกมำรดำดึงตวัเขำ้ไปกอดและ
หอมแกม้ฟอดใหญ่ ชำยหนุ่มยิม้เขนิมำรดำ จำกนัน้สองแมล่กูเหลือบไปมองคนพ่อท่ี
นั่งกมุขมบัอยู่ เป็นเชิงบน่วำ่เป็นเพรำะญำต ิๆ ของคณุ/คณุพอ่นั่นแหละ  

พอลืมเรื่องเม่ือครู่ไปแลว้คุณลักษิมำก็หันมำสนใจถำมไถ่ลูกชำยคนโต 
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีเขำจะไปตำ่งประเทศเรว็ ๆ นี ้

“แม่ว่ำนะ ไปแลว้ก็ชวนหนูปัณกลบัมำดว้ยกันเลย ไม่ก็ขอนอ้งแต่งงำนไป
เลย” ผูเ้ป็นมำรดำชีแ้นะลกูชำย นำงยงัคงไมไ่วใ้จสองแม่ลกูเม่ือครูนี่ ้ โดยเฉพำะเห็น
สำยตำอยำกเอำชนะของหลำนสำวสำมีแลว้ก็เหน่ือยใจ ทัง้ท่ีเป็นญำตกินัแท ้ๆ ยงัจะ
มำชอบพออะไรในตวัลกูชำยนำง บำ้กนัไปแลว้หรือไง คนหวงลกูชำยคดิ 

“ผมก็กะว่ำจะท ำอย่ำงท่ีคณุแม่ว่ำ” รำมบอกกับมำรดำแลว้ก็นอนหนนุตกั
นำง รอลกัษณ์กลบัมำทำนอำหำรเย็นพรอ้มกัน ผูเ้ป็นพ่อแม่มองหนำ้กันยิม้  ๆ รำม
เปล่ียนไปมำกตัง้แต่คบหำกับปัญญำภำอย่ำงเป็นทำงกำร เขำแสดงออกมำกขึน้กับ
คนในครอบครวั ชำยหนุ่มในตอนนีเ้ป็นคนนอนหนนุตกัมำรดำมำกกวำ่ลกัษณเ์สียอีก 

 

“พ่ีรำมคะ ไปทำนขำ้วกนัไหมคะ วนันีเ้หม่ียวเห็นว่ำมีเมนูพเิศษดว้ยนะคะ” 
มะเหม่ียววิง่เขำ้มำคลอ้งแขนรำมพรอ้มกบัเอ่ยขึน้ทนัที 
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ดว้ยควำมพยำยำมบวกกบัโปรไ์ฟลไ์มธ่รรมดำ กำรศกึษำจำกมหำวทิยำลยั
ชัน้น ำของสหรฐัอเมรกิำพรอ้มประวตักิำรท ำงำนดำ้นกำรตลำดจำกบริษัทเทคโนโลยี
ช่ือดัง หญิงสำวจึงไดเ้ขำ้มำท ำงำนท่ีโรงแรม The Rose ตัง้แต่เม่ือสัปดำห์ก่อนใน
ต ำแหน่งผูจ้ดักำรแผนกกำรขำยท่ีว่ำงลงมำพกัใหญ่แลว้ เธอไมไ่ดอ้่อนประสบกำรณ์
อย่ำงท่ีบอกในตอนแรก เพียงหำขอ้อ้ำงเขำ้ใกลร้ำมเท่ำนั้น มะเหม่ียวไม่รีรอท่ีจะ
แสดงควำมใกลช้ิดกับรำมใหทุ้กคนไดรู้ว้่ำเธอเป็นอะไรกับเขำ แมช้ำยหนุ่มจะปฏิบตัิ
กบัเธออย่ำงห่ำงเหินก็ตำม 

รำมดงึแขนของตวัเองออกจำกพนัธนำกำรของหญิงสำว ขยบัตวัห่ำงไปอีก
นิด จึงหนัมำพดูดว้ย 

“เธอควรจะส ำรวมกิริยำมำกกว่ำนีห้น่อย อย่ำมำท ำตัวใกลช้ิดกับพ่ีมำก
เกินไป” เห็นหญิงสำวท ำท่ำจะแยง้ เขำจึงไดเ้อ่ยออกไปอีกวำ่ “ไหนบอกจะมำเรียนรู ้
งำน ถำ้อย่ำงนัน้ก็ควรจะรูด้ว้ยวำ่พ่ีเป็นเจำ้นำย ไมใ่ช่เพ่ือนเลน่ของเธอ” วำ่แลว้ก็เดิน
หนีไปทิง้ใหห้ญิงสำวยืนนิ่งอยู่คนเดียว 

“ค ำก็เธอ สองค ำก็เธอแคเ่รียกช่ือเหม่ียวมนัยำกนกัหรือไง” หญิงสำวน ำ้ตำ
คลอก่อนจะวิง่กลบัหอ้งท ำงำนของตน แอบรอ้งไหอ้ยู่คนเดียว ขนำดวำ่พยำยำมเขำ้
มำท ำงำนดว้ยตวัเองแลว้ เขำก็ยงัเย็นชำกบัเธอไมห่ยดุ 

มะเหม่ียวเป็นผูห้ญิงท่ีทั้งสวยทั้งเก่ง มำพรอ้มกับควำมมั่นใจเกินร้อย  
ใคร ๆ ต่ำงก็พยำยำมเอำอกเอำใจเธอ ไม่ว่ำเรื่องงำนหรือควำมรัก มีเพียงแต่เขำ
เท่ำนั้นท่ีไม่เคยเห็นเธออยู่ในสำยตำ ไม่ว่ำจะตอนเด็กหรือตอนนีก้็ตำม หญิงสำว
อยำกจะเอำชนะใจรำม แต่ท่ำทำงของเขำในหลำยวนัมำนีท้  ำใหเ้ธอรูส้ึกเจ็บแปลบ
หวัใจทกุที 
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ปัญญำภำรูเ้รื่องของมะเหม่ียวเพรำะรำมเล่ำใหฟั้ง หญิงสำวฟังแลว้รูส้ึก
แปลก ๆ ทัง้ท่ีไม่เคยเจอกับญำติผูน้อ้งของคนรกัเลย แต่กลบัรูส้ึกหงุดหงิด ไม่พอใจ
เธอขึน้มำเสียอย่ำงนัน้ ตอนแรกท่ีไดฟั้งว่ำมะเหม่ียวคิดเกินเลยกบัรำม ปัญญำภำก็
คิดไปต่ำง ๆ นำนำ แม้เขำจะยืนยันว่ำรักเธอเพียงคนเดียวเท่ำนัน้ เธอก็ยังอดห่วง
ไมไ่ดอ้ยู่ดี น่ีเป็นครัง้แรกนบัจำกคบหำกนัมำ ท่ีทัง้คูต่อ้งเจอสถำนกำรณแ์บบนี ้

หญิงสำวเลือกเช่ือใจรำมเพรำะเขำเล่ำควำมจริงใหเ้ธอฟัง แมจ้ะรูว้่ำเธอ
เป็นคนขีก้งัวลและคิดมำก และถึงแมว้่ำรำมไมไ่ดมี้ควำมรูส้กึใด ๆ ใหก้บัผูเ้ป็นญำติ 
แต่ก็ไม่อำจปฏิเสธไดว้่ำ สิ่งท่ีมะเหม่ียวท ำนัน้เก่ียวขอ้งกับเขำโดยตรง และมีโอกำส
อย่ำงมำกท่ีจะกระทบควำมสมัพนัธข์องเขำกับปัญญำภำ โดยเฉพำะหำกหญิงสำว
ไม่ไดรู้เ้รื่องรำวจำกปำกเขำเอง รำมจึงเลือกไม่ปิดบังและเล่ำทุกอย่ำงให้เธอฟัง  
หลงัจำกตอ้งกลุม้ใจอยู่หลำยวนั 

ถึงจะบอกวำ่เช่ือใจรำมก็แลว้ เขำ้ใจสถำนกำรณท์ุกอย่ำงก็แลว้ แตปั่ญญำ
ภำยงัมีควำมรูส้กึแปลก ๆ ไมห่ำย เธอใชเ้วลำนั่งคดินอนคดิอยู่หลำยวนักวำ่จะเขำ้ใจ
ว่ำตัวเอง ‘หึงหวง’ เขำ เม่ือเล่ำเรื่องนีใ้ห้รำมฟัง เขำท ำท่ำเหมือนจะหัวเรำะเธอ  
แลว้หนัหนีกลอ้งไปชั่วครู ่เหลือใหเ้ห็นแตใ่บหแูดง ๆ  

 

นั่งนึกถึงเรื่องน่ำรกั ๆ ของรำมแลว้รอยยิม้ก็ผดุขึน้บนริมฝีปำกบำง ปัญญำ
ภำเล่ือนเมำ้สไ์ปท่ีมมุขวำล่ำงของโน๊ตบุ๊กเพ่ือดปูฏิทิน อีกไม่ก่ีวนัก็จะไดเ้จอเขำแลว้ 
เธอจะพดูอะไรกับเขำเป็นประโยคแรกดีนะ หญิงสำวคิดก่อนเสียงโทรศพัทมื์อถือท่ี
ตอนนีไ้มเ่คยอยู่ห่ำงกำยดงัขึน้ รำมนั่นเองท่ีโทรมำ 
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เธอรีบกดรบัสำยทนัทีกลบัเจอแต่หนำ้จอด ำมืดจำกฝ่ังของรำม ปัญญำภำ
แปลกใจก ำลงัจะเอ่ยถำม แตไ่ดย้ินเสียงชำยหนุ่มดงัขึน้มำพอด ี

“ดสูิว่ำท่ีน่ีท่ีไหน” รำมเริ่มตน้บทสนทนำ เขำเล่ือนมือท่ีบงักลอ้งหลังออก
เผยใหเ้ห็นบรเิวณโดยรอบ 

 

“สวยจงัเลยคะ่” ปัญญำภำรอ้งวำ้ว! ตื่นเตน้ ภำพตรงหนำ้เป็นดอกไมท่ี้เธอ
กับรำมปลกูไวท่ี้บำ้นของเธอ ตอนนีก้  ำลงัออกดอกสวยเกือบทุกตน้ รำมเล่ือนกลอ้ง
มือถือเขำ้ใกลด้อกไมที้ละดอกใหไ้ดเ้ธอเห็นชดั ๆ เม่ือเรียบรอ้ยแลว้ก็กลบัมำนั่งลงบน
โต๊ะมำหินอ่อนท่ีกลำยเป็นเพ่ือนยำกของเขำไปแลว้ 

“ชอบไหม” ชำยหนุ่มถำมเม่ือเปล่ียนเลนสก์ลอ้งกลับมำเป็นกลอ้งหน้ำ 
เขำเห็นใบหนำ้เป้ือนรอยยิม้ของเธอก็ยิม้ตำม 

“ชอบคะ่” พดูแลว้กม้หนำ้ต  ่ำลง “ชอบคนปลกูและดแูลมนัดว้ยคะ่” ปัญญำ
ภำวำ่เองก็เขนิเอง เด๋ียวนีเ้ธอกลำ้พดูอะไรแบบนีก้บัรำมมำกกวำ่แตก่่อนมำก 

รำมยิม้ให้คนในสำย ก่อนจะพูดดว้ยน ำ้เสียงเจือควำมผิดหวังหน่อย ๆ 
“เสียดำยท่ีปัณไมไ่ดอ้ยู่ท่ีน่ี ดอกไมพ้วกนีพ่ี้ตัง้ใจปลกูและดแูลมนัเพ่ือปัณเลยนะ พ่ียงั
จ ำไดท่ี้ปัณบอกวำ่พ่ีไมเ่คยใหด้อกไมปั้ณเลย”  

“ปัณไดร้บัมนัแลว้คะ่ควำมตัง้ใจของพ่ีรำม ขอบคณุนะคะ” 

“พ่ีรำมอย่ำให้ยำยนุชกับลักษณ์มำขโมยดอกไม้ของปัณไปนะคะ ”  
หญิงสำววำ่อีกเม่ือเขำยงัเงียบอยู่ 
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“ไดจ้ะ้ พ่ีจะเฝำ้ไวใ้หด้ี” ชำยหนุ่มตอบและยิม้ 

 

ลักษณ์รีบเดินมำท่ีหน้ำคณะขณะสองมือยังคงถือถ้วยไอศกรีมอยู่   
ชำยหนุ่มเห็นนชุนภำก ำลงัยืนคยุอยู่กบัรุน่นอ้งผูช้ำยคนหน่ึง เขำไมไ่ดห้ึงแคอ่ยำกรูว้่ำ
คยุอะไรกนัเท่ำนัน้เอง ลกัษณบ์อกตวัเองพรอ้มเรง่ฝีเทำ้ใหเ้รว็ขึน้ 

“อะฮึ่ม คยุอะไรกนัอยู่” ชำยหนุ่มเขมง็ไปท่ีหนุ่มรุน่นอ้งทนัที 

“งัน้พ่ีลกัษณ์มำแลว้ผมขอตวัก่อนนะครบั” เขำโคง้ศีรษะลงเล็กนอ้ยหนัมำ
ยิม้มุมปำกให้กับลักษณ์ก่อนจะเดินจำกไป นุชนภำมองตำมรุ่นน้องไปอย่ำงงง ๆ 
ก่อนจะตกใจเพรำะเสียงของลกัษณ ์

“คุยอะไรกันยิม้น้อยยิม้ใหญ่” เขำถำมเสียงดังท ำหน้ำบึง้ตึง แต่ส  ำหรับ
หญิงสำวแลว้คือน่ำรกัท่ีสดุ 

“แค่บงัเอิญเจอกัน นอ้งเขำก็เลยยืนรอลักษณ์เป็นเพ่ือนนุชไง แลว้ก็ถำม
เรื่องเรียนน่ีแหละว่ำปีสดุทำ้ยยำกไหม” หญิงสำวตอบไปตำมจริง ย่ืนมือไปรบัถว้ย
ไอศกรีมในมือชำยหนุ่มมำ 

“อร่อยจัง” เธอว่ำเม่ือตกัชิมไปค ำแรก นุชนภำเห็นว่ำลกัษณ์ยังมองตนไม่
วำงตำ จึงชวนเขำไปนั่งโต๊ะมำ้หินอ่อนใตต้น้ไม ้

ลกัษณ์ตกัไอศกรีมช็อกโกแลตเขำ้ปำก รูส้ึกแปลกใจว่ำท ำไงรสชำติท่ีตน
ชอบถึงขมไดน้กั นชุนภำมองชำยหนุ่มอย่ำงไมเ่ขำ้ใจจึงเอ่ยถำม 
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“หึงใช่ไหมล่ะ” เธอว่ำท ำหนำ้ยิม้ลอ้เลียนเขำ ลกัษณ์ย่ืนมือไปท ำท่ำจะดีด
หนำ้ผำก รำ่งเลก็รีบยกมือขึน้ปอ้งกนั เขำลดมือลง หวัเรำะ หึ! ในล ำคอ 

“ก็ตอ้งหึงอยู่แลว้ส”ิ ลกัษณว์ำ่ “ขอแบง่วนิลำกับมะนำวไดไ้หมวนันีช้็อคโก
แลตขมเกินไป” ไมว่ำ่เปลำ่ยงัย่ืนถว้ยไอศกรีมของเขำไปวำงดำ้นหนำ้เธอดว้ย 

“ไดส้คิะ” นชุนภำยิม้หวำนเม่ือชำยหนุ่มหำยโกรธแลว้ ก่อนจะแบง่ไอศกรีม
ของเธอใหเ้ขำ ลกัษณก์็แบง่สว่นของเขำใหเ้ธอดว้ย 

“ถึงจะแปลกไปหน่อยแตก่็อรอ่ยดีนะ” นชุนภำพยกัหนำ้เห็นดว้ยกบัลกัษณ ์

“วันก่อนคุณพ่อถำมถึงลักษณ์ด้วยนะ” ผ่ำนไปสักพักหญิงสำวก็ว่ำขึน้ 
ลกัษณท่ี์ก ำลงัเพลดิเพลนิกบัของหวำนถึงกบัชะงกัมือ เงยหนำ้มำถำมเสียงเบำ 

“ถำมวำ่ยงัไง” 

“ถำมว่ำเม่ือไหร่จะเชิญไปทำนขำ้วท่ีบำ้น หรือว่ำลืมท่ีพดูไปแลว้” เธอเก็บ
ทกุค  ำของบดิำมำอย่ำงไมต่กหลน่ 

นับจำกท่ีไปทำนขำ้วดว้ยกันเม่ือหลำยเดือนก่อน ลกัษณ์ก็ไม่มีโอกำสได้
เจอกับบิดำของเธอเลย เจอแต่มำรดำเท่ำนั้น ซึ่งเคยมำทำนขำ้วและคุยกับคุณ
พ่อคุณแม่ท่ีบำ้นเขำหลำยครัง้แลว้ พวกท่ำนคุยกันถูกคอโดยเฉพำะคุณลักษิมำ
มำรดำลกัษณน์ัน้ เป็นแฟนหนงัสือของคณุนีรนำรถมำรดำนชุนภำอยู่ดว้ย 

“อืม คณุพอ่ก็ถำมอยู่เหมือนกนั แตก่็รู ้ๆ กนัอยู่วำ่พวกเรำไมค่อ่ยวำ่ง งัน้ถำ้
ท่ำนขึน้มำกรุงเทพฯ เม่ือไหรก่็บอกลกัษณน์ะ เด๋ียวลกัษณจ์ะไปเชิญดว้ยตวัเองเลย” 
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ลกัษณท์ ำท่ำจรงิจงับอก นชุนภำพยกัหนำ้รบัพรอ้มกบัคดิในใจว่ำ ทัง้บดิำและคนรกั
ของเธอจรงิจงักนัเกินไปหรือเปลำ่ 
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กรุณาติดตามต่อในเล่มสมบูรณค่์ะ 
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