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บทน าน า้สุวรรณ 
สําหรับนํา้สวุรรณ  การเขียนนิยายคือความสขุ  ความสขุ

ไม่ได้อยู่ท่ีจํานวนผู้ ซือ้  จํานวนผู้ คนท่ีช่ืนชอบ  แต่อยู่ท่ีหนึ่งคน
อ่าน  และเข้าใจสิ่งท่ีนํา้สวุรรณส่ือสาร 

นิยาย คือ อาหาร  เพราะแม่ค้าอย่างนํา้สุวรรณ  ขาย
อาหาร=นิยาย  ย่อมทําอาหารถูกปากทุกคนไม่ได้   แต่นํา้
สุวรรณเช่ือว่า  อาหารทุกจานมีความอร่อยในตัวของมัน  
วตัถุดิบท่ีใช้แตกต่างกันไปตามแม่ค้า  แต่ร้านของนํา้สุวรรณจะ
ทําอาหารด้วยความสุข  เพราะเช่ือว่าผู้ ทาน...จะมีความสุข
เช่นกนั 

นิยายเหมือนเงาสะท้อนตวัตนผู้แต่ง  ภายใต้ตวัอกัษรบน
เนือ้กระดาษมากความหมาย  ตวัตนผู้ แต่งล้วนสอดแทรกความ
เป็นตวัเองเสมอ  เร่ืองราวถักร้อยเป็นโครงเร่ืองผ่านอกัษร  มโน
ภาพความคิดก่อเกิดด้วยจินตนาการ  ตวัละครในเร่ืองถูกสร้าง
ด้วยอารมณ์ผู้แต่ง  ย่อมคาดหวงัการเข้าถึงของผู้อ่านในเร่ืองราว 

ล้านคนชมช่ืนไม่เท่าหนึง่คนรักษ์ 
หม่ืนคนชมชอบไม่เท่าหนึง่คนเข้าใจ 
 

น า้สุวรรณ 
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ตอนที่ 1 

การเร่ิมต้น (ของตัวร้าย) 
 

'ความรักที่พัฒนาจากความเป็นเพื่อน  คงทนกว่า
การเร่ิมต้นรูปแบบอ่ืนเสมอ'ค าค านีพ้ิสูจน์ได้จากทรงเวทที่
เปล่ียนแฟนมาแล้วหกคนตลอดห้าปีที่ ผ่านมา   เป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีกลุ่มเพ่ือนเลิกท่ีจะจดจําช่ือแฟนของเขาแล้ว 

ผ่านวนัเก่ามาแล้วก่ีวนัของชีวิตรักยริูนและวิทยา  ทัง้สอง
ยังเป็นคู่รักท่ีทําให้ทุกคนอิจฉาตาร้อนได้เสมอ  ผู้ ชายปากเสีย
พร้อมมีปัญหากับคนทัง้โลก  แต่เขายอมท่ีจะโอนอ่อนจํานน
ให้กบัแม่สาวอ้วนคนเดียว 
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ส่วนรเชษฐ์เจ้าชายของสาว ๆ ยงัมีแฟนเป็นแม่สาวแว่น
คนเดิม  ทัง้คู่ลองทํางานท่ีออสเตรเลียหาประสบการณ์ก่อนท่ีจะ
กลบัมาแต่งงานด้วยกนั  เป็นแผนการท่ีได้พดูบอกเพ่ือนแต่ยงัไม่
มีกําหนดท่ีชดัเจนว่าจะกลบัปีไหน 

LINE!! 
ยริูน : วนันีเ้ลิกงานก่ีโมง  ไปวิ่งกนั 
วิทยาละสายตาจากเอกสารแปลนการออกแบบบ้าน  

หลังเรียนจบเขาได้เข้าทํางานท่ีบริษัทแห่งหนึ่งในตําแหน่ง
ผู้จดัการ  ด้วยเงินเดือนและสวัสดิการท่ีน่าพอใจ  เป็นตําแหน่ง
งานท่ีเขาตัง้อกตัง้ใจทํางานอย่างมาก 

ส่วนยูรินเรียนต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจ  และกําลัง
ตัง้เป้าหมายลดนํา้หนกัเพ่ือใส่ชดุเจ้าสาวหลงัเรียนจบ  เป็นภาพ
ความฝันของผู้หญิงทกุคน 

วิทยา : เปล่ียนเป็นชาบไูด้ไหม  ไม่มีแรงวิ่งแล้ว 
ยริูน : เราลดนํา้หนกัอยู่นะ 
วิทยา : งัน้เจอกนัท่ีสวนสาธารณะครับอ้วน 
วิทยายิม้ใส่หน้าจอสมาร์ตโฟน  เวลาจะผ่านไปแค่ไหน  

เธอจะพยายามลดความอ้วนมากเท่าไหร่  เธอก็ยังเป็นแม่สาว
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อ้วน 'ของเขา' คนเดิม  และยังเป็นผู้ หญิงท่ีเขารักมากท่ีสุด
เหมือนเดิม 

เม่ือชีวิตเข้าสู่วัยทํางาน  วิทยาคนกวนประสาทได้
ปรับปรุงเป็นคนใหม่ท่ีดีกว่าเดิม  ความกวนประสาทและหาเร่ือง
คนไปทัว่ลดน้อยลง  มีความกระตือรือร้นท่ีจะทํางานมากยิ่งขึน้  
ปัจจยัหนึ่งท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของเขาคือ  เขาอยากขอแม่สาว
อ้วนแต่งงานจะแย่รอเวลาเก็บเงินและยริูนเรียนจบปริญญาโทก็
เท่านัน้ 

การเป็นลกูท่านนายพลได้รับความนบัหน้าถือตา  แต่เขา
เป็นคนเดียวท่ีเลือกเดินนอกกรอบ  พ่อและพ่ีสาวอยู่ในสาย
ข้าราชการ  เขาเป็นคนเดียวท่ีเลือกทํางานเอกชน  ทํางาน
ออฟฟิศ  ท่ีรักอิสระในความคิดตอนแรก  แต่เม่ือได้เร่ิมต้นทํางาน
จริง ๆ เขาจงึได้รู้ว่าไม่มีงานอิสระบนโลกใบนี ้

เม่ือเดินนอกกรอบเขาจึงอยากสร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับตนเอง  เหมือนท่ีพ่อภูมิใจท่ีจะเล่าให้เขากับพ่ีสาวฟังว่า  
ทํางานอาชีพทหารจนสามารถท่ีจะขอแม่ของเขามาเป็นเมีย 

สิ่งหนึ่งท่ีเขาได้รู้ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา  เหตุผลหนึ่งท่ีเขา
รักแม่สาวอ้วน  นอกเหนือจากความเป็นเพ่ือนท่ีผกูพนั  คือยริูนมี
ความคล้ายกบัแม่ของเขาท่ีจากไปแล้ว 
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ก๊อก!!  ก๊อก!!  ก๊อก!! 
‚วิท  วนันีมี้น้องนกัศกึษามาแนะนําให้รู้จกั‛  เสียงหนึ่งดงั

ขึน้หลงัจากเสียงเคาะประต ู  
วิทยาละสายตาจากแปลนเอกสารอีกครัง้พร้อมกับ

รอยยิม้  เพราะจําได้ว่าเจ้าของเสียงนัน้คือวนิสา  ผู้ จดัการฝ่าย
บคุคล  วนัท่ีเขาเข้ามาทํางานท่ีน่ีวนัแรกก็ยงัจําได้ดีถึงเสียงสองท่ี
เป็นเอกลักษณ์  หากไม่มองอายุอาจคิดว่าเป็นสาวแรกรุ่นวัย
ย่ีสิบปี  แต่เม่ือเห็นหน้าอาจจะต้องบวกเพิ่มไปอีกสามสิบปี
เป็นได้ 

‚มิลลิ!‛แต่เม่ือสายตาของวิทยาพบเข้ากบัหญิงสาวในชดุ
นักศึกษาตรงหน้า  เขานัน้ก็ต้องอุทานออกมาด้วยความตกใจ  
ไม่คิดว่าความบงัเอิญจะทําให้เขาและเธอได้มาพบกนัอีกครัง้ 

‚อยู!!  รู้จกักนัด้วยเหรอจ๊ะ  ดีจงัเลย‛ 
‚หนูกับพ่ีวิทเราเรียนมธัยมท่ีเดียวกันน่ะค่ะ‛  มิลลิพดู

เสียงอ่อนน้อมกบัสาวใหญ่ใจยงัเด็ก 
ท่าทางเรียบร้อยอ่อนหวานทําให้วิทยาไม่อยากจะเช่ือใจ

เท่าไหร่นัก  ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ท่ีเขาไม่รู้ว่าเธอเป็นอย่างไรบ้าง  
สิ่งเดียวท่ีรู้คือเธอทําให้ต่อพงศ์หลงรักจนโงหวัไม่ขึน้ 
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เวลาท่ีผ่านมาเม่ือเข้าสู่รัว้มหา’ลยั  เขาไม่ได้สนใจความ
เป็นมาเป็นไปของคนอ่ืน  ชีวิตในรัว้มหา ’ลยัของวิทยามีแค่ยูริน
เท่านัน้  มีแค่แฟนเท่านัน้จริง ๆ 

‚น่ีหนูก็ไม่คิดว่าจะเจอพ่ีวิทท่ีน่ี  ดีใจมาก ๆ ท่ีพ่ีวิทจําหนู
ได้  หนูก็เป็นแค่รุ่นน้องคนหนึ่งท่ีแอบชอบพ่ีเขาตอนนัน้อ่าค่ะ  
พ่ีวนิสา‛  มิลลิพดูต่อ 

‚จริงเหรอคะ  แล้วตอนนีย้งัชอบพ่ีวิทอยู่หรือเปล่า  พ่ีช่วย
เชียร์ได้นะ‛  วนิสาพดูยิม้แย้ม 

วิทยาแอบพ่นลมหายใจออกมาแผ่วเบา  คิดว่าคงมีเร่ือง
วุ่นวายให้ปวดหัวอีกตามเคย  เด็กคนนีคื้อเด็กจอมแผนการท่ี
ชอบหาเร่ืองเป็นท่ีสดุ 

‚ผมมีแฟนแล้วครับพ่ีวนิสา‛  วิทยาเอ่ยพูดแทรกการ
สนทนานัน้  เขาชดัเจนเสมอหากมนัจะเก่ียวข้องกบัแม่สาวอ้วน
แฟนของเขา 

‚แหม!!  ไม่ไว้หน้าน้องมิลลิเลยนะ  ไม่สงสารน้องเขา
เหรอ‛  วนิสาต่อว่าชายหนุ่มท่ีอายนุ้อยกว่า   

เขาเข้ามาทํางานท่ีน่ีได้เกือบสองปีแล้ว  ทํางานเข้าตา
เจ้านายจนเตรียมจะได้ขยับตําแหน่งในไม่ช้า  อีกทัง้ยังเป็นท่ี
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สนใจของสาว ๆ แต่ก็ขึน้ช่ือเร่ืองความชดัเจน  เพราะนบัตัง้แต่วนั
แรกก็บอกกบัทกุคนว่ามีแฟนแล้ว! 

‚พ่ีวิทก็แบบนีแ้หละค่ะพ่ีวนิสา  ตอนเรียนน่ีมิลแอบไป
ร้องไห้ประจําเลยนะคะ‛ 

‚ตาย!!วิทใจร้าย  เราไปแผนกอ่ืนกนัต่อดีกว่าเนอะ!‛ 
มิลลิเดินตามผู้ จัดการฝ่ายบุคคลไปตามทางเดินด้วย

รอยยิม้  เธอพอใจกับผลงานวันเข้ามาฝึกงานวันแรกมาก   
บริษัทแห่งนีคื้อบริษัทของพอ่เธอ  พอ่ท่ีแต่งงานใหม่กบัแม่   

ชีวิตของเธอไม่สมบูรณ์แบบในเร่ืองครอบครัว  พ่อแม่
แยกทางกันไปคนละทิศคนละทาง   เธออยู่ กับพ่อ ท่ี เ ป็น
ผู้ อํานวยการโรงเรียน  ต่อมาจนเรียนจบก็ย้ายมาอยู่กบัแม่  และ
ได้ รู้ว่าพ่อเลีย้งของเธอเป็นเจ้าของกิจการ  กําลัง มองหา
นกัศกึษาเลือดใหม่ไฟแรงเข้าทํางาน 

พ่อเลีย้งของเธอพยายามท่ีจะเอาชนะใจลูกสาวคนนีม้า
โดยตลอด  เม่ือถูกขอร้องให้รับวิทยาเข้ามาทํางาน  พ่อของเธอ
จงึยินดีทําอย่างยิ่งโดยไม่รู้จดุประสงค์ของลกูสาว 

วนันีแ้ผนการท่ีเธอวางไว้กําลงัเดินไปข้างหน้า  เม่ือวิทยา
ไม่ชอบเธอ  เธอจะทําให้เขาต้องมาสยบท่ีเธอเอง   คิดแล้วเรียว
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ปากสีชมพอู่อนของมิลลิก็ยกยิม้เล็กน้อย  สายตามองกลบัไปท่ี
ห้องทํางานของวิทยา 

‚พ่ีวนิสาคะ‛  มิลลิทําท่าหาอะไรบางอย่าง  ก่อนท่ีจะเดิน
ออกมาจากห้องวิทยา  เธอได้แกล้งวางสมดุโน้ตทิง้เอาไว้  เพราะ
เธอต้องการท่ีจะกลบัเข้าไปหาเขาอย่างแนบเนียน  ‚มิลลิลืมสมดุ
โน้ตไว้ท่ีห้องของพ่ีวิทอะค่ะ  ขอมิลลิกลบัไปเอาแป๊บนะคะ‛ 

‚ลืมจริงด้วย  ให้พ่ีไปเป็นเพ่ือนไหม‛ 
‚ไม่เป็นไรค่ะ  มิลลิกลวัจะทําให้พ่ีวนิสาลําบาก  ยงัไงรอ

แป๊บนะคะ  มิลลิกลวัหลง‛  หญิงสาวในชดุนกัศึกษาทําหน้าตา
ใสซื่อ  ท่าทางอ่อนต่อโลกน่ารักน่าเอ็นดู  หลายคนท่ีได้ทําความ
รู้จกัต่างพากันช่ืนชม  ท่ีเธอเป็นเด็กเรียบร้อย  ดูน่ารัก  ทัง้นิสัย
และหน้าตา 

‚จ้ะ  งัน้พ่ีรอตรงนีน้ะ‛ 
‚มิลลิจะรีบไปรีบมาค่ะ‛ 
พดูแล้วหญิงสาวร่างเล็กในชดุนกัศึกษาก็หมนุตวักลบัไป

ทางเดิม  เธอเดินตรงไปยงัห้องของวิทยาพร้อมกับรอยยิม้  เม่ือ
ถึงประตูหน้าห้องก็เปิดเข้าไปทนัทีโดยไม่ขออนุญาต  ตรงนีล้ับ
ตาคนไม่จําเป็นท่ีเธอจะต้องรักษาภาพลกัษณ์อะไร 
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‚ควรจะเคาะประตูก่อนหรือเปล่ามิลลิ!!‛วิทยาพูดเสียง
เรียบเม่ือพบว่าคนท่ีเข้ามาโดยพลการคือใคร  เม่ือเห็นแล้วก็ไม่
แปลกใจเท่าไหร่  จากนิสยัของเธอท่ีเขารับรู้สมยัเรียน 

‚พอดีว่ามิลลิลืมสมดุโน้ตเอาไว้‛  เธอปรายตาไปยงัสมดุ
โน้ตเล่มสีชมพ ู สีเดียวกับแฟนตวัอ้วนของวิทยาท่ีชอบนกัหนา  
ก๊ิบติดผมสีชมพนู่ารักท่ีอยู่บนหวั  หรือจะเป็นสร้อยจีอ้ินฟินิตีท่ี้ยู
รินใส่ประจํา  มิลลิมีทกุอย่างท่ียริูนมี 

วิทยากวาดตามองร่างกายของหญิงสาวตัง้แต่หวัจรดเท้า  
ความรู้สึกลึก ๆ หวงัว่าเธอจะไม่พยายามใช้ของตามยูริน  และ
หวงัว่าเธอจะไม่สร้างปัญหาให้เขาต้องป่ันป่วน 

‚ได้ของแล้วก็ออกไป  จะทํางาน!‛ 
‚เย็นชาเหมือนเดิมเลยนะคะ  แต่มิลลิรบกวนเวลาไม่

นานหรอก  แค่จะเข้ามาบอกว่า  มิลลิจะทําให้พ่ีรักมิลให้ได้!!‛  
เธอพูดพร้อมกับสายตาท่ีแน่วแน่  ผิดกับคนมองท่ีเหมือนจะ
แปลกใจ  แต่ก็ไม่แปลกใจ 

มิลลิยังเป็นคนเดิมท่ีไม่ยอมแพ้  ครัง้หนึ่งวิทยาเคยพูด
บอกว่ามีแฟนแล้ว  อย่ามายุ่ง  เธอก็ยงัมีความพยายามจนเลิก
กบัลกูเจ๊ียบ  พยายามเข้ามาแทนท่ีแต่ไม่สําเร็จ 
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และในวันนีท่ี้เขามียูรินแค่คนเดียว  เธอก็ยังไม่ละทิง้
ความพยายามข้อเดิม  ‘เธอต้องบ้าไปแล้วแน่’  วิทยาคิดไปเป็น
อย่างอ่ืนไม่ได้เลย 

‚ถ้ามาท่ีน่ีเพ่ือฝึกงาน  ก็ควรท่ีจะตัง้ใจทํางานนะ  ไม่ใช่
ตัง้ใจทําอย่างอ่ืน!‛  ชายหนุ่มตอบและพยายามควบคมุอารมณ์
ของตวัเอง  เขาด่าผู้หญิงได้  และเขาด่าได้ทกุคนท่ีทําให้แม่สาว
อ้วนของเขาไม่พอใจ 

‚เด๋ียวก็รู้!  ว่ามิลตัง้ใจมาเพ่ือทําอะไร‛ 
ร่างบางหมนุตวัเดินออกไปยงัทางเดิม  เธอยกยิม้มมุปาก

ด้วยความพอใจ  วันนีเ้ธอได้ทําให้เขารู้ตัวแล้วว่า...เธอมาเพ่ือ
ทวงของท่ีควรจะเป็นของเธอ  ผู้ ชายท่ีเธอหมายปองก็ต้องเป็น
ของเธอคนเดียวเท่านัน้  ไม่ใช่ยายหมูตัวอ้วนหน้าตาไม่สวย  
ทัง้ตวัมีดีแค่สมองและใช้ความเป็นลกูผู้ว่าฯกดคนอ่ืน 

‚รอนานไหมคะพ่ีวนิสา  พอดีพ่ีวิทถามถึงคุณพ่อ  ว่า
สบายดีไหม  มิลก็เลยออกมาช้า‛  คนฉลาดในทางท่ีผิดเอ่ยพดู
เสียงหวาน  เธอมองเห็นว่าผู้จดัการฝ่ายบุคคลคนนีมี้ประโยชน์
กบัเธอมาก  ยิ่งกําลงัคยุกบักลุ่มเพ่ือนแล้วยิ่งเข้าทางเธอ 

‚รอไม่นานจ้ะ  น่ีพ่ีนิตยาแผนกบัญชี  และน่ีพ่ีกรกนก
แผนกออกแบบนะ‛  วนิสาแสดงความเป็นพ่ีใหญ่แนะนําให้คน
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ในท่ีน่ีทําความรู้จกั  หากเรียกว่าเป็นกลุ่มท่ีมีอิทธิพลกบับริษัทนี ้
ก็คงไม่ผิด  เพราะเม่ือมีรุ่นน้องท่ีทําตัวเกินเส้น  ปีนเกลียว  ไม่
เคารพ  ทกุคนในท่ีนีก็้จะจดัการแบนทนัที 

‚สวสัดีค่ะพ่ี ๆ หนฝูากเนือ้ฝากตวัด้วยนะคะ‛ 
‚จ้า  น่ารักจังเลย  หน้าตาก็สวย‛  กรกนกแผนก

ออกแบบดจูะเอ็นดเูธอมาก  เม่ือเปรียบเทียบกบัเด็กคนก่อน ๆ ท่ี
เข้ามาจะแต่งตวัเกินหน้าเกินตา  เรียกความสนใจจากผู้ชายใน
แผนกไปจนหมด  แต่เด็กสาวตรงหน้าท่าทางเรียบร้อยอ่อนต่อ
โลก  คงอยู่ในโอวาทให้ได้ปกครองอย่างดี 

‚เด๋ียวเท่ียงนีไ้ปกินข้าวกบัพวกพ่ีนะ  จะได้แนะนําให้รู้จกั
เพ่ือน ๆ คนอ่ืน  ทํางานท่ีน่ีมีแต่พี่น้องกนัทัง้นัน้‛ 

‚ขอบคณุมากค่ะพี่นิตยา  พ่ีกรกนก  ถ้ามีอะไรเรียกใช้หนู
ได้เลยนะคะ‛ 

 
 
 
‚วันนีพ้ี่ จะไปหายูนิต  ไปพร้อมกับพี่ ไหมน้องยู‛  

‘อาทิตย์’  เพื่อนร่วมรุ่น ป.โท บริหารธุรกิจของยูริน  เขา
เป็นเพ่ือนกบัยนูิตท่ีถกูแนะนําให้รู้จกัราวกบัจบัคู่   
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มองตามความเป็นจริงก็เป็นไปตามท่ียริูนคิด  พ่ีชายของ
เธอไม่ชอบวิทยาแต่ไหนแต่ไร  จนตอนนีท่ี้เธอคบกบัเขาในฐานะ
แฟนมากว่าหกปีแล้ว  ทําตวัดีอยู่ในสายตาพ่อแม่ทัง้สองฝ่ายมา
โดยตลอด  ก็ยงัไม่สามารถเอาชนะใจพ่ีชายเธอได้ 

จนล่าสุดพ่ีชายของเธอพยายามจะจบัคู่ตนเองกับเพ่ือน  
เพราะเธอกับอาทิตย์ต่อป.โทท่ีเดียวกัน  เอกเดียวกัน  ยิ่งถูกใจ
พ่ีชายเข้าไปอีก 

‚วันนียู้มีนัดวิ่งกับแฟนน่ะค่ะพ่ีอาทิตย์  น่าจะกลับเข้า
บ้านค่ํา ๆ‛  ยริูนตอบพร้อมกบัรอยยิม้  เธอมองเห็นใบหน้าของ
คนถามหม่นไปเล็กน้อย  แต่ก็พยายามไม่ใส่ใจ  เธอจะไม่ให้
ความหวงัใครทัง้นัน้  เพราะเธอรู้ว่ารักท่ีเธอมีอยู่คือรักแท้ 

‚อ๋อ..โอเคงัน้เราแยกกันตรงนีเ้ลยนะ  พรุ่งนีเ้จอกันท่ี
ห้องสมดุเหมือนเดิม‛  อาทิตย์พดูเสียงแห้งจ้องมองหญิงสาวยิม้
หวานเดินแยกไปอีกด้าน   

เขากลืนไม่เข้าคายไม่ออก  รู้เต็มอกว่าหญิงสาวตรงหน้า
มีเจ้าของ  แต่ความพยายามของเขาก็ยังไม่อยากท่ีจะยอมแพ้  
มนัยงัมีโอกาสเล็ก ๆ ท่ียนูิตเช่ือว่าเป็นไปได้ 

หนึ่งปีก่อนหน้านีเ้ขาต้องการผนัตวัจากนายธนาคารเป็น
งานบริหาร  ด้วยปัจจัยหลายอย่างจึงทําให้เขาตัดสินใจท่ีจะ



รู้อยูว่า่รัก 

 

16 | ห น้ า  

เรียนต่อ  เป็นจังหวะพอดีท่ีเขาได้เข้าไปปรึกษายูนิต  และได้
ชกัชวนให้มาลงเรียนท่ีเดียวกบัยริูน 

เดิมทีรู้อยู่แล้วว่าเพ่ือนมีน้องสาว  แต่เขาไม่เคยพบเจอ
และเห็นหน้าคาดตามาก่อน  ได้ยินแต่คนในธนาคารบอกว่าตวั
อ้วนผิวขาว  โดยรวมเป็นคนน่ารัก  จนเขาได้เจอตวัจริงจากการ
แนะนําของเพ่ือน  เธอดนู่ารักกว่าท่ีเขาคิด  ร่างกายดอูวบอิ่มไม่
จดัว่าอ้วน  ใบหน้าสวยหวานผมดํายาวถึงสะโพก  เป็นสาวน่ารัก
ชอบใช้ของเป็นสีชมพเูต็มไปหมด 

เขาหลงรักเธอตัง้แต่แรกเห็นโดยท่ีเพ่ือนไม่ต้องชีนํ้า 
ยูรินแยกออกไปพร้อมกับหนังสือในมือ  เธอพอจะรู้ว่า

อาทิตย์คิดอย่างไรกบัตน  ตอนนีเ้ธอไม่ใช่หญิงสาวตวัอ้วนท่ีเป็น
โอ่งเดินได้ให้ใครล้อเลียนอีกแล้ว  เธอพยายามลดนํา้หนกั  ทําได้
บ้างไม่ได้บ้างตามช่วงเวลา  แต่มันก็ทําให้เธอได้ตกมาอยู่ใน
เลเวลสาวอวบไม่ใช่สาวอ้วน   มีความสวยท่ีมากขึน้ทุกวนัจนมี
คนหมายตา 

ยริูนเคารพและนบัถืออาทิตย์ไม่ต่างไปจากท่ีเคารพยนูิต  
เธอเองก็ไม่ยอมให้พ่ีชายก้าวก่ายเร่ืองความรัก  โดยปกติแม่และ
พอ่จะให้อิสระในเร่ืองการตดัสินใจอยู่แล้ว  เร่ืองของวิทยาจึงเป็น
เร่ืองท่ีพอ่แม่ยินดี 
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แต่แม้จะรู้สึกว่ารักท่ีมีคือความรัก  เธอก็เหมือนมีหนาม
ยอกอกท่ีคอยทิ่มตําหวัใจเสมอ 

‘ก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีเลย  หน้าตาก็ไม่สวย  หุ่นก็ไม่ดี  สกั
วันพ่ีวิทก็จะทิง้  คงไม่มีผู้ ชายคนไหนชอบผู้หญิงแบบนีห้รอก’  
ประโยคของ ‘มิลลิ’ ยงัดงัก้องในหขูองเธอทกุคืนวนั  และมนับอก
กบัยูรินเสมอว่าเธอจะต้องดีขึน้  ทําให้วิทยารักเธอมากขึน้เร่ือย 
ๆ ทกุวนั 

‚ช่วยถือไหมครับน้องสาว!‛เสียงหนึ่งดงัขึน้ระหว่างท่ียริูน
กําลังโบกเรียกแท็กซี่  แต่มันเป็นเสียงท่ีเธอคุ้ นเคยและจําได้  
เสียงวิทยาชายท่ีบอกว่าจะไปเจอกนัท่ีสวนสาธารณะ  เสียงของ
คณุแฟนท่ีน่ารักของเธอนัน่เอง 

วิทยาอึดอัดจากการท่ีพบเจอกับมิลลิในวันนี ้ เขาเบ่ือ
หน่ายจึงเลือกท่ีจะเลิกงานก่อนเวลา  มารับแม่สาวร่างอวบแฟน
สาวของตนเองไปวิ่งออกกําลังกาย  เด๋ียวนีเ้ขาไม่ต้องเป็นฝ่าย
บงัคบัขู่เข็นให้เธอออกกําลงักายแล้ว  กลบัเป็นยริูนเสียมากกว่า
ท่ีไม่อยากให้ตนเองทํางานหนกัได้พกัผ่อนบ้าง 

ใครเลยจะรู้ว่าท่ีวิทยาทํางานหนกัเพราะอยากไปขอเธอ
แต่งงาน  ความท่ีเป็นลูกสาวท่านผู้ว่าฯจะให้น้อยหน้าคนอ่ืนได้
อย่างไร 
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‚ไหนบอกว่าจะไปเจอกนัท่ีสวนสาธารณะไง  อย่าบอกนะ
ว่าไม่ได้ไปทํางาน  หนีเท่ียวเหรอ!!‛  ยริูนส่งหนงัสือท่ีตนถืออยู่
ให้กบัชายตวัสงู  เธอออกแรงส่งเล็กน้อยจนร่างกายชายตรงหน้า
เซไปข้างหลงันิด ๆ   แต่กระนัน้ใบหน้าของชายหนุ่มก็ยงัเปือ้นไป
ด้วยรอยยิม้ทะเล้น 

‚ทํางานเด้  ใครจะหนีเท่ียวเล่า‛  วิทยาแย่งเอากระเป๋า
สะพายข้างของยูรินมาสะพายด้วย  สายตามองมันอย่างพินิจ
เม่ือมนัเป็นสีชมพหูวานแหวว‚ดสูิ!  กระเป๋าใบนีเ้ข้ากับเราสดุ ๆ 
เลย  เธอว่าไหม  นางชะนี!‛ 

วิทยาทําท่าทางแบบสาวประเภทสอง  จีบปากจีบคําพดู
ใส่คนตรงหน้าท่ีหวัเราะออกมาเสียงดงั  มากไปกว่านัน้คือคนท่ี
อยู่โดยรอบก็มองมายงัคนทัง้คู่พร้อมกบัรอยยิม้ 

‚จะเป็นแฟนหรือจะเป็นเพ่ือนสาวย้ะ!ฮ่า ๆ‛  ยริูนหวัเราะ
อย่างมีความสุข  น่ีไม่ใช่ครัง้แรกท่ีวิทยาทําแบบนี ้ แต่ทุกครัง้ท่ี
เขาทําเธอก็จะหวัเราะมีความสขุเสมอ 

‚ทัง้สองได้ไหมล่ะ  พ่ีไหวนะคะ‛ 
‚ได้!!  ให้สองอย่างเลย  ฮ่า ๆ อืม้‛  คนท่ีกําลงัหวัเราะ

อย่างสนุกสนานหยุดหัวเราะทันที  เม่ือวิทยาฉวยโอกาสหอม
แก้มเธอตรงชายถนนแบบนี ้
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มีเสียงหวีดร้องเล็ก ๆ ดงัออกมาจากคนโดยรอบ  เพราะ
มองแล้ววิทยาก็ยงัเป็นชายท่ีหล่อมาก  แต่บนความหล่อเขาไม่
เคยฉวยโอกาสกบัเธอมากกว่าการหอม  จบัมือ  กอด  และจบู 

‚ทําอะไรอ่าวิท  คนเยอะแยะ‛ 
‚นั่นสิ  คนเยอะแยะ  อายอะไร  ฮ่า ๆ‛  คนเจ้าเล่ห์

ลอยหน้าลอยตา 
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ตอนที่ 2 

กินข้าวบ้านแฟน 
 
สวนสาธารณะที่เก่าของเราทัง้สอง  ยังเป็นสถานที่

เดิมที่ ยูรินเลือกที่จะมาออกก าลังกายในบ่อยครั้ง  หาก
เวลามีมากชายหนุ่มก็จะพาเข้าไปในกรมทหาร  เพราะมี
ความเป็นส่วนตัวมากกว่าที่น่ี  ตอนนีแ้ม่สาวอ้วนของเขาสวย
วนัสวยคืน  คนรักและหวงแฟนอย่างวิทยาย่อมไม่อยากให้ใคร
มาหมายมองเป็นแน่   

เช่นเดียวกบัวนันีก่้อนท่ีจะมาถึงสวนสาธารณะ  วิทยาบ่น
แม่สาวอวบเสียหลายรอบท่ีใส่กระโปรงสัน้  ถึงขาจะไม่เรียวสวย
เป็นนางแบบ  หุ่นจะไม่ดีเท่ากบัดาราหน้าหนงัสือ  แต่ทัง้ตวัของ
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แม่สาวอวบ..วิทยาจะเป็นคนเดียวเท่านัน้ ท่ี ไ ด้มองและ
ครอบครอง 

‚อ้วน!  ถ้าอ้วนใส่กระโปรงตวันีอี้กล่ะก็  แฟนจะจบัไปสบั 
ๆ ให้เละเลย!!‛  วิทยาพดูขึน้อีกครัง้ขณะวิ่งคู่กนัไปตามทาง   บ่น
ไปแล้วถึงสองรอบ  พอคิดขึน้มาใหม่เขาก็ไม่วายท่ีจะบ่นอีก 

‚สบักระโปรงใช่ไหม!‛คนช่างแกล้งเอ่ยพดู  เด๋ียวนีว้ิทยา
ไม่เคยได้รับสิทธ์ิให้แกล้งแม่สาวอวบอีกแล้ว  เธอเสียมากกว่าท่ี
จะแกล้งเอาแต่ใจให้เขาตามใจเธอเสมอ 

‚สบัอ้วนนัน่แหละ!!‛คนพดูค้อนใส่ตาเขียว 
‚กล้าสบัเราเหรอ!!‛ 
‚จะสบัด้วยปากเน่ีย!  จะสบัทัง้ตวัเลย  เอาไหม!!!‛  เขา

พดูออกไปด้วยอารมณ์  แต่คนฟังกลบัเขินหน้าแดงเสียอย่างนัน้ 
จะไม่ให้ยริูนเขินได้อย่างไร  ตลอดหลายปีท่ีคบกนัมาเป็น

แฟน  ความสัมพนัธ์ของเธอทัง้สองไม่เคยเกินเลยไปถึงขัน้บน
เตียง  ทัง้ท่ีเพ่ือนหลายคนท่ีอายเุท่ากนัมีลกูกนัไปเสียแล้ว  อย่าง
ทรงเวทท่ีเจอกันในบางโอกาสก็ยังเปล่ียนแฟนเป็นว่าเล่น   
มิหนําซํา้ยังเอามาพูดว่า  ‘เร่ืองบนเตียงก็มีผลกับชีวิตคู่นะเว้ย  
แล้วกูก็คิดว่ากูโสด  กูก็ควรเลือกได้ปะล่ะ  ผู้หญิงเลือกได้  กูก็
เลือกได้’ 
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ย้อนมามองท่ีตวัเอง  ความสมัพนัธ์ไม่คืบหน้าไปไหน  แต่
ความผูกพันของคนทัง้คู่มากกว่าสิบปีนับจากความเป็นเพ่ือน  
การอยู่ ด้วยกันแต่ละวันจึงเหมือนเพ่ือนคู่คิดและมิตรคู่ใจ  
เหมือนสิ่งท่ีขาดกนัไม่ได้ในทกุวนัเวลา 

‚ไม่รู้แหละ  ถ้าอ้วนใส่อีกครัง้ล่ะก็  เราโกรธนะอ้วน! ‛  
เสียงของวิทยาทําให้คนท่ีวิ่งแบบใจลอยได้สติ  เธอเบ่ียงสายตา
ไปด้านข้างพร้อมกับความขัดเขิน  ใบหน้าร้อนผ่าวไปทัง้หน้า  
‚ได้ยินท่ีพดูไหมอ้วน  อย่าดือ้นะ!‛ 

‚ได้ยินแล้วค่ะ  หวงจงั!‛  ยริูนวิ่งนําหน้าเพราะยงัเขิน  แต่
คนขายาวก็วิ่งตามมาดกัหน้าไว้จนได้   

วิทยาวิ่งตัดหน้าก่อนจะวิ่งถอยหลังหันหน้ามองเธอ  
สายตาจบัจ้องคนท่ีก้มหน้าวิ่งใบหน้าแดงก่ํา   ใบหน้าท่ีบอกว่า
ไม่ใช่ความเหน่ือย  แต่มนัมีความเขินท่ีปะปนอยู่ในนัน้  ตอนนี ้
สวนสาธารณะเร่ิมท่ีจะเปิดไฟแล้ว  มันเย็นมากแล้วท่ีหลายคน
เร่ิมท่ีจะกลบับ้าน  แต่คนทํางานหนกัและเรียนหนกัยงัวิ่งจีบกัน
ไม่เลิก 

‚เย็นนีไ้ปกินข้าวบ้านพ่อสามีนะ  โอ๊ย!‛  มืออวบของยริูบ
ทบุเข้าท่ีกลางอกคนวิ่งถอยหลงั  แต่กระนัน้เขาก็ทําเพียงสําออย
เจ็บออดอ้อน  ‚รุนแรงจงั  ไม่รักเราเหรออ้วน‛ 
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‚ไม่ต้องพดูดีเลย  เด๋ียวใครมาได้ยิน  ไปฟ้องพ่ียนูิต  โดย
ด่าหชูาแน่!!‛  ยริูนเอาพ่ีชายมาอ้าง  ทัง้ท่ีพ่ีชายบ่นอะไรเธอไม่ได้
สกัอย่าง 

‚ใครจะมาเห็น‛  วิทยาลากเสียงยาวออดอ้อน  เขาเองก็
หวั่นไม่น้อย  คนท่ีน่ากลัวกว่าท่านผู้ ว่าฯก็ลูกชายคนโตของ
ท่านผู้ว่าฯน่ีเอง  หวงน้องสาวมาก!  ‚ไปนะ  ไปกินข้าวท่ีบ้านเรา  
พอ่บ่นว่าทําไมยไูม่ไปกินข้าวท่ีบ้านบ้าง  ไปนะ!!‛ 

‚ก็ได้  แต่พ่อจะไม่ว่าเราเร่ืองมากใช่ไหม  เราไม่กิน
เนือ้สตัว์มือ้เย็นอ่า  วนัอ่ืนไหม!‛ 

‚เด๋ียวพ่ีพากินหญ้า  โอ๊ย!!‛  คนยียวนโดนทบุเข้าอีกรอบ  
คราวนีว้ิทยาไม่วิ่งต่อแต่รวบมือของยริูนเอาไว้แนบอก 

‚เจ็บเหรอ  ขอโทษ!  ก็วิทกวนประสาททําไมเล่า!!‛  ยริูน
เห็นชายหนุ่มหยุดวิ่งก็คิดว่าได้ทําให้เขาโกรธจากความเจ็บเสีย
แล้ว  เธอวางมือท่ีถูกจบัรวบบนอกเพราะคิดว่าตวัเองทําให้เจ็บ
ตรงนี ้

‚เราไม่เจ็บหรอก  ถ้าอ้วนทุบ...แต่อ้วนรัก!‛  คนพดูไม่
เพียงหยอดคําหวาน  เพราะเขายงัจบัรัง้มือนัน้ไว้และก้มหน้าเข้า
มาใกล้   ทําอย่างไรเขาจะเก็บเงินได้มากพอท่ีจะขอเธอมานอน
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กอดในทกุคืนได้   การมีแฟนเป็นลกูสาวท่านผู้ว่าฯไม่ง่ายเลยจริง 
ๆ 

‚ทําปากดี  เม่ือกีย้งักวนอยู่เลย‛  คนเขินเมินหน้าหนี  แต่
ชายตวัสงูก็ยงัย่ืนหน้าตามไปพร้อมรอยยิม้ 

‚กวนแต่รักนะ  รักนะถึงกวนไง‛ คนพดูยงัไม่วายหยอด
คําหวานตามประสา 

‚พอแล้ว  เราไม่ใช่ขนมครกนะ  หยอดอยู่ได้‛  ยูริน
พยายามดึงมือออก  แต่ก็เปล่าประโยชน์เม่ือเขาไม่ยอมท่ีจะ
ปล่อยมนั 

‚ถ้าขนมครกใหญ่ขนาดนีใ้ครจะไปกินไหว  โอ๊ย!  อ้วน!  
โอ๊ย!‛  คราวนีแ้ม่สาวอวบรัวสองมือแบบไม่ยัง้  เธอปล่อยให้
แฟนหนุ่มมีโอกาสแซวเร่ืองร่างกายอีกจนได้ 

ชายหญิงท่ีเปล่ียนความสมัพนัธ์จากเพ่ือนมาเป็นแฟนได้
หกปีแล้ววิ่งหยอกล้อกันไปบนพืน้ท่ีสวนสาธารณะพักใหญ่  
ก่อนท่ีทัง้สองจะเดินทางกลบับ้านท่านนายพลเพ่ือทานอาหาร 

 
 
 ‚วันนีไ้ด้เบร์ินไขมันออกไป  กินได้!‛  ยูรินหันมายิม้

ให้กับชายที่ก าลังจะท าหน้าที่ขับรถ   
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ทัง้สองกําลังจะเดินทางไปยังบ้านของวิทยาเพ่ือทาน
อาหารมือ้เย็น  คนห่วงและหวงแฟนได้โทรไปบอกพ่ีสาวแล้วว่า
เตรียมอาหารอะไรไว้ให้แฟนของเขาบ้าง   เร่ืองไหนจะเป็น
อย่างไรก็ช่าง  แต่เร่ืองท่ีแม่สาวอวบของเขาต้องการสําคญัเสมอ 

‚ก่อนกินข้าวอ้วนก็ไปอาบนํา้ท่ีบ้านเรานะ  จะได้ไม่
เหนียวตวั‛  วิทยาพดูพร้อมกบัยิม้หวาน  น่ีไม่ใช่ครัง้แรกท่ีเขาพา
แฟนไปอาบนํา้ท่ีบ้าน  มนัเพียงแค่อาบนํา้เปล่ียนเสือ้ผ้า  และมนั
ก็อยู่ในขอบเขตและไม่เคยล่วงเกินกนัและกนั 

‚แต่เราไม่ได้เอาเสือ้ผ้ามานะ‛  คนถูกถามหนัไปตอบ  
หากย้อนไปถึงครัง้แรกท่ีเธอไปอาบนํา้ท่ีบ้านวิทยา  เธอกับเขา
หลบฝนจนตวัเปียก  บ้านของชายหนุ่มใกล้กว่าจึงเลือกท่ีจะไปท่ี
นัน่  และเธอก็ได้อาบนํา้เปล่ียนใส่ชุดบอลท่ีไม่รู้ว่าวิทยาซือ้ไซซ์
ใหญ่เอาไว้เพราะอะไร 

‚ใส่เสือ้ผ้าเราก็ได้‛  ชายหนุ่มพดูตามความจริง  เพราะ
ตอนนีเ้ธอไม่ได้ตวัใหญ่มากไปกว่าเขาเลย  เม่ือปีก่อนท่ีวิ่งแล้วขา
พลิก  เขายงัสามารถท่ีจะอุ้มเธอได้  เสือ้ผ้าทัง้ตวัก็ถกูปรับไซซ์จน
ใส่เสือ้เขาได้ทกุตวั 

‚เสือ้สีดําตัวก่อนยังไม่ได้คืนเลย  จะให้ใส่ไปอีกแล้ว
เหรอ‛ 
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‚ใส่ไปทัง้ตู้ เลยก็ได้  ถ้าอ้วนอยากใส่‛  คนพดูพดูอย่างไม่
ใส่ใจแต่เขาจริงใจในทุกคําพูด  เขาขับรถออกไปตามถนนช้า ๆ 
ตามเส้นทางไปบ้านตนเอง 

‚จะให้ใส่แต่เสือ้เหรอ‛ 
‚อยากใส่อย่างอ่ืนด้วยปะล่ะ!  กางเกงในด้วยก็ได้  ฮ่า ๆ‛  

คนพดูหวัเราะเสียงดงั   
‚บ้า!  ใครจะไปใส่ของนายเล่า!!‛ 
แม่สาวอวบยิม้เขินพดูอะไรไม่ออก  ทําได้เพียงออกปาก

ด่าเขาออกไปก็เท่านัน้  ความจริงแล้วเธออยากจะให้วิทยาพดูถึง
เร่ืองแต่งงาน  หรือความสมัพนัธ์ท่ีควรจะคืบหน้าไปมากกว่านี ้ 
แต่ไม่ว่าเธอจะเอ่ยพดูเข้าใกล้เร่ืองแต่งงาน  ความสัมพนัธ์ชาย
หญิง  หรืออะไรท่ีพอจะทําให้รู้ว่าเธอพร้อมท่ีจะเป็นของเขา  
วิทยาก็จะกวนประสาทจนไม่เป็นอนัรู้เร่ืองอยู่ดี 

‚เราโทรบอกท่ีบ้านก่อนนะ  เด๋ียวโดนบ่น‛ 
วิทยาเพียงพยักหน้า  เขา รู้ ดีว่าคนท่ีจะบ่นคือใคร  

แน่นอนว่ามันไม่ใช่พ่อกับแม่ของเธอ  ตลอดระยะเวลาหกปีท่ี
ความสมัพนัธ์พฒันาไปเป็นขัน้แฟน  พ่อกบัแม่ของยริูนให้อิสระ
จนเขาต้องเกรงใจ  ผิดกับพ่ีชายคนโตของบ้านท่ีค่อนไปทางไม่
ชอบหน้าจนกลายเป็นกีดกนั 
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(‚ทําไมยยูงัไม่กลบับ้าน  อาทิตย์บอกว่ายมีูนดั‛)  เสียง
จากปลายสายท่ีดงัรอดออกมาเป็นประโยคแรกเม่ือรับสาย  และ
มนัก็ทําให้วิทยาได้ยินอย่างชดัเจน  เพราะยูรินมกัชอบเปิดสปิก
เกอร์โฟน 

คนฟังอย่างวิทยาท่ีกําลงัขบัรถแอบหดหู่ใจเล็กน้อย  เม่ือ
พ่ีชายของแฟนพยายามจะหาชายคนใหม่ให้กบัแม่สาวอวบ  เขา
จะเก็บเงินได้ทันขอเธอแต่งงาน  หรือความใกล้ชิดท่ีเขาเรียน
ด้วยกนัจะพรากเธอไปจากเขาก่อนก็ไม่รู้ 

‚ก็ตามนัน้แหละค่ะพ่ียนูิต  แล้วก็จะกลบัดึกด้วย  วนันียู้
จะไปกินข้าวเย็นท่ีบ้านวิท‛ 

(‚ไหนบอกไม่กินข้าวเย็นไง  แล้วจะไปกินข้าวบ้านมัน
ทําไม!‛)  คําว่ามนัลอยเด่นเข้ามาในห ู แต่วิทยาก็ชินเสียแล้ว  
ถึงต่อหน้าจะไม่ใช้คําว่ามนั  แต่ลบัหลงัเม่ือพ่ีชายคยุกบัน้องสาว  
เขาก็ถกูย่ํายีเสมอ  (‚พ่ีนะอตุส่าห์เตรียมนํา้แตงโมเอาไว้ให้  แล้ว
ก็ยงัซือ้สลดัมาให้อีก‛) 

‚บ้านผมก็มีสลดัครับ‛  วิทยาพดูแทรก‚แล้วก็มีไข่ขาวต้ม  
นํา้มะเขือเทศ  ไม่อ้วนครับ‛ 

ยริูนส่ายหวัเล็ก ๆ พร้อมกบัตีขาของคนรักเบา ๆ เธอเอง
ก็อ่อนใจกบัพี่ชายท่ีไม่ยอมรับในตวัของวิทยาเสียที 
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(‚ไม่ต้องมาพดูดีเลย  ยงัไงก็จะไม่ยอมเว้ย!!‛) 
‚ไม่ยอมยังไงครับ  น้องสาวพ่ีเลือกผม  ผมเป็นแฟน

น้องสาวพี่นะครับ  ไม่ใช่แฟนกบัพี่ยนูิต‛ 
(‚ไอ้วิท!!!‛) 
(‚คณุพอ่ขา  คณุพอ่พดูจาไม่เพราะเลย‛) 
เสียงใสของ ‘เยหลี’ หลานสาวคนเก่งแทรกมาตามเสียง

ปลายสาย  ลูกสาวคนเดียวของยูนิตท่ีดึงความสนใจไปได้มาก  
จากท่ีเคยตามติดความเป็นไปของชีวิตยูรินก็น้อยลงเพราะลูก
สาว 

(‚พ่อขอโทษค่ะ  พ่อจะไม่พูดแล้ว  เราไปทานข้าวกัน
ดีกว่านะคะ‛) 

เสียงปลายสายถกูตดัไปแบบไม่ต้องคาดเดา  ตอนนีคุ้ณ
พ่อยูนิตคงกําลังง้อลูกสาวอยู่แน่  โชคดีของวิทยาแบบสองเท่า
คือเยหลีลูกสาวของยูนิตสนิทกับวิทยามาก  มันทําให้เขามี
คะแนนนําหน้าในการเอาชนะพ่ีชายไปได้หลายกอง 

‚เม่ือไหร่พ่ีของอ้วนจะเลิกเกลียดเรา  จะหกปีแล้วนะ‛  
วิทยาพดูขึน้เสียงอ่อน  ทัง้ท่ีรู้สาเหตมุากมายจากคําบอกเล่าของ
พ่ีสะใภ้  แต่มนัก็ยงัเอาชนะใจไม่ได้อยู่ดี 
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‚เอาน่าวิท  อย่างท่ีแฟนพ่ียูนิตบอกนัน่แหละ  พ่ียูนิตมัก
เห็นตอนท่ีวิทแกล้งเรา  เขาก็เลยปักใจเช่ือว่าวิทไม่ดี‛ 

‚ดีนะได้เยหลีมาเป็นพวก  ไม่งัน้เวลาไปกินข้าวบ้านอ้วน
ต้องถูกรังแกแน่‛  คนพดูเอ่ยออดอ้อนอีกจนได้  จนตอนนีก็้ลืม
เร่ืองท่ีมิลลิเข้ามาวุ่นวายให้ปวดหัวไปจนหมด  เหลือเพียงแม่
สาวอวบท่ีเขารักคนเดียว 

‚พดูอย่างกบัตวัเองตวัเล็ก  ตวัใหญ่กว่าพ่ียนูิตอีก‛ 
‚จะให้เราไปต่อยกบัพ่ียนูิตหรือไง  บ้าเปล่า!!‛ วิทยาร้อง

ว่า 
‚บ้าสิ!!‛ 
‚ต่อยพ่ีเขา  เขาก็ไม่ยกน้องสาวให้พอดี‛  คนทะเล้นหนั

มาหยอดคําหวานอีกจนได้  อยู่ด้วยกันก็มีเท่านีจ้ริง ๆ แกล้งกัน  
หยอกกนั  ง้อกนั  ทกุอย่างคือสิ่งท่ีวิทยาต้องการ 

ทัง้สองคุยหยอกล้อน่ารักตามประสา  ความรู้สึกท่ีอยู่
ด้วยกันมากล้นเกินคําว่าแฟนไปแล้ว  เป็นส่วนหนึ่งของกันและ
กนัท่ีวิทยาคงยอมไม่ได้หากมนัขาดหาย  คนทัง้สองต่างรู้ตืน้ลึก
หนาบางของกันและกัน  ทัง้พืน้ฐานนิสัยด้านลบ  เร่ืองราวดี ๆ 
นิสัยใจคอของกันและกัน  ความสัมพนัธ์จึงพัฒนาไปได้ด้วยดี
เสมอ 
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เม่ือถึงบ้านของวิทยาก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีเหมือน
ทุกครัง้  วิทยาจัดแจงหาเสือ้ผ้าให้กับแม่สาวอ้วน  แยกกัน
อาบนํา้โดยยริูนไปอาบนํา้ท่ีห้องวาดรักษ์เหมือนทกุครัง้ 

‚อ้วน  อาบนํา้ช้าจัง  พ่อกลับมาแล้วนะ‛  วิทยารีบ
อาบนํา้ก่อนท่ีจะกลบัเข้ามาท่ีห้องพ่ีสาว  ได้ยินเสียงแม่สาวอ้วน
ยงัอยู่ในห้องนํา้จงึล้มตวันอนบนท่ีนอนอย่างสบายใจ  ในทกุครัง้
ท่ียริูนมาท่ีน่ีเขาก็จะทําแบบนีเ้สมอ 

‚เราไม่ได้อาบช้า!  แต่วิทแหละอาบเร็ว!  เรายงัอาบไม่ถึง
สิบนาทีเลย‛  เสียงตอบรับจากคนท่ีอยู่ในห้องนํา้  เสียงท่ีทําให้รู้
ว่าแม่สาวอวบยงัอยู่ท่ามกลางสายนํา้ท่ีเย็นฉ่ํา 

‚อ้วน  อาทิตย์หน้าท่ีทํางานเราจดัไปเท่ียว  อ้วนไปกบัเรา
นะ‛ 

‚ท่ีไหนเหรอ‛ 
‚ทะเล  ไปนะ‛  วิทยายงัพยายามรบเร้า  ปีก่อนยริูนไม่

ยอมไปเพราะติดเรียน  แต่ปีนีว้ิทยาเช็กแล้วว่าเธอสามารถท่ีจะ
ไปได้  เขาอยากให้แฟนไปด้วยจะได้บอกกบัทกุคนว่าเธอคือแฟน
ของเขา  และประกาศให้คนท่ีพยายามจะเข้ามาเป็นส่วนเกิน
ออกไปด้วย 

‚ทะเลเหรอ  น่าไปจงั  แต่วิทจะโอเคท่ีพาเราไปเหรอ‛ 
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‚ทําไมจะไม่โอเค  อ้วนเป็นแฟนเรานะ‛ คราวนีค้นนอน
อารมณ์ดีเปล่ียนเป็นนั่ง  เขาได้ยินเสียงนํา้ในห้องนํา้นิ่งไป  อีก
ไม่นานแม่สาวอวบแฟนของเขาก็จะออกมาจากห้องนํา้แล้ว 

‚ก็แค่ถาม  ไม่เห็นต้องทําเสียงโกรธ  ไปก็ไป..พ่อกบัแม่ก็
ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว‛  ยูรินพดูพร้อมกับรอยยิม้  เธอแต่งตวัใน
ห้องนํา้ก่อนท่ีจะออกไป  แม้เธอจะรู้สึกว่าวิทยาให้เกียรติ์ แต่ก็ไม่
เคยทําตวัให้ใครมาพดูเอาได้  ท่ีต้องนุ่งผ้าเช็ดตวัต่อหน้าผู้ชาย 

ครัง้แรกท่ีเข้ามาพ่ีวาดรักษ์ต่อว่าวิทยาเสียยกใหญ่  กว่ายู
รินจะอธิบายว่าตนเองแต่งตวัเรียบร้อยในห้องนํา้  ทุกอย่างไม่มี
เร่ืองเสียหาย 

‘แต่มีปัญหาท่ีพ่ีชายอ้วนไง’  วิทอยากจะพดูออกไป 
‚ปีนีเ้ราจะบอกกบัทกุคนเลยว่าเรามีแฟนแล้ว  ใครก็อย่า

มายุ่งกบัเรา  เราจะเก็บขาอ่อนไว้ให้อ้วนดคูนเดียว‛  วิทยาพดู
เย้าหยอกเม่ือยริูนเดินออกมาจากห้องนํา้  เธอเดินตรงเข้ามาหา
แฟนหนุ่มก่อนจะย่ืนผ้าผืนหนึง่ให้ 

เป็นการกระทําปกติเม่ือวิทยาจะเข้ามาในห้องนีห้ลงัจาก
ท่ียูรินอาบนํา้แล้ว  ครัง้แรกบอกว่าอยากทําเหมือนซีรี ส์เกาหลี
เช็ดผมให้แฟน  จนผ่านมาไม่ รู้ ก่ี ปี เขาก็ยังอยากท่ีจะทํา
เหมือนเดิม 
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‚คณุพอ่กลบัมาแล้วไม่ต้องเช็ดแห้งก็ได้มัง้  เด๋ียวพ่อรอ!‛  
ยริูนเอ่ยพดู  เธอนัง่ลงขอบเตียงขณะท่ีชายหนุ่มนัง่เช็ดผมให้เธอ
ด้านหลงั 

‚พอ่ก็อาบนํา้เหมือนกนั  ให้พอ่รอลกูสะใภ้จะเป็นไรไป!‛ 
‚ไมม่าขอ  แต่พดูเก่ง!‛  ยริูนต่อว่า  คนท่ีนัง่เช็ดผมดํายาว

ก็แอบยิม้  เขารอเอาไว้เซอร์ไพร์สเธอเสียมากกว่า  รอให้ถึงวนัท่ี
พร้อมแล้วจะพดูบอกเธอทีเดียว  อย่างไรเธอก็จะเป็นนางเอกใน
ใจของเขาคนเดียวเท่านัน้ 

‚ไม่ได้เก่งแต่พดูครับ  เก่งทกุอย่าง  คณุแฟน‛  วิทยาไม่
พดูเปล่า  เขาฉวยโอกาสหอมแก้มใสท่ีหอมฟุ้ งหลงัการอาบนํา้   

แม่สาวตวัอวบได้แต่ยิม้เขิน  เธอรู้ว่าวิทยาไม่ทําอะไรไป
มากกว่านี ้ แต่ทกุครัง้ท่ีถกูหอมก็เขินทกุครัง้ไป 

 
 
 
 
 
 
 



นํา้สวุรรณ 

 

33 | ห น้ า  

 
 
 

 
ตอนที่ 3 

คนฉวยโอกาสกับคุณแฟน 
 
 ‚ขอยืมโทรศัพท์หน่อยสิ  ของเราแบตฯหมด‛  ยูริน

แบมือไปข้างหลังเป็นการขอ  ชายที่ก าลังเป่าผมให้กับคุณ
แฟนตัวอวบในชุดบอลสีน า้เงินจึงละมือหยิบให้   เม่ือส่ง
สมาร์ตโฟนเคร่ืองสีเงินให้แล้วเขาก็กลบัมาทําหน้าท่ีดงัเดิม 

‚รหสัอะไรล่ะ!‛ยูรินเอ่ยถามอย่างเช่นทุกครัง้ท่ีขอ  ไม่ใช่
ว่าเธอจําไม่ได้  แต่เพราะเธออยากให้เขาบอก  รหสัท่ีมนัมีความ
หมายถึงวนัท่ีทัง้สองตกลงเป็นแฟนกนั 
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ไดร์เป่าผมเงียบเสียงลงก่อนท่ีวิทยาจะรวบตวักอดยูริน
จากด้านหลัง  เขาจับนิว้อวบของยูรินแตะไปด้านหลังในจุด
ลายนิว้มือ  หลงัจากนัน้หน้าจอก็ปลดล็อกทนัที 

‚ทําไมนิว้เราปลดล็อกได้ล่ะ!‛ยริูนหนัไปถามชายหนุ่มใน
ระยะใกล้  ใกล้มากจนชายตัวสูงท่ีกําลังกอดเธอแนบริมฝีปาก
บางเบา  เขาฉวยโอกาสทุกครัง้ท่ีทําได้จริง ๆ แต่เขาไม่เคยเกิน
เลยมากไปกว่านีด้้วยคําว่า ‘ลูกสาวท่านผู้ว่าฯ’  และ ‘ลูกชาย
ท่านนายพล’  คํา้คอ 

‚ฉวยโอกาสตลอด‛  ยริูนเม้มริมฝีปากเล็กน้อย  ใบหน้า
ของเธอแดงก่ําทนัตาเห็น  เธอเขินต่อทกุการกระทําของวิทยา 

‚หวงเหรอ  กล้าหวงกบัแฟนเหรอ‛  วิทยาทําเสียงเขียว  
เขาย่ืนหน้าหมายจะจูบอีกครัง้แต่เธอก็เบ่ียงหน้าหลบอย่างอาย 
ๆ 

‚ไม่หวงหรอก  เพราะจะให้คนอ่ืนทําบ้างเหมือนกนั‛ 
‚กล้าเหรอ!!  เตะกลิง้เป็นลกูขนนุแน่!!‛ 
‚โหด!!!  เราเป็นแฟนนะ!‛  ยริูนหนัมาประท้วง  และนัน่ก็

ทําให้วิทยาฉวยโอกาสจูบเธออีกจนได้  แต่ครัง้นีเ้ขาจูบเธอ
ยาวนานมากกว่าการสัมผัส  เป็นจูบท่ีทําให้หญิงสาวท่ีอยู่ใน
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อ้อมกอดระทวยไปทัง้ตวั  กว่าท่ีเขาจะถอดถอนริมฝีปากก็เล่น
เอาเกือบหมดลมหายใจ 

‚ปากหวานนะเน่ีย  ต้องโดนจบูบ่อย ๆ ละ‛ 
‚บ้า!!‛ยริูนต่อว่าเสียงบางเบา  เธอเมินหน้าหนีและบอก

ตวัเองว่าจะไม่หนักลบัมาให้เขาฉวยโอกาสอีกแล้ว 
‚บ้าแต่รักอวบนะ  น้องอวบของพ่ี!  ไม่หนัมาด่าอีกเหรอ  

คราวนีป้ากเจ่อแน่‛  คนเจ้าเล่ห์พดูคาดโทษ  เขายิม้ละไมกอด
ร่างกายของหญิงท่ีรักไม่ยอมปล่อย 

‚จะบอกได้หรือยังว่า ทําไมเราปลดล็อกได้  ?‛ยูริน
ย้อนกลับไปท่ีคําถามเดิม  เธอไม่ควรหันไปต่อว่าเขาให้ถูกเอา
เปรียบอีกถึงเธอจะชอบความรู้สึกเหล่านัน้มากเท่าไหร่ก็ตาม  
ตราบใดท่ีวิทยายังไม่เอ่ยพูดขอแต่งงาน  เธอก็จะไม่ยอมท่ีจะ
ปล่อยตวัให้เขาไปโดยง่าย 

‚ก็วนัท่ีเราไปรับอ้วนเม่ืออาทิตย์ก่อนไง  อ้วนหลบั  เราก็
เลยแอบเก็บนิว้ไว้  เวลาท่ีอ้วนอยากเล่นโทรศพัท์เราจะได้ไม่ต้อง
ถาม‛  วิทยากลบัไปทําหน้าท่ีตวัเองดงัเดิม  เขาจบัไดร์เป่าผมทํา
ทกุอย่างอย่างชํานาญ  ไม่ใช่เพราะทําให้แม่สาวอ้วนจนชํานาญ  
แต่เขาให้พ่ีสาวสอนจนเก่งเสียมากกว่า 



รู้อยูว่า่รัก 

 

36 | ห น้ า  

‚ทําไม  วิทไม่อยากคอยบอกเราเหรอ  เสียเวลางัน้สิ!!‛  
คนพูดเล่ือนหน้าจอโทรศพัท์ไปเร่ือย ๆ เธอชอบเข้าไปในแอปฯ
ต่าง ๆ เพ่ือเช็กว่าวิทยากดไลก์ให้กบัผู้หญิงแบบไหน  หรือกําลงั
สนใจเร่ืองอะไรอยู่ 

‚หาเร่ืองเหรอ  น่ีแน่‛  วิทยาเอาไดร์เป่าผมเคาะหวัยริูน
เบา ๆ แต่มนัก็เกิดเสียง ‘โป๊ก’ ทนัที  ‚โอ๊ย..  เจ็บไหมอ้วน  ขอ
โทษ‛ 

‚เจ็บสิ  วิททําร้ายเราทําไม  อยากตายใช่ไหม!‛  ยริูนยืน
ขึน้เต็มความสูง  เธอเจ็บจริง ๆ จนนํา้ตาจะไหล  ความโกรธจึง
ทําให้เธอหนัไปคาดโทษคนทํา  แต่เม่ือเห็นใบหน้ารู้สกึผิดของคน
รักจงึได้หายโกรธในทนัที 

‚ขอโทษนะ  เราไม่ได้ตัง้ใจจริง  เราเบามือแล้ว  แต่มนัก็
ยงัอืม้..‛   

วิทยาไม่ทันพูดจบแฟนสาวของเขาก็ก้มลงมาจูบท่ีริม
ฝีปากบางเบา  เป็นการบอกว่าเธอไม่มีทางโกรธแฟนท่ีน่ารัก
อย่างวิทยา 

แต่ยูรินคงไม่ รู้ว่าวิทยาไม่ใช่ลูกแมว  เขาคือเสือร้าย  
เพราะเม่ือแม่สาวอวบแนบริมฝีปากบางเบา  สองวงแขนแข็งแรง
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ก็โอบรัดร่างกายหญิงสาวเข้ามาแนบอก  บดจบูเข้าหาพร้อมกับ
ทิง้ตวัลงไปบนท่ีนอนทัง้คู่ 

ก๊อก!!!  ก๊อก!!!  ก๊อก!!!! 
‚น่ี ๆ สองคนนี ้ ให้มันน้อย ๆ หน่อยตาวิท  พ่อรอกิน

ข้าว!‛  วาดรักษ์เคาะประตพูร้อมกบัส่งเสียง  เม่ือเปิดประตเูข้า
มาเห็นน้องชายของตวัเองกําลงัจบูแฟนสาวอย่างดดูด่ืม  คนโดน
จบูก็เคลิบเคลิม้ไม่ยอมขดัขืน 

‚พ่ีใครเน่ีย  มารตลอด  เด๋ียวแช่งให้ขึน้คานเลย!‛ 
วาดรักษ์และวิทยาทะเลาะกนัอยู่นานกว่าจะได้ลงมากิน

ข้าว  มือ้นีเ้ป็นอาหารสุขภาพท่ีวาดรักษ์เข้าครัวด้วยตัวเอง  
เพราะเป็นคําสัง่ของน้องชายสุดท่ีรัก  เร่ืองไหนก็ไม่สําคญั  แต่
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัแฟนนัน้สําคญัเสมอ  ทัง้นายพลดนยัและวาดรักษ์
ต่างรู้เร่ืองนีแ้ละทัง้สองก็มองว่ามนัน่ารัก 

การทานอาหารเต็มไปด้วยรอยยิม้สนกุสนาน  คนสงูวยัท่ี
ทํางานจนจะเข้าวัยเกษียณเห็นแล้วก็มีความสุข  เขาจ้องมอง
ชายหญิงท่ีคบหากนัมาหลายปี  รอให้ลกูชายเอ่ยปากบอกให้ไป
ขอก็จะรีบไปขอทันที  ให้สินสอดแพงแค่ไหนเขาก็จะไปขอ
ลกูสะใภ้คนนีใ้ห้ได้ 
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‚เรียนป.โทเป็นไงบ้างล่ะยู  สนกุไหม‛  คนเป็นพ่อเอ่ย
ถามด้วยเสียงหนกัแน่นตามนิสยัทหาร 

‚ก็สนุกค่ะพ่อ  ก็มีช่วงยากและก็ช่วงยุ่ง  อีกไม่นานก็จะ
จบแล้วค่ะ‛ 

‚แล้วเร่ืองทํางานล่ะ  เตรียมตัวจะทํางานท่ีไหนหรือยัง‛  
คราวนีว้าดรักษ์เป็นฝ่ายถาม  เพราะได้ยินช่ือเสียงเรียงนามของ
ลกูสาวท่านผู้ว่าฯว่าเก่งนกัเก่งหนา 

‚ยูก็ดูไว้หลายท่ีค่ะ  มีติดต่อเข้ามาขอให้ไปร่วมงานก็มี  
แต่ยูยงัไม่ได้ตดัสินใจ  อยากเลือกท่ีทุกอย่างตรงตามโจทย์ของ
ตวัเอง‛ 

‚เราเป็นคนเลือกงานน่ีเก่งสุด ๆ ไม่เหมือนวิทเลย  รายนี ้
พ่อแอบกลวัว่าจะต้องเลีย้งอีกนาน‛  คนเป็นพ่อหนัไปตําหนิลกู
ชาย  เพราะแค่เรียนจบก็เหมือนจะเข็นครกขึน้ภูเขา  เพิ่งจะมา
เป็นผู้ เป็นคนตอนท่ีทํางานแล้ว 

‚พ่ออย่าเอาผมไปเปรียบกบัย ู รายนีเ้ขาเก่งตัง้แต่มธัยม
เถอะ  คนอะไรก็ไม่รู้  ตอบได้แม้กระทั่งสิ่งท่ีอาจารย์ทําผิด‛  
วิทยาเอ่ยพูดหลงัจากท่ีเขาตกัเนือ้กุ้ งให้กับยูริน  เขารู้ว่าควรจะ
ตกัอะไรให้ในมือ้ไหน  ‚มีครัง้หนึ่งนะพ่อ  นัง่ทําข้อสอบกนั  อ้วน
บอกอาจารย์ว่า  ‘ครูขา..ข้อนีไ้ม่มีคําตอบค่ะ’ คนอ่ืนทําเลยมา
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เป็นโยชน์แล้วก็ตอบไปแล้วด้วย  อ้วนดันรู้ว่าไม่มี คําตอบเฉย  
และอาจารย์ก็บอกว่าจริง‛ 

‚อาจารย์ทําข้อสอบผิดเหรอ‛  วาดรักษ์สนใจถาม 
‚อาจารย์บอกว่าเอาไว้หลอกเด็ก  ดูว่าจะมีคนเจอไหม  

แต่ผมว่าทําผิดนัน่แหละ  แต่อายไง ฮ่า ๆ‛ 
วิทยาบอกเล่าเร่ืองราววนัเก่า  เล่าก่ีครัง้ก็ยงัเรียกรอยยิม้

และเสียงหัวเราะ  บรรยากาศบนโต๊ะอาหารท่ีเต็มไปด้วย
ความสุข  ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีคงอยู่ไม่เปล่ียนแปลงเช่นเดียวกับ
ความสมัพนัธ์ของวิทยาและยริูน 

หลังมือ้อาหารวิทยาทําหน้าท่ีไปส่งแม่สาวอ้วนท่ีบ้าน  
มนัเป็นเช่นนีอ้ย่างเช่นเช้าวนัใหม่  ท่ีเขาจะต้องต่ืนไปรับเธอไปส่ง
ท่ีมหา'ลยั  ถึงจะเหน่ือยแต่มนัก็เต็มไปด้วยความสขุ 

‚อ้วน  พรุ่งนีต้อนเย็นไปกินข้าวกบัไอ้เวทนะ‛  วิทยาเอ่ย
พูดเม่ือเลีย้วรถเข้าไปจอดในรัว้บ้านของท่านผู้ ว่าฯ ‚ได้ข่าวว่า
โสดอีกแล้ว  ตัง้แต่เข้ามหา'ลัยจนตอนนี ้ เวทดูเป็นเสือผู้ หญิง
มาก  ตอนเรียนมธัยมไม่ยกัสงุสิงกบัใคร‛  ยริูนวิจารณ์  เธอรวบ
กระเป๋ารวมทัง้หนงัสือของตวัเองเตรียมจะลงจากรถ 

‚มนัยงัไม่เจอคนท่ีปราบมนัได้ไง  แต่ได้ข่าวว่าคนล่าสดุน่ี
ทํามนัเจ็บหนกัถึงกบัเสียนํา้ตาเลยนะ‛ 
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‚จริงเหรอ  ทรงเวทผู้ เย็นชาเสียนํา้ตาซะแล้ว‛  ยริูนจบัมือ
วิทยาท่ีกําลงัจะปลดเข็มขดันิรภยั  เธอไม่อยากห้ามทบัพ่ีชายกบั
คนรัก  จงึไม่อยากให้เขาเข้าไปส่งในบ้าน  ‚ไม่ต้องลงไปส่งหรอก  
กว่าจะขบัรถกลบับ้าน  ดกึแล้ว!‛ 

‚เป็นห่วงเหรอจ๊ะ‛  วิทยาจบัรวบมืออุ่นท่ีห้ามไว้  เม่ือ
แฟนห้ามเขาก็จะไม่หือไม่อือ  ทําตามท่ีเธอบอก  แต่ก็ไม่วายฉวย
โอกาสจบัมือจนได้ 

‚ไม่ให้ห่วงใช่ไหม‛ 
‚ปากร้ายนะ  เด๋ียวกดัลิน้ขาดเลย‛ 
‚บ้า!  ปล่อยได้แล้ว  จะเข้าบ้าน‛  ยูรินยือ้มือออกจาก

การจบักมุ  แต่มนัก็ไม่เป็นผล  ‚วิทปล่อย  เราจะเข้าบ้าน  เด๋ียว
พ่ียนูิตก็ออกมาหาเร่ืองหรอก‛ 

‚หอมก่อน!‛ 
‚ไม่เอา  วนันีว้ิทฉวยโอกาสกบัเราเยอะแล้วนะ‛ 
‚หอมหน่อย!‛ชายหนุ่มยงัคงอ้อน  เขารู้ว่ายงัไงก็ต้องได้ 
‚ไม่เอา  ปล่อยนะ!‛ 
‚อ้วนจะหอมดี ๆ ไหม  อย่าให้พ่ีโกรธนะ!‛ 
‚อะ ๆ บงัคบัตลอด‛  ยริูนยอมท่ีจะกดปลายจมกูลงบน

แก้มของคนท่ีเอ่ยปากบังคบั  ครัง้หนึ่งเธอเคยไม่ยอมทําตามท่ี
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แฟนหนุ่มบอก  สดุท้ายแล้วโดนวิทยาขบัรถออกไปจากบ้าน  จบั
เธอหอมแก้มซ้ายขวาจนชํา้ไปหมด  แล้วยังบอกว่าจะหอม
จนกว่าจะหายดือ้ 

 ‚น่ารักแบบนีส้ิ  น้องอ้วนของพ่ี‛ 
‚เหอะ!‛ยูรินสบถในลําคอ  เธอไม่ได้น่ารัก  แต่เธอถูก

บงัคบั  ‚ขบัรถกลบับ้านดี ๆ นะ  แล้วถึงแล้วก็โทรมา..‛ 
ครืด!!!ครืด!!!ครืด!!! 
เสียงโทรศพัท์ของวิทยาสัน่เสียงเรียกความสนใจจากคน

พูด  เร็วกว่าคนเป็นเจ้าของคือคนเป็นแฟน  เม่ือเธอมองไปท่ี
หน้าจอว่าใครกันท่ีโทรมาในเวลานี ้ มองหมายเลขแล้วไม่ได้เม
มช่ือเอาไว้  ไม่รู้ว่าเป็นใคร 

‚ใครมนัโทรมาตอนนีว้ะ‛  วิทยามองหน้าจอด้วยความ
หงุดหงิด  ไม่ว่าจะเพ่ือนหรือคนในท่ีทํางานก็ไม่เคยมีใครโทรหา
เขาเวลาแบบนี ้ น่ีมนัเวลาส่วนตวัท่ีไม่ควรจะมีใครเข้ามาวุ่นวาย 

‚ทํามาเป็นเสียงสงูปกปิด  นดัสาวโทรหาล่ะสิ!!‛  ยริูนหา
เร่ืองอย่างไม่จริงจงั  เธอรู้ว่าวิทยาจะตามใจเธอเสมอ  จึงอยาก
ให้เขาง้อ 
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‚เอาไปรับเลย  ไม่รู้จริง ๆ ว่าใคร‛  วิทยาแสดงความ
บริสทุธ์ิใจทนัที  ใครเขาก็ไม่สนอยู่แล้วนอกจากคนท่ีกําลงัจบัมือ
ตอนนี ้

‚ไม่รับหรอก  เผ่ือเป็นคนท่ีทํางาน‛ 
‚รับ!!‛วิทยากดรับสายแล้วส่งไปแนบหูหญิงสาวทันที  

เขาไม่อยากรับ  เขากลวัว่าจะเป็นใครท่ีไม่อยากได้ยินเสียง 
‚สะ..สวสัดีค่ะ‛  ยริูนรีบพดูเม่ือแฟนตวัแสบของเธอกด

รับสายเสียแล้ว  ‚น่ีเป็นโทรศัพท์ของคุณวิทยาค่ะ  แต่เขาไม่
สะดวกรับสาย‛ 

(‚ดีใจจงัเลยท่ีเราได้คยุกนั‛)  มิลลิพดูด้วยเสียงใส  เธอ
จําได้ดีว่าเสียงท่ีพดูจาดเูป็นผู้ ดีน่ีคือใคร  แต่นัน่ไม่ใช่เร่ืองสําคญั  
เพราะการท่ีเธอโทรมา  คือการสร้างความแตกร้าวให้กบัคนทัง้คู่   

‚.......‛ 
(‚น่ีมิลลิเองค่ะ  พ่ียูรินจําไม่ได้เหรอ  พอดีว่า...มิลอยาก

ได้เอกสารบางอย่างจากพ่ีวิท  พรุ่งนีว้่าจะเข้าไปหาแต่เช้า   กลวั
พ่ีวิทจะเตรียมตัวไม่ทัน  มิลก็เลยโทรมาหาก่อน  พ่ียูคงไม่ว่า
เนอะ...น่ีมนัก็เร่ืองงาน‛) 

ยริูนมองหน้าจอสมาร์ตโฟนเล็กน้อยก่อนท่ีสายตาจะจบั
จ้องไปหาชายหนุ่ม  เธอไม่ รู้เลยว่ามิลลิกับวิทยาทํางานท่ี
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เดียวกนั  สิ่งท่ีได้รับฟังทําให้หวัใจของเธอถกูกระชากลงจากท่ีสงู
อย่างรวดเร็ว 

(‚อย่าเงียบสิคะ  เงียบแบบนีม้ิลไม่สบายใจเลยนะคะ‛) 
‚ใครอ้วน!  ทําไมทําหน้าแบบนัน้‛  วิทยาสงัเกตผ่าน

ความมืดสลวั  สีหน้าและรอยยิม้ของยริูนหายไปจนหมด  คนรอ
คําตอบทนไม่ไหวจงึแย่งโทรศพัท์มาฟังเอง 

(‚ตอนนีม้ิลกบัพี่วิททํางานท่ีเดียวกนัแล้วนะคะ  แล้วเราก็
คงจะสานสมัพนัธ์กนัมากขึน้เร่ือย ๆ‛) 

‚ปัญญาอ่อน!!‛วิทยากรอกเสียงด้วยความโมโห  ท่ีแท้ก็
เป็นยายเด็กประสาทท่ีโทรมาแบบไม่มีมารยาทน่ีเอง  ‚อย่าให้
ต้องรังแกผู้หญิงนะเว้ย‛ 

(‚ว้าว!  ขึน้เสียงแสดงความรักให้แฟนรับรู้ซะด้วย  เถ่ือน 
ๆ แบบนีม้ิลชอบ  บอกแล้วไงว่าถ้ามิลอยากได้  มิลก็จะไม่มีวัน
ยอมแพ้  ฝันดีนะคะท่ีรัก‛)  ยัว่ประสาทได้ตามท่ีใจคิดมิลลิก็กด
วางสาย   เธอจะเป็นร่องรอยของความแตกร้าวทีละนิด   เม่ือเธอ
อยากได้ก็ต้องได้ 

‚บ้าเปล่าวะ!  บริษัทรับยายเด็กน่ีเข้ามาฝึกงานได้ไงวะ  
จิตป่วยชะมดั!!‛  วิทยาสบถด้วยความโกรธ  ขณะท่ียูรินยงันิ่ง
เงียบ 
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ท่ีผ่านมาหลายครัง้เธอไม่เคยเล่าให้วิทยาฟัง  มิลลิ
พยายามหาโอกาสพดูบอกเธอเสมอ  ว่าเธอจะเป็นคนท่ีทวงคืน
ผู้ชายของเธอ  วิทยาคือคนท่ีเธอชอบ  ผู้ชายในอดุมคติ  จะทําให้
ยริูนได้รู้ว่า...คนอ้วนไม่สวยและไม่น่าสนใจอย่างเธอ  เหน่ียวรัง้
ชายหนุ่มเอาไว้ไม่ได้ 

ความรู้สึกกลวัเหล่านัน้กลบัเข้ามาอีกครัง้  ทัง้ท่ีพยายาม
ปรับปรุงตัวเองให้ดียิ่งขึน้  สวยมากขึน้  แต่มันก็ไม่เพียงพอใน
ความรู้สกึ  เธอยงัหุ่นไม่ดี  เธอยงัแต่งตวัไม่เก่ง  เธอยงัมีอีกหลาย
เร่ืองต้องแก้ 

‚อ้วน  อย่าไปสนใจยายเด็กประสาทน่ีนะ  อ้วนรู้ใช่ไหม
ว่าเด็กคนนีม้นัเหมือนจิตป่วย‛ 

‚ทําไมปากร้ายจงั‛  ยริูนได้สติจากความคิด  เธอหนัมา
หาชายหนุ่มข้างกาย  ‚อย่าไปว่าน้องแบบนัน้  เขาเป็นผู้หญิงนะ  
คนอ่ืนจะมองวิทยงัไงท่ีพดูต่อว่าผู้หญิง  ชอบไม่ชอบก็เก็บไว้ใน
ใจ  เราเช่ือใจวิทอยู่แล้ว‛ 

‚เรารักอ้วนนะ‛ 
ยูรินจ้องมองคนท่ีบอกรัก  ทุกครัง้ท่ีเหมือนจะมีเร่ือง

เข้าใจผิด  มีปัญหา  วิทยาจะเลือกท่ีจะบอกรักเธอทนัที  ทัง้ท่ีการ
กระทําก็มากพอท่ีจะเช่ือ 
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‚เราก็รักวิท  วนันีอ้้อนจงั  ไปละนะ..ถึงบ้านแล้วอย่าลืม
โทรบอก  รู้ไหม!‛ 

‚ครับผม!!‛ 
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ตอนที่ 4 

คนฉวยโอกาสกับคุณแฟน 
 
วิทยาเดินเข้าไปในบริษัทด้วยเสือ้เชิต้สีฟ้า  ความ

โกรธของเขาตัง้แต่เม่ือคืนยังไม่ลดละ  เม่ือมีใครเอาเบอร์
ของเขาให้กับยายเด็กประสาทอย่างมิลลิ   สําหรับเขาแล้ว
ใครจะวุ่นวายยงัไงก็ได้  แต่ต้องไม่ทําให้ยริูนเข้าใจผิด  ไม่ทําให้ยู
รินคิดมาก  และไม่ทําให้เธอคนนัน้เสียใจ 
 ‚ใครให้เบอร์โทรศพัท์ผมกับเด็กฝึกงานครับ‛  วิทยาเข้าไปใน
ห้องวนิสา  ด้วยคนท่ีดจูะน่าสงสยัมากท่ีสดุ 

‚ตกใจหมดเลยวิท  ทําเสียงเครียดเชียว‛ 
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‚ใครให้เบอร์ผมกับเด็กฝึกงานครับ!!‛วิทยาถามอีกครัง้
ด้วยเสียงท่ีเยือกเย็นกว่าเดิม  หากไม่คิดว่าคนตรงหน้าอายุ
มากกว่า  หน้าท่ีการงานต้องควบคุมอารมณ์  เขาจะอาละวาด
ให้ยบักว่านี ้

‚พ่ีเป็นคนให้เองจ้ะ‛  กรกนกเข้ามาจากด้านหลงั  ได้ยิน
และรู้ก่อนแล้วว่าวิทยาต้องมาถามแน่  ‚พ่ีก็แค่เห็นว่าน้องมัน
ต้องการเอกสาร  ก็เลยให้ไปโทรถามก็เท่านัน้‛ 

‚ถามแค่เวลางานครับ!!  และใช้โทรศพัท์ภายใน  ไม่ต้อง
มาติดต่อกบัผมส่วนตวั!!‛  ประโยคท้ายวิทยาหนัไปหามิลลิท่ียืน
สงบปากสงบคําด้านหลังกรกนก  ทําทีเรียบร้อยใสซื่อทัง้ท่ีเม่ือ
คืนป่ันประสาทตนเองกบัยริูน  ‚ห้ามใครก็ตามโทรไปหาผมนอก
เวลางาน   ผมทํางานในเวลางานเต็มท่ีแล้ว  ไม่ต้องการให้ใคร
โทรไปรบกวนเวลาท่ีผมอยู่กบัแฟน!!‛ 

พดูแล้ววิทยาก็เดินไปยงัห้องทํางานของตนเอง  ทิง้ให้คน
ทัง้ห้องท่ีกําลงัอึง้พดูอะไรไม่ออก  ทุกอย่างเงียบสนิทไปราวอึดใจ
ก่อนท่ีวิทยาจะพ้นสายตา   

‚หนูบอกแล้วไงคะ  ว่าพ่ีวิทต้องโกรธหนู‛  มิลลิฉวย
โอกาสตีหน้าเศร้า  เธอทําหน้าตาเหมือนเด็กท่ีกําลังจะร้องไห้  
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ทัง้ท่ีจงัหวะท่ีทกุคนมองตามวิทยา  เธอยิม้พอใจในผลงานอย่าง
มาก  ยิ่งวิทยาโกรธมากก็แสดงว่าทะเลาะกนัหนกัมากเท่านัน้ 

‚ก็แค่ถามเร่ืองงานไม่เห็นต้องโกรธขนาดนี ้ อะไรจะ
ขนาดนัน้  แฟนวิทน่ีต้องเป็นพวกประสาท  แยกเร่ืองงานกบัเร่ือง
ส่วนตวัไม่ได้  ไม่มีวฒุิภาวะเอาซะเลย‛  กรกนกพดูอย่างหวัเสีย  
มือหนึง่ลบูหวัมิลลิท่ีกําลงัจะร้องไห้  เธอเป็นเด็กในปกครอง  เม่ือ
รู้ว่าแอบชอบวิทยาจงึอยากช่วยให้ได้ทําคะแนน 

พอรู้ว่าแฟนสาวตัวจริงของวิทยาต้องเป็นพวกนิสัยไม่ดี  
แยกเร่ืองงานกบัเร่ืองส่วนตวัไม่ได้  หาเร่ืองในเร่ืองไม่เป็นเร่ือง  ก็
ยิ่งอยากจะให้เด็กหนุ่มหน้าตาดีอย่างวิทยาได้ลงเอยกบัมิลลิเข้า
ไปมากกว่าเดิม 

‚แฟนพ่ีวิทช่ือยูรินค่ะ  เป็นคนท่ีเรียนเก่งมากเลยนะคะ‛  
มิลลิเร่ิมด้วยการเอ่ยชม  เธอรู้ดีว่าหญิงวัยกลางคนทัง้สองคน
ตรงหน้ากําลงัไม่ชอบแฟนของวิทยา  น่ีเป็นโอกาสท่ีเธอจะได้ทํา
ร้ายอีกคน  หากการไปเท่ียวท่ีกําลงัจะมาถึงยริูนไปด้วย  เธอจะ
ได้พบกบัความย่อยยบัอย่างแน่นอน 

‚เรียนดีแล้วยงัไงล่ะคะ‛  วนิสาเงียบอยู่นานจึงได้ผสม  
ตามด้วยนิตาแผนกบัญชีท่ีพยักหน้าเห็นด้วย  ‚น่ีมันชีวิตการ
ทํางานนะคะ  ไอ้เร่ืองท่ีจะบอกว่าใครเรียนดี  ใครเรียนไม่ดีมัน
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ไม่ใช่  น่ีมนัเร่ืองประสบการณ์  พ่ีมองแล้วนะคะ  แฟนของวิทคน
นีไ้ม่ผ่าน  อย่าให้พ่ีได้เจอนะ  ไม่เป็นสขุแน่!!‛ 

‚แต่พี่ยริูนเป็นลกูสาวท่านผู้ว่าฯเลยนะคะ  มิลนะรู้จกัพ่ียู
ตัง้แต่เรียนมัธยมต้น   เธอเป็นคนรวย  ใช้ของแพง  แล้วก็อวด
รวยมาก  ความท่ีเป็นคนรวยก็เลยเอาแต่ใจอ่าค่ะ‛ 

‚แบบนีน่ี้เอง  ไม่ไหวเลยนะคะ  เด็กสมัยนี ้ ดีท่ีลูกสาว
ของดิฉันไม่เป็นแบบนี‛้  นิตยาพดูอย่างอ่อนใจ  เธอเองก็มีลูก
สาวรุ่นราวคราวเดียวกบัวิทยา   ตอนนีกํ้าลงัเรียนต่อปริญญาโท  
พยายามบอกกล่าวตลอดว่าอย่าทําตัวให้ใครว่าได้  ในเร่ืองใช้
ของแพงและทําตวัเอาแต่ใจ 

‚ดีแล้วล่ะค่ะคณุน้องนิตท่ีลกูสาวเป็นเด็กดี  ยงัไงไปเท่ียว
คราวนีก็้พาไปอีกนะคะ  ไปคราวก่อนหนนูิศร  คยุเก่งมาก‛  วนิ
สาเปล่ียนไปจากเร่ืองท่ีคุย  เม่ือรู้ว่าเป็นลูกท่านผู้ ว่าฯก็ไม่
อยากจะออกโรงมากอย่างตอนแรก 

‚มิลลิไม่ต้องไปสนใจนะ  ผู้ หญิงแบบนีว้ิทคบไม่นานก็
เลิก  เช่ือพ่ี  พ่ีจะช่วยให้เราสมหวงัเอง‛  มีเพียงกรกนกคนเดียวท่ี
ยงัอารมณ์ขุ่นเคือง  ต่อให้รู้ว่าเป็นลกูท่านผู้ว่าฯก็ยงัรู้สึกว่าไม่เข้า
ตา  ทัง้ท่ียงัไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน 
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ยูรินน่ังเหม่อลอยออกไปในอากาศเม่ือคิดไปถึง

เหตุการณ์เม่ือคืน  คนที่โทรเข้ามาหาวิทยาท าให้เธอนอน
ไม่หลับเลย  เธอรู้เต็มอกว่ามิลลิสวยและหุ่นดีมาก  รูปร่าง
หน้าตาเป็นท่ีถูกอกถูกใจผู้ ชายไปทั่ว  เม่ือเปรียบเทียบกับเธอ
แล้วยงันบัว่าห่างกนัมากมาย 

‚ยทํูาเอกสารสรุปเรียบร้อยแล้วใช่ไหม‛ 
ความคิดของยูรินยงัล่องลอยไร้จุดหมาย  คนท่ีเอ่ยถาม

อย่างอาทิตย์จงึไม่มีผลกบัความสนใจ  หวัใจของเธอลอยไปถึงท่ี
ทํางานของหนุ่มคนรัก  ไม่รู้ว่าคนท่ีเขาทํางานด้วยกนัจะคยุอะไร
กนับ้าง  จะสนิทกนับ้างหรือเปล่า 

‚ย!ู  น้องย!ู!!‛ 
‚คะ  ค่ะพ่ีอาทิตย์!  ว่าอะไรนะคะ‛  ยริูนตกใจกบัเสียง

เรียกพร้อมกบัแรงปะทะท่ีต้นแขน 
‚ยเูป็นอะไร  ใจลอยไปไหน‛  นิศร  หญิงสาวอีกคนท่ีอยู่

กลุ่มเดียวกบัเธอ  ออกจะตกใจไม่น้อยท่ีคนเก่งของกลุ่มกําลงัใจ
ลอย  แถมพดูอะไรออกมาไม่เป็นศพัท์เอาซะเลย 

‚ไม่มีอะไรหรอก  ขอโทษท่ีใจลอยนะ  ขอโทษนะคะพ่ี
อาทิตย์‛ 
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‚ไม่เป็นไร  แต่มีอะไรพดูกบัพ่ีได้นะ‛  อาทิตย์จบัมือของยู
รินอย่างแผ่วเบา  เขาแสดงความรู้สึกให้หญิงสาวตรงหน้ารู้เสมอ  
แต่มนัก็ไม่เคยได้รับความรู้สกึดี ๆ กลบั  เช่นเดียวกบัครัง้นีท่ี้ยริูน
ดงึมือออกแบบทนัที 

‚ขอบคุณพ่ีอาทิตย์นะคะ  แต่ไม่มีอะไรจริง ๆ เย็นนียู้ขอ
ตวันะคะ..มีนดัทานข้าวกบัเพ่ือนเก่า  เร่ืองงานสรุป  และผลการ
วิเคราะห์  ยูทําเสร็จแล้ว  เด๋ียวจะส่งเมลล์ให้กับทัง้สองคนได้
อ่านนะ‛ 

ยูรินรวบกระเป๋าและเดินออกไปจากโต๊ะ  เธอรักษา
ระยะห่างจากอาทิตย์เสมอ  ถึงจะรู้ว่าเขาคิดยังกับตน  แต่คน
ไม่ใช่ต่อให้อยู่ใกล้กนัแค่ไหนมนัก็ไม่ใช่ 

วนันียู้รินขันอาสาไปท่ีร้านอาหารท่ีนดัเอง  เพราะวิทยา
เลิกงานช้าด้วยติดประชมุ  การขึน้รถเมล์แบบคนทัว่ไปเป็นเร่ือง
สนุกสําหรับยูรินมาแต่ไหนแต่ไร  ไม่ใช่เร่ืองอยากในการใช้ชีวิต
ของเธอเลยแต่น้อย 

ในร้านอาหารทรงเวทมานั่งรออยู่ก่อนแล้ว  ยูรินมาถึง
เป็นคนท่ีสอง  ทัง้คู่จึงพดูคุยกันถึงเร่ืองท่ียูรินรูปร่างเปล่ียน  จดั
ว่าเป็นผู้หญิงท่ีสวยและน่ารักแต่แรกเห็น  เป็นผู้หญิงออกกําลงั
กายท่ีไม่ดผูอมมากเกินไป  และก็ไม่ดอูวบมีส่วนเกิน 
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‚เวท  เราถามอะไรหน่อยสิวิทเคยเล่าถึงผู้หญิงท่ีช่ือมิลลิ
ไหม!‛ 

‚มิลลิเหรอ  ใครวะ...ไม่เลย‛  ทรงเวทพยายามคิดแล้ว  
หลังจากท่ีเรียนจบในรัว้โรงเรียน  พวกเขาทัง้สามคนก็คุยกัน
น้อยลง  แต่ก็หาโอกาสพบเจอกนัเร่ือย ๆ 

‚ลกูผอ. ท่ีโรงเรียนไง  จําได้ไหม‛ 
‚อ๋อ...  ไอ้วิทมันชอบด่าว่าปัญญาอ่อนนะ  ถ้าจําไม่ผิด  

ทําไมเหรอ?‛ 
‚แล้ว...  แบบ...คือ..‛ 
‚ย ู กําลงัสงสยัอะไรในตวัไอ้วิท!‛  ทรงเวทพดูพร้อมกับ

กรอกเคร่ืองด่ืมเข้าปาก  หากตนเองคือยริูนจะไม่มีวนัสงสยัอะไร
ในตวัวิทยาเลย  เพราะท่ีผ่านมา  วิทยาไม่เคยชายตามองผู้หญิง
คนไหน  ปากเสียกบัคนทัง้โลกยกเว้นแม่สาวอ้วน  หาเร่ืองคนไป
ทัว่หากกล้ามาวุ่นวายกบัคนในปกครอง 

‚ก็...  ช่างเถอะ  เราคงคิดไปเอง‛  ยริูนพดูพร้อมกบัมอง
นาฬิกาข้อมือ  น่ีเลยเวลานัดมาแล้วสามสิบนาที  ยงัไม่มีว่ีแวว
ของชายคนรัก  ‚เราสัง่อาหารก่อนไหม  หิวยงัเวท‛ 

‚ยสูัง่เลย  เรากินอะไรก็ได้  ไอ้วิทบอกต้องร้านนี ้ เด๋ียวยู
กินไม่ได้‛  ยริูนยิม้ปลืม้ท่ีแฟนของเธอน่ารักเสียจริง  ไม่ว่าจะทํา
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อะไร  พบใคร  ไปท่ีไหน  เขาจะใส่ใจว่าเธอต้องการอะไร  อะไร
ได้  อะไรไม่ได้เสมอ  ‚ยิม้ ๆ มนัรักยขูนาดนีแ้ล้วจะไปสงสยัอะไร
มนัอีก  เช่ือเถอะ!  มนัไปไหนไม่รอดแล้ว  ไอ้วิทน่ะ!!‛ 

‚เวทก็เพ่ือนวิทไหม  ก็ต้องเข้าข้างกนั‛ 
‚พูดตามเนือ้ผ้า  ไม่ได้เข้าข้างใครนะ  เรารู้จักไอ้วิทมา

นานนะ  รู้จกัและเป็นผู้ชายเหมือนกับมัน  ทําไมจะมองไม่ออก  
ลองมองดี ๆ ก็ตัง้แต่เรียนม.หนึ่ง  มันต่อยคนทัง้โรงเรียน  เข้า
ห้องปกครองเป็นว่าเล่น  ใครแกล้งอ้วนคนนัน้เป็นเจ็บ‛ 

‚ทําไมเราไม่เคยรู้ล่ะ  ชานมก็บอกว่า...รเชษฐ์เล่าให้ฟัง
แบบนัน้  แต่เราไม่เคยรู้เลย‛  ยริูนสนใจเร่ืองนีม้าก  หลงัจากท่ีสัง่
อาหารตามสมควรก็หนัมาสนใจคยุกบัเพ่ือนต่อ 

‚ก็ยูจงเกลียดจงชังไอ้วิทไง  มาปีสุดท้ายก่อนเรียนจบ
น่ีเอง  ท่ียสูนใจ  สนิทกบัไอ้วิท!‛ 

ยริูนครุ่นคิดตามสิ่งท่ีเพ่ือนพดู  สายตาจ้องมองเพ่ือนชาย
วยัย่ีสิบหกปีท่ีเป็นหนุ่มเต็มตวั  สาว ๆ ท่ีเข้ามาในร้านอาหารแห่ง
นีต้่างส่งสายตาหวาน  สายตาท่ีหมายอยากจะได้ทรงเวทเป็น
เจ้าของเสียยิ่งกระไร 

ย้อนไปเม่ือสมยัเรียน  เธอไม่เคยมองวิทยาเป็นเพ่ือนเสีย
ด้วยซํา้  สิ่งเดียวท่ีเธอคิดในตอนเรียนคือไปให้พ้นจากสถานท่ี
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แห่งนัน้  เรียนให้จบและไปให้ไกลท่ีสุด  โชคชะตาเล่นตลกเม่ือ
ไม่ก่ีเดือนก่อนเรียนจบ  เธอกลับได้เข้าไปทําความรู้จักกันมาก
ขึน้  มองเห็นหวัใจของกันและกันมากขึน้   จนทกุวนันีก้ลายเป็น
รัก 

‚ยิม้ ๆ เอาจริงเราว่าไอ้วิทมนัรักยูนานแล้วแหละ  แต่มนั
ไม่รู้  มนัมารู้ตวัตอนท่ีไอ้เชษฐ์เกิดเป็นคนดีปกป้องและโกหกว่ายู
เป็นแฟนไง  มนัก็เลยรู้หวัใจตวัเองว่า...จะต้องเสียยไูปไง!‛ ทรง
เวทอธิบายต่อ 

‚แหม!!  เข้าอกเข้าใจความรักนะ‛  ยริูนเอ่ยแซวอย่างอด
ไม่ได้  เพราะพดูเร่ืองของตนเองเสียนานจนเร่ิมอายแล้ว  เธอจึง
พาเขาเปล่ียนเร่ืองไปยงัเร่ืองของทรงเวท  ‚วิทบอกว่าตอนนีเ้วท
เป็นคนโสด  สาวคนล่าสดุทํานํา้ตานอง  ไม่ใช่เหรอ!‛ 

‚.....‛  ทรงเวทจกุอกเม่ือถกูพดูจีเ้ร่ืองของตนเอง  พดูแล้ว
ก็ทําให้ใจของตนเองห่อเห่ียวขึน้โดยฉับพลัน  แต่ความเศร้า
หมองนัน้ก็ถูกกลบเกล่ือนด้วยแววตาเขียว  มือหนึ่งของทรงเวท
หยิบเอานํา้แข็งก้อนเล็กหมายจะปาใส่เพ่ือน  แต่ยงัไม่ทนัท่ีเขา
จะได้กระทําการอะไร  วิทยาก็เข้ามายงัโต๊ะพร้อมกับแฟ้มงานท่ี
ตบหวัของทรงเวทอย่างจงั 
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‚ไอ้เวท!!  มึงคิดจะทําอะไรน้องอ้วนของกู  อยากตาย
เหรอ!!‛  วิทยานัง่ลงข้างแฟนสาว  มือหนึ่งของเขาโอบเข้าท่ีเอว
หลวม ๆ แสดงความเป็นเจ้าของ  อีกมือวางแฟ้มเอกสารและชี ้
หน้าเพ่ือนอย่างไม่จริงจัง  ‚กูมาช้านิดเดียวกล้ารังแกน้องอ้วน  
จะโดนไม่ใช่น้อยนะมงึ!!‛ 

‚หวง ๆ กูว่าน้องอ้วนของมึงนั่นแหละ  รังแกกูเสีย
มากกว่า‛ ทรงเวทอยากจะฟ้องเพ่ือนสนิทท่ีคิดเข้าข้างแฟน
มากกว่า  ส่วนแม่สาวอวบท่ีแฟนมาคลอเคลียนัง่คู่ก็ยิม้กรุ่มกร่ิม  
จะให้เธอเถียงอะไรเม่ือแฟนของเธอออกแรงปกป้องแล้ว 

‚เก่งมากอ้วนของพ่ี  จดัการมันหนกั ๆ ไอ้เวทมนัเพิ่งอก
หัก  เพราะโดนสาวทิง้  สู้ เราสองคนท่ีรักกันหวานมันไม่ได้! ‛  
วิทยาเยาะเย้ยซํ า้อย่างมีความสุขหาได้ปรานีต่อเพ่ือนไม่  
สําหรับเขาแฟนมาก่อนเพ่ือนเสมอ 

‚ไอ้เพ่ือนเลว!  กเูพ่ือนมงึนะ!‛ 
‚แต่น่ีแฟนกู!‛คนหลงแฟนพูดยิม้ ๆ วิทยารู้ดีว่าตอนนี ้

เพ่ือนสนิทของเขากําลงัเจอปัญหาหวัใจ  อาจเป็นเพราะผู้หญิง
คนล่าสดุนีคื้อคนท่ีขโมยหวัใจของเขาไปอย่างแท้จริงแน่ 

‚ให้มนัได้อย่างนี ้ ไอ้อภิชาตเพ่ือน!!‛ 
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ระหว่างท่ีสองเพ่ือนกําลังพูดจายียวนกันอยู่  อาหารท่ียู
รินสั่งก็มาครบตามรายการ  ทุกอย่างเป็นอาหารท่ีค่อนข้างจะ
ควบคมุโภชนาการอาหาร  สองชายท่ีนัง่ร่วมโต๊ะไม่ได้มีปัญหาใน
การกินอยู่แล้ว  แน่นอนว่าทรงเวทไม่มีสิทธ์ิท่ีจะมีปัญหาในเร่ือง
ทกุเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัยริูน 

‚คยุไปกินไปนะ  จะได้ไม่เครียด  สองเพ่ือน‛  ยริูนจดัแจง
จานอาหารให้กบัสองหนุ่ม  แต่เพียงแค่อยากจะทําชายท่ีนัง่ข้าง
กายก็แย่งหน้าท่ีนัน้  แต่ไหนแต่ไรวิทยาจะชอบบริการแม่สาว
อ้วน  ไม่ว่าจะถกูแซวว่าจะทําให้ยริูนเป็นง้อยไปเสีย  เขาก็ยงัไม่
วายเอาใจใส่ด้วยความรัก  เขารักของเขา...ใครจะว่ายงัไงก็ช่าง  
‚เราทําให้ได้  วิทคยุกบัเวทเถอะ‛ 

‚คยุไร  เวทมนัสําคญัท่ีไหนเล่า  โอ๊ย!‛  ทรงเวทเอาชิน้ผกั
ปาใส่เพ่ือนหลงัพูดจบ  แม้ไม่ได้คิดจริงจังในสิ่งท่ีเพ่ือนพดู  อีก
ทัง้ยงัเคยชินกบัความเอาใจใส่ของเพ่ือนท่ีมีต่อแฟนมาแต่ไหนแต่
ไร  ‚อกหกัแล้วทําอ่อนไหวนะมงึ  จะคิดไรเยอะวะ  รักเขาก็ไปง้อ
เขา‛ 

‚กไูม่ได้นดัมงึมาซํา้เติมนะไอ้วิท‛ 
‚น่ีไม่ใช่การซํา้เติมนะเวท‛  เป็นยริูนท่ีเอ่ยพดู  เธอเห็น

ด้วยกับทุกอย่างท่ีวิทยาพูด  ‚ท่ีวิทพูดถูกทุกอย่างนะ  คนเรา
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ไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะเจอคนท่ีรักเลยนะ  ในเม่ือเจอแล้ว  เวทจะ
ปล่อยให้คน ๆ นัน้หลดุมือไปจริง ๆ เหรอ‛ 

‚แล้วถ้าเราจริงจัง  แต่สุดท้าย......เราทุ่มเทไปเสียเวลา
เปล่า  เกิดคบกันไปสิบปีแล้วมารู้ว่ามนัไม่ใช่  แบบนีไ้ม่เสียเวลา
กว่าเหรอวะ‛ 

ทรงเวทถามเป็นการปรึกษา  การถามท่ีเจาะจงว่าถามยู
รินไม่ใช่เพ่ือนชาย  คําถามท่ีทรงเวทไม่ได้รู้เลยว่าทําให้คนฟังคิด
ตามไปได้มากขนาดไหน 

แม่สาวร่างอวบนิ่งไปเล็กน้อย  เธอคิดไปถึงเร่ืองราวของ
ตวัเอง  การท่ีมิลลิกลับเข้ามาในชีวิตมีผลต่อความรู้สึกของเธอ  
คําถามเหล่านัน้วกวนสับสนในใจ  แล้วเธอกับวิทยาท่ีเดินทาง
บนเส้นทางความรักมามากกว่าหกปี  มนัจะถือเป็นการเสียเวลา
ไหม  หากในท่ีสดุวิทยาจะเบ่ือเธอและเลือกมิลลิท่ีดีกว่า 

‚ไอ้เวท!  มึงเลีย้งบอลทั่วสนามกับคู่แข่งท่ีแม่งโครตเก่ง  
มึงรู้ว่ายังไงมึงก็แพ้  แต่มึงก็ยังจะเลีย้งเอาไว้แบบเอาเป็นเอา
ตาย  มึงยังไม่คิดว่ามันเสียเวลาเลย  แล้วกับความรัก...มึง
จะต้องคิดทําไม  ใจมงึรัก  มงึก็รักเลย  อย่าคิดเยอะ  ใช้หวัใจดิ‛ 
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‚ไอ้โชกโชนความรัก!!‛ทรงเวทพูดตัดบทพร้อมกับหยิบ
เคร่ืองด่ืมกรอกใส่ปาก  เขาด่ืมไปบ้างก่อนท่ีเพ่ือนชายจะเข้ามา  
และมนัก็มากติดต่อมาหลายวนัหลงัจากคนท่ีรู้สกึรักเลือกจากไป 

‚ไม่ต้องคิดมากนะเวท  เด๋ียวหัวใจก็บอกเวทเอง  ว่า
จะต้องทํายงัไง  อะลองกินอนันี‛้  ยริูนให้กําลงัใจเพ่ือน  เธอคีบ
ชิน้เนือ้ปลาให้กบัคนท่ีนัง่ฝ่ังตรงข้าม  โดยท่ีแม่สาวร่างอวบคงไม่
ทนัได้สงัเกตว่าแฟนขีห้วงท่ีนัง่ข้างกายมองตาเขียว 

‚อ้วน!  คีบให้มนัทําไม!‛  วิทยาไม่พดูเปล่า  เขาตามไป
คีบชิน้เนือ้ปลานัน้มาเข้าปากตวัเองในทนัที  ‚คนเดียวท่ีอ้วนจะ
คีบให้ได้  คือเราเท่านัน้  เข้าใจไหม!!‛ 

‚โห!!  เนือ้ปลามงึก็หวง  โอเค  กหูากินเองได้‛ 
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ตอนที่ 5 

ชีวติที่ถูกป่ันประสาท 
 
ช่วงเวลาไม่นานของการเดินไปตามเกมที่มิลลิได้

วางเอาไว้  เธอได้รับการยอมรับจากทุกคนในที่ท างาน  ไม่
ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่  เธอสามารถหาจุดอ่อนท่ีจะเข้า
หาได้หมด  รักษาความเป็นหญิงสาวเรียบร้อยอ่อนหวาน  ชอบ
ช่วยเหลือทุกคน  ทํางานเก่ง  ไม่ว่าใครจะใช้ให้เธอทําอะไรเธอก็
จะยินยอมทําให้  ซือ้ใจของทกุคนด้วยความใสซื่อ  เตรียมพร้อม
สําหรับคนท่ีจะต้องออกไปจากชีวิตของวิทยาแบบถาวร 



รู้อยูว่า่รัก 

 

60 | ห น้ า  

‚พ่ีวิทคะ  มิลซือ้กาแฟมาฝากค่ะ‛  มิลลิวิ่งเข้าไปตดัหน้า
วิทยาท่ีกําลงัเดินเข้าไปหาวนิสาและนิตยา  เธอรู้ดีว่าต้องเข้าหา
วิทยาในรูปแบบอ่อนหวานเวลาไหน  และใครจะปกป้องเธอ 

สายตาราบเรียบแสนเย็นชาของวิทยาปะทะเข้ากบัหญิง
สาวร่างเล็ก  เขาอยากจะแสดงท่าทางมากกว่านีใ้ห้มิลลิรับรู้  ไม่
ว่าเธอจะพยายามแค่ไหน  เขาก็ไม่มีวนัท่ีจะเปล่ียนใจไปจากยริูน
แน่  มากไปกว่านัน้คือเขารู้สึกทุเรศท่ีต้องจ้องมองผู้ หญิงกับ
ความรู้สกึนี ้

‚น่ารักจังเลยนะคะน้องมิล  รู้จักซือ้กาแฟมาฝากพ่ีวิท  
รับของน้องสิจ๊ะ‛  เป็นวนิสาท่ีเอ่ยพดู  เธอเองก็รู้สึกว่าสองคนนีดู้
จะเหมาะสมกนั  ทัง้รูปร่างหน้าตาทกุอย่างดลูงตวัไปเสียหมด 

‚ผมไม่กินกาแฟครับ  ถ้าไม่อยากเอาไปทิง้  ก็เอาไปให้
คนอ่ืนซะ!‛ 

‚พ่ีวิท...  ทําไมต้องใจร้ายกับมิลขนาดนีค้ะ‛  มิลลิทํา
เสียงเศร้า  ใบหน้าของเธอคล้ายคนท่ีกําลงัจะร้องไห้  หากเธอได้
ไปเป็นนกัแสดง  เธอก็คงได้รางวลันกัแสดงดีเด่นเป็นแน่ 

‚นั่นสิ  ทําไมวิทจะต้องอะไรขนาดนี ้ ท่ีน่ีออฟฟิศ  แฟน
เธอไม่รู้หรอก  ไม่ตามมาหึงถึงท่ีน่ีหรอก  แค่กาแฟแก้วเดียว‛  
นิตยาเอ่ยพดูอย่างไม่ใส่ใจ  เธอไม่ได้รู้เลยว่ากําลงัแตะต้องสิ่งท่ี
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วิทยารักและหวงแหนมากท่ีสุด  ‚ถ้าแฟนเธอจะขีห้ึงขนาดนี ้ ก็
เลิกเถอะ!‛ 

‚อย่ายุ่งกบัแฟนของผม!!‛วิทยาหนัมาพดูสวน  ถึงจะเป็น
เสียงท่ีราบเรียบ  แต่จากนํา้เสียงก็บ่งบอกว่าเขาพร้อมท่ีจะ
กระโจนฆ่าคนท่ีพดูได้   ‚อย่าให้ความเคารพของผม  ต้องเหลือ
แค่การร่วมงาน  ทําหน้าท่ีของตวัเองพอครับ  อย่ายุ่งเร่ืองส่วนตวั
ของผม!!  โดยเฉพาะเร่ืองของแฟนผม!!‛ 

วิทยาพดูแล้วก็เดินลิ่วไปยงัห้องทํางานของตวัเอง  เช้านี ้
เป็นเช้าท่ีห่วยแตก  ตัง้แต่มิลลิ เ ข้ามาฝึกงานท่ี น่ี . . .วิทยา
เอือมระอาท่ีจะมาทํางาน  เขาเบ่ือหน่ายต่อทุกวนัท่ีรู้ว่าจะต้อง
มาเจอกบัเธอ  เหมือนว่ากําลงัจะมีสงครามประสาทในกลุ่มของ
ผู้หญิง  มนักําลงัจะทําให้อารมณ์ร้อน ๆ ตอนหวงยริูนปะทขุึน้มา
ทกุครัง้ 

เวลาทํางานวิทยาจริงจังและมุ่งมั่น  ยิ่งช่วงนีมี้มิลลิเข้า
มาในชีวิต  ความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานจงึลดน้อยลง 

LINE!! 
ยริูน : เย็นนีไ้ม่ต้องมารับก็ได้นะ  เราจะไปซือ้ของ 
วิทยาละสายตาจากเอกสารท่ีกําลังจดจ้อง  เขาอ่าน

ข้อความก่อนท่ีรอยยิม้แรกของวนัจะปรากฏ  แม่สาวร่างอวบยงั
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เป็นคนท่ีทําให้เขามีรอยยิม้ได้เสมอ  ถึงไม่ได้แกล้งกนัเหมือนวนั
เก่าสมยัเรียน  แต่ความเป็นเราก็ทําให้รักและมีรอยยิม้เสมอ 

วิทยา : เด๋ียวพาไปซือ้ 
ยริูน : งานยุ่งไม่ใช่เหรอ  ไม่ต้องหรอก  เด๋ียวเรากลบัเอง 
วิทยา : ดือ้เหรออ้วน 
ยริูน : ถ้าวิทไม่ลําบากก็เจอกนัท่ีห้างนะ  โซนเสือ้ผ้า 
วิทยา : ซือ้ชดุว่ายนํา้ไว้ไปเท่ียวทะเลกบัเราเหรอ 
ยริูน : ซือ้ชดุไปทะเลน่ะใช่  แต่ชดุว่ายนํา้คงไม่ไหว  หรือวิ

ทอยากให้ใส่  ก็ได้นะ 
ยริูน : ----สติกเกอร์ครุ่นคิด---- 
วิทยาเอนตัวพิงพนักพิงเก้าอี ้ ริมฝีปากฉีกยิม้จนเห็น

ไรฟัน  แม่สาวร่างอวบกําลังรู้ทันว่าเขาไม่ยอมให้เธอใส่แน่  ถึง
เธอจะยงัไม่ได้หุ่นดีเหมือนใครเขา  แต่ทุกพืน้ท่ีบนร่างกาย...เขา
ก็ถือเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้ เดียวเท่านัน้ 

วิทยา : ถ้าใส่ให้เราดคูนเดียว  โอเค! 
ยริูน : ใครจะใส่ให้ดจู๊ะ  ไปเรียนแล้วนะ  บาย 
วิทยายิม้เล็กน้อยใส่หน้าจอมือถือ  เขาวางโทรศัพท์

ก่อนท่ีจะสนใจงานตรงหน้าอีกครัง้ 
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แต่คนอยากทํางานและอยู่กับตวัเองคงไม่เป็นได้ทํางาน  
เม่ือหญิงสาวท่ีอยู่ในฐานะเด็กฝึกงานเข้ามาในห้องโดยไม่คิดจะ
ขออนญุาต  การกระทําท่ีทําให้วิทยาต้องควบคมุลมหายใจไม่ให้
ทําอะไรเธอไปมากกว่านี ้ ในใจของเขาคิดไปถึงต่อพงศ์  ไม่รู้ว่า
ตอนนีอ้ยู่ท่ีไหน  ทําไมถึงปล่อยให้คนท่ีรักมาก่อกวนตนเองอยู่
แบบนี ้

‚เม่ือกีย้งัยิม้อารมณ์ดีอยู่เลยนะพ่ีวิท  ทําไมพอมิลเข้ามา
ต้องทําหน้าเครียดด้วยล่ะคะ‛  มิลลิเอ่ยพดู  เธอนัง่ลงบนเก้าอี ้
หน้าโต๊ะทํางานของเขา  แม้ว่าจะไม่ได้รับความใส่ใจหรือตอบโต้
กลบั  แต่เธอก็รู้สึกดีท่ีได้เข้ามาในห้องนีเ้พ่ือเห็นหน้าของชายท่ี
เธอพอใจ 

‚จริงอย่างท่ีเธอบอกนะมิลลิ  ก่อนหน้านีคุ้ยกับยูยัง
อารมณ์ดีอยู่เลย  แต่ทําไมเห็นหน้าคนอ่ืน!‛  วิทยาเน้นประโยค
ท้ายท่ีอยากจะให้คนฟังเข้าใจ  ‚แล้วถึงเบ่ือโลกขนาดนีว้ะ!‛ 

‚แบดบอยจงั!  แต่มิลชอบ  พ่ีจะพยายามไล่แค่ไหน...มิล  
ก็  ชอบ‛ 

‚ปัญญาอ่อน!‛วิทยาไม่รู้ว่าจะสรรหาคําไหนออกมาพูด  
เขารู้สึกว่าสิ่งท่ีมิลลิกําลังทําคือเร่ืองท่ีปัญญาอ่อนมากจริง ๆ 
และมนัก็เป็นการป่ันประสาทให้เขาทํางานไม่เป็นสขุเลย 
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 ‚อย่าเครียดไปเลยค่ะพ่ีวิทมิลก็แค่จะเข้ามาบอกว่า  ไป
เท่ียวคราวนี.้..ก็พาพ่ียไูปด้วย  คนท่ีน่ีจะได้รู้ว่าพ่ีมีเจ้าของแล้ว  ดี
ไหมคะ‛  คนพดูกําลงัแนะนําให้ทําในสิ่งท่ีเธอต้องการ  ถึงเธอจะ
รู้ว่าวิทจะพายริูนไปแน่ ๆ ก็อยากให้เขาได้รู้และตัง้รับเอาไว้ให้ดี 

ผิดกับคนฟังท่ีรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งท่ีเขาจะทําแน่นอนอยู่
แล้ว  มนัเป็นเร่ืองท่ีป่ันประสาทกับการท่ีต้องมาพบเจอมิลลิทุก
วนัในท่ีทํางาน  อีกทัง้เขายงัเช่ือว่าทกุคนจะต้องชอบยริูนอย่างท่ี
ตนชอบแน่  เป็นผู้หญิงท่ีดีพร้อมในเร่ืองจิตใจ  อีกทัง้ความรู้ก็ยงั
มากมายจนใครหลายคนเทียบไม่ได้ 

‚ไม่ต้องมาแนะนํา!  เร่ืองนัน้น่ะทําแน่  แต่เร่ืองต่อจากนัน้
คือเอาส่วนเกินออกไปจากชีวิต  น่าจะรู้นะว่าใครคือส่วนเกิน‛ 

‚เหอะ!‛มิลลิสบถเสียงหัวเราะในลําคอ  เธอกําลังรู้สึก
พอใจในสิ่งท่ีได้ยิน   

ส่วนเกินอย่างนัน้เหรอ  ใครกนัแน่ท่ีกําลงัจะเป็นส่วนเกิน  
คนท่ีจะต้องเป็นส่วนเกินในกิจกรรมนีคื้อยริูน  ไม่ใช่เธอท่ีเป็นลูก
สาวคนหนึง่ของบริษัทแห่งนี ้

‚อย่ามั่นใจให้มากนะคะพ่ีวิท  เพราะส่วนเกินท่ีแท้จริง  
อาจเป็นคนท่ีพ่ีไม่คาดคิดก็ได้‛ 
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‚มิล!!  รําคาญ!  พ่ีจะทํางาน  ไปไหนก็ไป!‛  วิทยาพดู
เสียงเขียว  เขามัน่ใจว่าเสียงของเขาทําให้คนท่ีอยู่ภายนอกได้ยิน  
การไล่ท่ีแสดงชัดเจนว่าเขาไม่ต้องการเห็นหน้าเธอเสียด้วยซํา้  
จะพดูง่าย ๆ คือการไล่ท่ีไม่ต่างไปจากการไล่หมไูล่หมา 

มิลลิกัดฟันแน่นเดินออกไปจากห้องของวิทยา  เธอ
เจ็บปวดท่ีเขาขับไล่เธออย่างไม่ไยดี  แต่มันก็ไม่มากพอท่ีจะทํา
ให้เธอหยดุท่ีจะเอาชนะกบัเร่ืองนี ้ เขาทําให้เธอตัง้เป้าหมายท่ีจะ
เอาชนะมาโดยตลอด  การอยากเอาชนะท่ีไม่รู้ว่ามนัเรียกความ
รักได้หรือไม่  สิ่งท่ีรู้คือเธอต้องชนะ  และเธอจะชนะด้วยการเอา
วิทยามาเป็นของตวัเองให้ได้ 

เย็นของวนัวิทยาเลิกงานเร็วเช่นวนัก่อน ๆ นบัจากวนัท่ีรู้
ว่ามิลลิเข้ามาทํางาน  เขาไม่ค่อยมีอารมณ์ท่ีจะทํางานมากนัก  
เขาเลือกท่ีจะหอบงานกลับไปทําท่ีบ้าน  จะดึกเหน่ือยแต่ก็รู้สึก
สบายใจมากกว่าท่ีจะทําในท่ีทํางาน 

วันนีว้ิทยามีนัดกับแม่สาวร่างอวบท่ีห้างสรรพสินค้า  
ด้วยหญิงสาวคนรักต้องการท่ีจะซือ้เสือ้ผ้าเพ่ือไปเท่ียวทะเลใน
ไม่ก่ีวนัท่ีจะมาถึง  โดยปกติยริูนเป็นคนใช้เงินเป็นตัง้แต่เด็ก  คือ
รู้จกัเก็บและรู้จกัใช้  การซือ้เสือ้ผ้าจึงไม่บ่อยครัง้ท่ีเธอจะชือ้  มนั
จะต้องเป็นโอกาสสําคญัหรือวนัพเิศษจริง ๆ ท่ีเธอจะยอมเสียเงิน 
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‚อยู่น่ี!!‛ยริูนเข้ามากอดแขนวิทยาจากด้านหลงั  เธอแอบ
มองเห็นว่าเขากําลังพยายามสอดส่ายสายตามองหา  ‚ได้เสือ้
แล้วหนึ่งตวั  ลดราคาด้วยนะ  จากสองพนัสามเหลือพนัส่ี  เก่ง
ไหม‛ 

‚เก่งท่ีหาของถกูเจอว่างัน้!‛วิทยาทําพดู  เขาคว้ากระเป๋า
สะพายข้างและถุงกระดาษสีดําของเสือ้ผ้าแบรนด์หนึ่งมาถือไว้ 
‚ทําไมไม่รอเรามาช่วยเลือก  แบบนีเ้ราจะชอบเหรอ‛ 

‚เราเลือกวิทจะไม่ชอบเหรอ‛  หญิงสาวเอ่ยถามตาใส 
‚ไม่ชอบ!‛ 
‚ไม่ชอบ...ก็อย่าชอบ‛  แม่สาวร่างอวบในชดุนกัศึกษา

เดินเล่ียงหนีไปอีกด้าน  เธอรู้ว่ายงัไงวิทยาก็ชอบ  ชอบทกุอย่างท่ี
เธอเป็น 

‚เฮ้ย!  ไม่ฟังให้จบก่อนเล่า  ไม่ชอบเสือ้แต่ชอบอ้วนไง  
ทําไมไม่อยู่รอฟัง‛  วิทยาประท้วง  เขาไปตามเดินจบัมือแสดง
ความเป็นเจ้าของยริูนในทนัที 

‚จะรอฟังทําไม  วิทเล่นมกุนีม้าหกปีแล้วนะ‛ 
‚เบ่ือเหรอ!‛ 
‚เบ่ือ!  เบ่ือไอ้เหรอ  แต่รักไอ้วิทนะ  ฮ่า ๆ‛  คนพดูเองตบ

มกุเองหวัเราะร่า  เธอคงอยู่กบัวิทยามากไปจนซมึซบัความเป็น
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กนัและกนั  บางวนัก็อยากท่ีจะกวนใจกนั  บางเวลาก็อยากกลัน่
แกล้ง 

‚ไอ้อ้วนเอ๊ย!‛วิทยายกยิม้มีความสุข เขากอดเธอแรง ๆ 
เป็นการทําโทษท่ีกวนก่อนจะจบัมือของเธอเอาไว้  

ยริูนหนัไปยิม้ให้คนท่ีจบัมือของเธอแบบนีม้าตลอดหกปี  
เธอเดินตรงเข้าไปยงัร้านเสือ้ผ้าชายด้วยอยากจะซือ้เสือ้ให้  น่ีก็
ไม่ใช่เสือ้ตวัแรกท่ีเธอซือ้  แต่เม่ือมีโอกาสท่ีจะได้ซือ้ก็อยากจะซือ้
ให้กนั  ความรู้สกึจงึไม่ต่างไปจากผวัเมียเลือกซือ้ของ 

‚วิทอยากได้เสือ้แบบไหนพิเศษปะ  แขนยาวไหม?‛  ยริูน
หยิบเอาเสือ้แขนยาวสีกรมออกมาตัวหนึ่ง  นําไปเทียบบน
ร่างกายของชายตวัสงูซึง่รู้สกึว่ามนัเหมาะสมมาก 

‚ให้ซือ้เสือ้แขนยาว  จะใส่ด้วยอ่าดิ‛  วิทยาพดูอย่างรู้ทนั  
ปกติแล้วเขาจะใส่เสือ้แขนยาวท่ีหลวมเล็กน้อย  และนัน่ก็ทําให้
แม่สาวร่างอวบฉกฉวยไปใส่ด้วยเสมอ 

‚หวงเหรอ!  สีกรมไหม  หรือสีดํา‛  ยริูนหยิบออกมาอีก
ตวั  เธอชอบเวลาท่ีซือ้เสือ้ผ้าด้วยกนั   

จากครัง้แรกในร้านเสือ้ผ้าท่ีวิทยาขอตามมาด้วย  เขา
ช่วยเธอเลือก  ช่วยถือ  ช่วยออกความเห็น  ผิดไปจากความคิด
ว่าผู้ ชายจะไม่ชอบท่ีผู้ หญิงช็อปปิ้ง  แต่มันไม่ใช่สําหรับวิทยา  
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เพราะเขาเป็นเหมือนเพ่ือนท่ีทําทกุอย่างกบัเธอได้เสมอ  และทํา
ตลอดเวลาหกปีท่ีผ่านมา 

‚อ้วนซือ้เสือ้สีไรอะ‛  วิทยาถาม 
‚สีครีม‛  แม่สาวร่างอวบตอบ  เธอยงัสนใจกบัการเทียบ

เสือ้บนร่างกายของแฟนหนุ่มสลบัไปมา  ไม่ได้สนใจว่าวิทยาถาม
ทําไม 

‚งัน้ก็เอาสีครีม‛  วิทยาเดินไปหยิบเสือ้ท่ีไล่โทนสีไปจนสี
ชมพู  หยิบเลือกสีชมพูท่ีคิดว่าใกล้เคียงสีชมพอู่อน  ก่อนจะส่ง
ให้แม่สาวร่างอวบ  ‚จะได้เป็นเสือ้คู่ไง  ดีไหม‛ 

‚......‛ ยริูนยิม้เขิน  น่ีเป็นเสือ้คู่สําหรับเธอและเขาก็ว่าได้ 
‚แต่ตวันีม้นัไม่ลด  ไปดโูซนอ่ืนไหมอ้วน‛  วิทยาหนัมา

มองท่ีราคา  ความจริงเสือ้ในตู้ ก็มีมาก  ทัง้ซือ้เองและพี่สาวซือ้ให้  
ไหนจะเสือ้ท่ีแม่สาวอวบซือ้อีกหลายตวั 

‚ไม่เป็นไรหรอก  นาน ๆ ที  ไม่ต้องของเซลล์ตลอดก็ได้
ไหมจ๊ะ!‛ 

‚ครับ..‛วิทยาพูดเสียงเรียบ  สายตามองต่ําเห็นว่าวันนี ้
เธอใส่รองเท้าส้นสงู  ‚ซือ้รองเท้าไหมอ้วน  เราซือ้ให้‛ 

‚ไม่เอา  ท่ีบ้านเยอะแยะ  ไปดกูางเกงดีกว่า  เราอยากได้
กางเกงยีนตวัใหม่  ของเก่ามนัแก้ไซซ์ไม่ไหวแล้ว  ฮ่า ๆ‛ 
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วิทยากลับเข้ามาที่ บ้านของตัวเองในเวลาสามทุ่ม  

เขาพาแม่สาวร่างอวบเดินจนทั่วห้างฯ  ก่อนจะพาไปส่งบ้าน
และทานอาหารมือ้เย็น   

เขากินข้าวกับครอบครัวยูรินโดยมีคนคุมอาหารนั่งกิน
สลดัอยู่ข้างกาย  ช่วงแรกยูรินก็กินแบบฝืนใจ  แต่พอกินไปนาน
เข้ากลับรู้สึกว่ามันอร่อยจนเป็นชีวิตจิตใจไปเสียแล้ว  เวลาท่ี
วิทยาจะต้องไปทํางานต่างจงัหวดัเป็นต้องมองหาผกัออแกนิกไป
ฝากเธอเสมอ  เพราะรู้ว่าชอบอะไรจึงอยากจะให้สิ่งท่ีชอบกบัคน
ท่ีรักเท่านัน้ 

ระหว่างท่ีกําลังเดินเข้าบ้านตนเองวิทยาแอบมองเห็น
พ่ีสาวท่ีนั่งอยู่ในสวน  สองเท้าของพ่ีสาวแช่ลงไปในกะละมัง  
เอนตวัหลบัตาท่ามกลางแสงจนัทร์ในเวลากลางคืน 

คนเป็นน้องอย่างวิทยาวางของไว้บนโต๊ะ  เขาเดินเข้าไป
หาพ่ีสาวพร้อมกบัขนมท่ีซือ้มาฝาก  หากเป็นช่วงเวลาก่อนจะคบ
กบัยูรินเป็นแฟนเขาไม่ชอบท่ีจะซือ้ของฝากใคร  แต่เม่ือชอบหา
อะไรไปฝากยริูนก็จะเร่ิมคิดถึงคนอ่ืนตามไปด้วย   
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‚ขนมพ่ี!  ร้านโปรดของพ่ีเลย‛ วาดรักษ์ลืมตายิม้หวาน
เม่ือรู้ว่าน้องชายซือ้ขนมมาฝาก  ‚แล้วพ่ีแช่เท้าทําไมอ่า  เป็นไร
เหรอ‛ 

‚ปวดเท้าอ่าดิ  วนันีไ้ปทานข้าวท่ีบ้านคณุกรกรต  ไม่ค่อย
ได้ใส่รองเท้าส้นสงูก็เลยปวด‛  วาดรักษ์อธิบาย  สองมือกําลงั
เปิดกล่องขนมท่ีน้องชายซือ้มาฝาก  พ่ีสาวของเขาเป็นประเภท
กินได้ทกุเวลา  ไม่ว่าจะซือ้มาให้ดกึแค่ไหนก็กินได้ 

‚ใส่ส้นสงูแล้วจะปวดเหรอ‛  คนถามถามอย่างไม่เข้าใจ  
ด้วยเห็นคนรักใส่ออกบ่อยแต่ไม่รู้ว่ามนัจะเจ็บ 

‚ปวดดิ!‛วาดรักษ์ยดัขนมชิน้ใหญ่เข้าปาก  ‚ก็เหมือนกับ
การท่ีเราเขย่งเท้าเดิน  อารมณ์นัน้น่ะ‛ 

สิ่งท่ีพ่ีสาวพดูทําให้วิทยาคิดไปถึงแม่สาวร่างอวบ  ตอนนี ้
เขาไม่อยากให้เธอใส่รองเท้าส้นสูงแล้ว  เพราะเขาไม่อยากให้
เธอต้องอดทนท่ีจะปวดเท้า  ถึงเธอจะบอกว่าใส่แล้วดสูวยก็ตาม 

‚แต่เวลาท่ีเราแช่ในนํา้อุ่นแบบนีม้ันช่วยได้นะ  บางคน
เขาก็จะไปเข้าสปานวดอะไรแบบเนีย้  แต่แช่แบบนีก็้ดีขึน้นะ‛ 

‚นวดเท้าน่ีเหรอ‛  วิทยาถามอย่างสงสยัต่อ  สายตาจบั
จ้องไปยงัเท้าของพ่ีสาวท่ียงัอยู่ในกะละมงันํา้ 
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‚ใช่  แต่ท่ีพ่ีปวดเยอะเพราะไม่ค่อยได้ใส่ไง  จะไปกินข้าว
กบัท่ีบ้านเขา  จะใส่คอมแบตกบัชดุทหารไปก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะ  ก็
เลยต้องแต่งตวัสวย ๆ ให้สมกบัลกูชายเขานิดนึง‛  วาดรักษ์พดู
ไปยิม้ไป  ตอนนีจ้ดัเป็นคนมีความรักท่ีกําลงัเดินทางเข้าสู่ประตู
วิวาห์ในไม่ช้า 

‚กินดกึเยอะระวงัเป็นกรดไหลย้อนนะ  ผมไปนอนละ!‛ 
‚ขอบใจสําหรับขนมนะ  ตัง้แต่ มีน้องอ้วนเป็นแฟน  

น้องชายพ่ีน่ารักขึน้เยอะ!‛  วาดรักษ์อดไม่ได้ท่ีจะแซว  เธอขอยก
ความดีความชอบให้กับยูริน  เพราะเธอเปล่ียนแปลงน้องชาย
ของเขาจริงอย่างท่ีออกปากพดู 

‚ไม่คิดว่าน้องชายตวัเองจะดีเองหรือไง!!‛ 
‚คงดีไม่ได้  ถ้าน้องอ้วนไม่กลับมา  เม่ือไหร่จะพูดเร่ือง

แต่งงาน  แต่งพร้อมพ่ีเปล่า‛  วาดรักษ์ถามน้องชายไม่รู้รอบท่ี
เท่าไหร่  ท่ีถามเพราะท่านนายพลดนยัก็อยากได้ลูกสะใภ้จะแย่  
บ่นเข้าหูในบ่อยครัง้ว่าวิทยาไม่ชอบมาพูดบอกให้ไปขอลูกสาว
ท่านผู้ว่าฯเสียที 

‚อีกนิดพ่ี  ผมอยากพยายามด้วยตัวเองก่อนให้พ่อช่วย  
ท่านผู้ว่าฯจะได้ไม่พดูเอาได้ว่าผมไม่มีปัญญาเลีย้งลกูสาวเขา‛ 
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ชายหนุ่มตัวสูงเดินเข้าบ้านไปพร้อมกับรอยยิม้  เม่ือ
คํานวณเวลาแล้วอาจพอดีกบัเวลาท่ีหญิงสาวคนรักเรียนจบพอดี  
ไม่น่าจะเกินปีหน้าเร่ืองแต่งงานของเขาและเธอต้องมาแน่ 

LINE!! 
ยริูน : ----รูปภาพ---- 
เสือ้ผ้าชุดใหม่ถูกใส่และถ่ายส่งมาให้กับคนท่ีช่วยเลือก  

เสือ้สีครีมกระโปรงสัน้พอดีเข่าสีสนิม   กับท่าโพสมินิฮาร์ตท่ีส่ง
มาบอกพร้อมความหมาย 

ยริูน : ฝันดีนะคณุแฟน 
วิทยา : ฝันดีจ้าแฟนอ้วน 
ยริูน : จะผอมแล้ว 
วิทยา : ก็อ้วนในใจเราอยู่ดี 
วิทยายิม้เขินกบัข้อความท่ีตวัเองพมิพ์ส่งกลบัไป  เขาเก็บ

เจ้าสมาร์ตโฟนเคร่ืองสวยและรวบข้าวของเดินเข้าห้องตวัเอง    
ในทุกวันของชีวิตเขาจะมีเร่ืองภายในครอบครัวสิบ

เปอร์เซ็น  งานสิบเปอร์เซ็น  ท่ีเหลือเป็นของแม่สาวอ้วนเท่านัน้
ในชีวิต  หกปีมนัพิสูจน์แล้วว่าเธอคืออาหารจานเก่าท่ีกินยงัไงก็
ไม่เบ่ือ  ความเป็นเพ่ือนซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นทําให้รู้ตืน้ลึกหนาบาง
กนัดี  สิ่งเดียวท่ีมีให้กนัคือความรักและความเข้าใจเท่านัน้ 
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ตอนที่ 6 

สวยสมบูรณ์ 
 

ก๊อก!!  ก๊อก!!  ก๊อก!! 
‚พี่  สอนท าเล็บหน่อยสิ‛  วิทยาเคาะประตูก่อนจะ

เปิดเข้ามาโดยไม่รอเสียงอนุญาต  สิ่งท่ีพบคือพ่ีสาวของเขา
กําลังออกกําลังกายภายในห้องด้วยการยกเวทกับเสียงเพลง
คลอเบา ๆ   

ไม่บอกก็รู้ว่าอาหารรอบดึกท่ีกินเข้าไปไม่ได้รับสิทธ์ิให้อยู่
ในร่างกาย   วิทยายังแอบคิดว่าเจ้าของธุรกิจยานยนตร์ท่ีอายุ
มากกว่าพ่ีสาวหลายปีจะฟิตสู้ลกูสาวนายทหารได้หรือไม่! 
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‚จะไปทําให้น้องอ้วนเหรอ‛  วาดรักษ์วางอปุกรณ์ท่ีออก
กําลงักาย  สองเท้าเดินไปหยิบอปุกรณ์ทําเล็บท่ีไม่ได้มีมาก  ถึง
จะเป็นผู้ หญิงก็ไม่ได้ใส่ใจตัวเองมากเท่าไหร่นัก  ‚ให้น้อย ๆ 
หน่อยนะ  พ่ีอิจฉานะท่ีแฟนพ่ีไม่ทําอะไรให้บ้าง‛ 

‚ระดบัคุณกรกรตเขาพาพ่ีเข้าร้านหรู ๆ ได้  อย่าพูดเลย  
คิดว่าไม่รู้เหรอ  ว่าชดุท่ีพ่ีใส่ไปกินข้าวคณุกรกรตเขาทุ่มไปหลาย
หม่ืน‛  คนเป็นน้องแซว 

‚มนัต่างกันนะวิท‛  คนเป็นพ่ีใช้ผ้าเช็ดเหง่ือของตวัเอง
พลางพูด  เธอเป็นผู้ หญิงและสามารถท่ีจะบอกน้องชายใน
ความรู้สึกของผู้ หญิงได้  เช่นเดียวกับน้องชายท่ีช่วยในเร่ือง
ความรู้สึกของผู้ ชาย  ‚วิทจําได้ไหมท่ีพ่ีเคยบอกเร่ืองของขวัญ  
ถ้าใครทําของขวญัให้กบัเรา‛ 

‚จําได้!‛ 
‚ผู้หญิงโดยทั่วไป  รวมทัง้ผู้ หญิงแบบพ่ีท่ีไม่ค่อยใส่ใจ

เร่ืองละเอียดอ่อนนะ  เวลาได้รับความใส่ใจจากผู้ชาย  มนัเป็น
ความรู้สึกท่ีพิเศษ  แค่เขาพาเราไปเข้าร้านทําผมแล้วนั่งรอ  ก็
รู้สกึดีใจมากเลยนะ‛ 

วิทยานิ่งฟัง  วิธีการเอาใจผู้หญิงอย่างท่ีไม่เคยทําเอามา
จากคําวิจารณ์ของพ่ีสาวทัง้นัน้  หลายอย่างเขาเอาไปทําตาม  
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หลายอย่างก็เอามาปรับเพ่ือให้ถูกใจยูริน  การทํางานถึงจะ
เหน่ือยแต่เม่ือเราได้ทําอะไรเพ่ือคนท่ีเรารัก  ความเหน่ือยนัน้จะ
หายไปในทนัที 

‚แล้วท่ีวิทบอกว่าคณุกรตซือ้ของดี ๆ แพง ๆ พาไปร้านหรู  
มนัต่างกันนะ  คนท่ีทําด้วยตนเองผู้หญิงมองเห็นถึงความทุ่มเท  
แต่ไม่ได้หมายความว่าท่ีเขายอมเสียเวลารอเราไม่ทุ่มเทนะ  มนั
ก็ได้ใจ  แต่ความรู้สกึในใจมนัต่างกนั‛ 

ได้ฟังเช่นนีว้ิทยายิ่งรู้สึกว่าอยากจะเอาใจยูรินมากยิ่งขึน้  
อะไรก็ได้ท่ียูรินจะรู้สึกดีมีความสุข  เขาอยากทํา  อยากให้เธอรู้
ว่าเลือกผู้ชายเคยปากหมาอย่างตนเองไม่ผิดแน่นอน 

‚ยูรินเป็นผู้หญิงท่ีโชคดีมากเลยนะ  ได้แฟนท่ีเอาใจเก่ง  
พยายามเข้าใจแฟน  แล้วยังเสมอต้นเสมอปลายตลอดหกปีท่ี
ผ่านมา  เอาตรง ๆ นะ  พ่ียังอิจฉาเลย‛  วาดรักษ์พูดตาม
ความรู้สึก  เธอเร่ิมสอนด้วยการทําเล็บของน้องชายในนิว้ชีเ้ป็น
ตวัอย่าง   

‚ก็อยากให้อ้วนรู้สึกแบบนัน้แหละ  ตอนนีส้วยขึน้ยิ่งต้อง
เอาใจเลย  หนุ่ม ๆ มองตามตาเป็นมัน  เด๋ียวก็ใส่กระโปรงสัน้
บ้างแหละ  เด๋ียวก็รองเท้าส้นสงู   หวงจะแย่‛ 
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‚น้อย ๆ หน่อย  ดูด้วย..ทําแบบนี ‛้  วาดรักษ์ตีมือ
น้องชายให้มองการทําเล็บของเธอ  ‚ผู้หญิงน่ะ  เวลาท่ีแต่งตัว
สวย  ก็เพราะว่ากลวัว่าแฟนจะอาย  ลองคิดดสูิ  มีคนบอกว่า  ..
แฟนวิทไม่สวยเลย  ไม่เหมาะกับวิทเลย  วิทว่ายูรินต้องรู้สึก
ยงัไงอะ‛ 

‚ก็ช่างแม่ง! ไอ้พวกปากหอยปากปปูะไร  สวยในสายตา
ของไอ้วิทคนเดียวก็พอ‛  วิทยาพดูอย่างโกรธ ๆ เขาคิดไปถึง
เพ่ือนรุ่นพ่ีในท่ีทํางานท่ีชอบพดูเสียดสีแบบนี ้

‚เหลือเกินจริง ๆ น้องชายใครก็ไม่รู้  อืม้....เห็นว่าจะไป
เท่ียว  โรงแรมAAใช่ปะ‛ วาดรักษ์คิดอะไรขึน้มาได้  ‚พอดีคณุกร
กรตได้บตัรพกัฟรีห้องสวีทมาสองคืน  สนใจไหม  เขามีประชมุท่ี
นัน่ช่วงท่ีวิทไปด้วยนะถ้าจําไม่ผิด‛ 

‚เฮ้ยสน!!  เอามาเลย  จะเอาไปนอนกบัอ้วน‛ 
เพีย้ะ!!    
ฝ่ามือของพ่ีสาวตีเข้าอย่างจงั  เธอยํา้นกัหนาว่าห้ามเกิน

เลยไปมากกว่านี ้ อะไรท่ีได้ง่ายหน่ายเร็ว  อะไรท่ีได้ยากรู้จัก
รักษา 

‚ก็นอนเฉย ๆ ไหมเล่า  คิดไปไหน‛ 
‚ให้จริงเถอะ!‛ 
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‚บอกคนอ่ืนนะ  ตัวเองไปถึงไหนแล้ว  แก่แล้วนะ  มีลูก
ไม่ได้นะเว้ย‛  วิทยายียวนพ่ีสาว  เขารู้ว่าความสมัพนัธ์ของพ่ีสาว
เกินขัน้คบหาไปแล้ว  ชายเจ้าของธุรกิจยานยนตร์ถึงกับต้องมา
ขอคําปรึกษาท่ีพ่ีสาวคนเก่งไม่ยอมแต่งงานด้วย  อยากจะ
รับผิดชอบฝ่ายหญิงใจจะขาด  แต่ฝ่ายหญิงก็ดันแมนบอกให้
เรียนรู้กนัไปก่อน 

‚ฉนัมีลกูก่อนแกแน่  วิท!‛ 
‚เฮ้ย!  แบบนีห้มายความว่าไง  อะไรยงัไง‛ 
‚อะไร  ไม่มีไร  จะทําไหมเล็บ‛ 
‚น่ีหลานอยู่ในท้องไหมเน่ีย  บอกมา  ยงัไง  บอกมา‛ 
 
 
ยูรินเตรียมจัดเสือ้ผ้าของตัวเองแยกไว้ที่ จะใช้

ส าหรับไปเที่ยว  เธอเตรียมกระเป๋าลากใบไม่ใหญ่มากไว้
เพื่อบรรจุสัมภาระ  ลิสต์รายการทุกอย่างไม่อยากให้ลืม
อะไร  โดยเฉพาะครีมกนัแดดท่ีจะต้องเอาไปเผ่ือแฟนหนุ่ม  ราย
นัน้ถ้าไม่บงัคบัก็ไม่รู้จกัดแูลตวัเองแน่ ๆ  

ตอนนีค้รีมทาผิว  ครีมกันแดด  ทุกสิ่งอย่างในเร่ืองการ
ดแูลยริูนเป็นคนจดัการให้  ในแต่ละเดือนวิทยาจะให้เงินกบัเธอ
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ประหนึ่งเมีย  ให้เพ่ือให้เธอไปซือ้ของมาให้กับเขา  ซือ้แล้วก็จะ
พาไปจัดห้องนอนของตวัเองตามใจยูรินอยากจะทํา  ทําแบบนี ้
ตัง้แต่ปีแรกจนผ่านมาหกปีก็ยงัทําเหมือนเดิม 

LINE!! 
วิทยา : พรุ่งนีไ้ม่มีเรียนใช่ไหม 
ยริูน : อืม 
ยูรินตอบข้อความแฟนหนุ่มพร้อมกับทิง้ตัวนอนบนท่ี

นอน  เธอพร้อมสําหรับไปเท่ียวแล้ว  เหลือไปซือ้ครีมกันแดด
สําหรับทาตวัก็เรียบร้อยทกุอย่าง 

วิทยา : งัน้พรุ่งนีไ้ปรับนะ  จะพาไปเจอลกูค้า 
ยริูน : จะบ้าเหรอ  มนัใช่เร่ืองไหม   
วิทยา : ลูกค้าคนนีคุ้ยง่าย  อ้วนจะได้ฝึกทํางานด้วยดี

ไหม 
ยูรินนิ่งคิดทัง้เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยในสิ่งท่ีวิทยากําลัง

ทํา  เธอเองเรียนบริหารธุรกิจและกําลงัมุ่งเน้นในเร่ืองการติดต่อ
ระหว่างประเทศ  มนัก็ดีหากเธอได้เร่ิมเรียนรู้การติดต่อของธุรกิจ
ทัว่ไป 

วิทยา : ไปเถอะ  อ้วนบอกอยากไปซือ้ครีมกันแดดไม่ใช่
เหรอ  ไปนะ 
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ยริูน : ก็ได้  พรุ่งนีจ้ะแต่งตวัสวย ๆ รอนะ 
วิทยา : ห้ามกระโปรงสัน้ 
ยริูน : เข่า? 
วิทยา : คมุเข่า! 
ยริูน : ใจร้าย 
วิทยา : ----โทรวิดีโอคอล---- 
‚ต้องโทรมาเลยเหรอ  ดึกแล้วนะ  ทําไมไม่นอน‛  ยูริน

ถามพร้อมกับรอยยิม้  แม่สาวร่างอวบแอบมองสํารวจเข้าไปใน
ห้องผ่านร่างกายชายท่ียิม้หน้าบานอยู่   

‚ฟังเพลงปะ  ร้องให้ฟัง‛  วิทยาว่าพร้อมกบัตัง้กล้องไว้
กบัโต๊ะทํางาน  หยิบกีต้าร์คู่ใจมาตัง้ท่า 

ชายหนุ่มท่ีสวมชุดนอนลายทางสีกรมยิม้ให้กับแม่สาว
ร่างอวบ  ก่อนท่ีเขาจะเร่ิมดีดกีต้าร์  เพลงนีต้รงกับอารมณ์และ
ความรู้สกึของเขามากท่ีจะบอกให้เธอรู้ 

 
**...“ถึงเธอจะอว้นยงัไงก็รัก  รักเธอยงัไง  รักเธอทีใ่จ  ถึง

เธอจะมาเฟีย...ขาใหญ่ แต่มองไกล ๆ มนัก็ดูเล็กดี  พอใจที่เธอ
นัน้เป็นแบบนี้  ถึงใครจะมอง  ว่าเธอเป็นหมี  ฉันมองยังไงก็
น่ารักดี  ใช่  เป็นอย่างนีก็้ไม่ตอ้งอดอาหาร”... 
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 คนฟังอย่างยูรินยิม้กร่ิมมีความสุข  ในทุกวันถ้ามีเวลา

มากพอก็จะได้ยินเสียงกีต้าร์ก่อนนอน  ได้ฟังเสียงของชายท่ีเอา
ใจเก่งร้องเพลงให้ฟัง 

 
...“อย่าร าคาญถ้ามองตรงไหนไขมนัเยอะไป  อย่ากงัวล

จะบอกใหรู้้ว่าดีอย่างไร  ก็กอดเธอมนัอุ่น ไปถึง ถึง ถึง ใจ   ..ถึง
เธอจะอ้วนเธอก็อว้นในแบบน่ารัก  ใครไม่รักก็ไม่ต้องสนใจ  สน
ท าไม  ฉนัรักที่เธอนัน้อ้วน  ใครไม่อ้วนก็คงไม่รู้  ส าหรับฉนัเธอ
ไม่ใช่หมู  โปรดรู้ไวเ้ลย  ว่าเธอนัน้สวยสมบูรณ์”... 

 
‚รักอ้วนนะ‛  วิทยาบอกรักพร้อมกับส่งจูบให้คนท่ีอยู่

ตรงหน้าจอ  เขาไม่เบ่ือท่ีจะบอกรักเธอเลย  ‚อยู่ใกล้จบัจูบแล้ว
นะเน่ีย  น้องอ้วนของพ่ี‛ 

‚เป็นอะไรเน่ีย  จะร้องเพลงส่ือความหมายอะไร  ไหนจะ
บอกรักอีก  ทําอะไรผิดมาหรือเปล่า‛  คนถกูบอกรักพดูอะไรไม่
ออก  เธอเขิน  แต่ก็ยงัทําตวัตามปกติท่ีจะพดูคยุกบัวิทยาได้ 

‚ก็แค่อยากบอกให้รู้  ว่าไม่ต้องทําตัวให้สวย  ให้ผอม  
อ้วนก็เป็นคนท่ีเรารักมากท่ีสดุ  สวยท่ีสดุ  ในสายตาของเราไง‛ 
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‚ขนลกุเลย  ดกึแล้ว  นอน ๆ‛ 
‚เขินก็บอกมาอ้วน‛  วิทยายังไม่วายแกล้ง  คนฟังก็

เพียงแต่ยิม้เขินไม่พดูตอบ  ‚งัน้ฝันดีนะอ้วน  พรุ่งนีจ้ะไปรับ  และ
..เด๋ียวเข้าไปจุ๊บในฝันนะ‛ 

ยริูนส่ายหวัเล็ก ๆ กับความน่ารัก  สายสนทนาถูกตดัไป
พร้อมกับใจท่ีล่องลอย  ความสุขท่ีวิทยามอบให้มันมีความสุข
มากจริง ๆ การมีวิทยาในชีวิตมนัดีมากจนเธอไม่อยากท่ีจะเสีย
เขาไป 

 
** เพลงสวยสมบรูณ์  - The Unknown ** 
 
 
เช้าของวันวิทยามาที่ บ้านแต่เช้า  มาก่อนเวลาที่ ยู

รินจะแต่งตัวเสร็จเสียด้วยซ า้  เพราะเขาอยากจะมาเล่น
กับเยหลีที่จะต้องแต่งตัวไปโรงเรียน  ถึงพ่ออย่างยูนิตจะไม่
ชอบตวัเองเท่าไหร่  แต่เม่ือลกูสาวชอบยงัไงก็มีชยัไปมากแล้ว 

‚คณุพอ่ขา  วนันีใ้ห้อาวิทไปส่งเยหลีท่ีโรงเรียนได้ไหมคะ‛  
เด็กสาวร้องขอคนเป็นพ่อ  ดวงตาคมท่ีออกไปทางหมั่นไส้ค้อน
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มองไปยงัเจ้าของช่ือท่ีถูกเอ่ยอ้าง  มาท่ีบ้านทีไรแย่งความรักไป
จากลกูสาวและน้องสาวตลอด 

‚แต่วนันีค้ณุพอ่จะไปส่งเยหลีนะคะ‛ 
‚ไม่เป็นไรค่ะ  คุณพ่อไปส่งวันหลัง  วันนีใ้ห้อาวิทไปส่ง

ก่อน  ดีไหมคะ‛  เด็กหญิงเหมือนจะหาทางออกท่ีดีท่ีสดุ  แต่ไม่
เลย!  นัน่เป็นทางออกท่ีคนเป็นพอ่แสนจะน้อยอกน้อยใจ   

ภรรยาของยนูิตรู้ดีว่าสามีกําลงัรู้สกึอย่างไร  เธอได้แต่ยิม้
กับท่าทางเหล่านัน้  ออกจะสงสารท่ีถูกวิทยาแย่งความรักไป
หมด  เพราะยงัเปิดใจรับวิทยาเข้ามาในครอบครัวไม่ได้  ต่อให้
วิทยาทําดีแค่ไหนก็ไม่เข้าตายนูิตอยู่ดี 

‚วนันีใ้ห้คณุพ่อยนูิตไปส่งดีกว่าเยหลี  แล้วเด๋ียวตอนเย็น
อาวิทกบัอายไูปรับดีไหม  เย็นนีอ้าว่าง‛  วิทยาเสนอ  กลวัว่าคณุ
พอ่อย่างยนูิตจะน้อยใจ 

‚งัน้ก็ได้ค่ะอาวิท‛  เยหลีเช่ือฟังอย่างว่าง่าย 
‚.....‛  คนเป็นพ่องอนมากไปกว่าเดิม  ลูกสาวเช่ือฟัง

วิทยาอย่างว่าง่าย  แต่เวลาท่ีพ่อยูนิตบอกกลับไม่เช่ือฟังเสีย
อย่างนัน้ 

‚อายมูาแล้ว  อายสูวยจงั‛  เยหลีร้องบอก 
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หญิงสาวในชุดเสือ้สูทคลุมทับสีขาว  กระโปรงคลุมเข่า
ตามท่ีคนรักบอก  ในมือมีแฟ้มเอกสารและกระเป๋าถือใบน้อย  ดู
เป็นนักธุรกิจหญิงท่ีสวยและสง่างาม  ใบหน้าแต่งแต้มสีสัน
เล็กน้อยให้ดสูดใส  มองยงัไงวิทยาก็ยงัรู้สึกว่าเธอสวยและน่ารัก
ท่ีสดุ 

‚แบบนีล้กูค้าเขาไม่มองว่าเป็นเลขาฯนะ  เขามองว่าเป็น
ภรรยาแล้วอ้วน‛  วิทยาเอ่ยพูดพลางเดินเข้าไปหา  รับเอา
กระเป๋าและแฟ้มเอกสารท่ีมีกระดาษเปล่ามาถือไว้ตามนิสยั  ทกุ
ครัง้ท่ีเจอกนัวิทยาก็จะทําแบบนี ้

‚น้อย ๆ หน่อยไอ้วิท!!‛เสียงเขียวของยนูิตลอยฟุ้ ง 
‚คณุพ่อพดูไม่เพราะค่ะ  ต้องขอโทษนะคะคณุพ่อ‛  ลูก

สาวคนดีพดูในทนัทีทนัใด  ทัง้ยริูนและวิทยาต่างมองหน้าคณุพ่อ
ยนูิตยิม้ ๆ จะสงสารก็ใช่  จะขบขนัก็ไม่เชิง 

‚ขอโทษครับ‛  ยนูิตพดูขอโทษอย่างว่าง่าย  ไม่ใช่เพราะ
เขาต้องเช่ือฟังลกูสาว  แต่เพราะมนัคือตวัอย่างท่ีลกูจะได้เห็นว่า
การขอโทษคือสิ่งท่ีถกูต้อง 

‚พ่ียนูิตน่ารักจงัเลย  อย่างนีเ้ยหลีต้องให้รางวลันะ‛  ยริูน
พดูเสียงเล็กบ่งบอกว่าคนท่ีคุยด้วยคือเด็กหญิง  ‚ต้องให้เยหลี
หอมแก้มแล้ว  ดีไหม‛ 
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‚ดีค่ะ‛  เยหลีชแูขนให้พ่ออุ้ม  เม่ือถกูโอบอุ้มขึน้สู่อ้อมอก
ก็หอมแก้มคนเป็นพ่ออย่างแรง  หอมแล้วก็กอดบ่งบอกว่าเธอรัก
พอ่ของเธอมากกว่าใคร 

มือ้อาหารวนันีมี้ท่านผู้ ว่าฯนั่งร่วมโต๊ะ  วิทยากลายเป็น
ส่วนหนึ่งท่ีเข้ามาทานอาหารในบ้านหลังนีไ้ด้ทุกเม่ือ  เม่ือชาย
หนุ่มเข้าตามตรอกออกตามประตู  คบหากับลูกสาวในสายตา
ผู้ใหญ่  ทกุสิ่งจงึไม่มีอะไรติดขดัท่ีท่านผู้ว่าฯจะยอมรับ  จะมีก็แต่
ยนูิตท่ีตัง้แง่ไม่เลิก 

เม่ือทานอาหารเรียบร้อยวิทยาทําหน้าท่ีขับรถไปยัง
ห้างสรรพสินค้า  เขานดักบัลกูค้าท่ีร้านอาหารแห่งหนึ่ง  เป็นการ
เสนอโปรเจ็กท่ีมีการแก้ไขเล็กน้อย  รายละเอียดงานไม่มากเขา
จึงอยากให้ยูรินมาด้วย  อยากช่วยให้แฟนได้ประสบการณ์และ
เรียนจบไว ๆ รู้เต็มอกว่ายูรินเก่ง  แต่ชีวิตการทํางานท่ีเขาสมัผสั
ความเก่งอย่างเดียวไม่เพียงพอ 

การคุยงานวันนีเ้ป็นไปอย่างราบร่ืน  ลูกค้าชอบงานท่ี
วิทยาแก้ไขมามาก  ส่วนยริูนทําหน้าท่ีจดและเร่ืองท่ีสงสยัเอาไว้  
เธอคิดว่าจะเอาไว้ถามหลังจากท่ีลูกค้าไปแล้ว  วิทยาคนเก่าท่ี
เอาแต่เล่นไม่สนใจการเรียน  กับวิทยาคนใหม่ท่ีเป็นผู้จัดการมี



นํา้สวุรรณ 

 

85 | ห น้ า  

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  ไม่ว่าจะเร่ืองงานหรือเร่ืองการเอาใจ
แฟนก็ทําได้อย่างดี 

‚จดอะไรเยอะแยะ‛  วิทยาถามเม่ือลูกค้าเก็บเอกสาร
เตรียมท่ีจะกลับแล้ว  เขาเอามือไปจับปอยผมท่ีหล่นทัดหูให้  
การแสดงความรักท่ีใครเห็นก็คงไม่เช่ือว่าเป็นเลขาฯ 

‚คงไม่ใช่เลขาฯใช่ไหมครับ  คณุวิทยา‛  ลกูค้าถามพร้อม
ยิม้เล็ก ๆ ส่งให้  เป็นผู้ชายด้วยกนัทําไมจะดไูม่ออก 

‚เป็นแฟนครับ  กําลังเ รียนป.โท  ผมเลยพามาหา
ประสบการณ์ครับ‛  คนถกูถามตอบอย่างภาคภมูิ  เขาภมูิใจท่ีมี
ยริูนเป็นแฟนจะแย่ 

‚น่ารักจริง  เรียนจบมาช่วยงานกันเร็ว ๆ นะครับ  คุณยู
ริน  แล้วไม่ทราบว่าทัง้คู่แต่งงาน‛  คนเป็นลูกค้าเก็บเอกสาร
ตวัเองเรียบร้อยแล้วจงึถาม 

คนทัง้คู่เงียบและยิม้ขดัเขินกนัเล็กน้อย  คนอายมุากกว่า
เป็นต้องทําความเข้าใจเอาเอง  น่ีคงจะยงัไม่ได้แต่งงาน  และก็
คงจะอยากแต่งงานกนัเต็มแก่แล้ว 

‚ดูแล้วว่าคงอีกไม่นาน  แต่งเม่ือไหร่อย่าลืมเชิญผมนะ
ครับ  คณุวิท  คณุยริูน‛ 

‚ครับ‛ / ‚ค่ะ...‛ 
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มีคนอยากมางานแต่งโดยท่ีฝ่ายชายยงัไม่อ้าปากพดูเสีย
แล้ว  จะให้ยูรินเร่ิมบอกอย่างไรว่าเธอพร้อมแล้วสําหรับการ
แต่งงาน  เธอกลวัว่าจะเสียผู้ชายท่ีดีเหลือเกินอย่างวิทยาไป  แต่
เม่ือฝ่ายชายไม่พดูเธอก็ไม่กล้าถาม 

หลงัจากคยุกบัลกูค้าวิทยาก็พาแฟนสาวไปเลือกซือ้ครีม
กนัแดดตามท่ีบอกไว้ก่อนแล้ว  แต่ตลอดการเดินเลือกซือ้ครีมกนั
แดดและเคร่ืองสําอางเล็กน้อย  ยริูนกลบัถามเร่ืองงานด้วยความ
สนใจ  เธอพยายามเข้าใจการทํางาน  เป็นคําถามท่ีใส่ใจการ
ทํางานมากกว่าลูกน้องท่ีบริษัทเขาเสียอีก  แค่ฟังดูก็รู้ว่าอนาคต
ยริูนจะต้องเป็นคนท่ีทํางานได้ดี  และมีหน้าท่ีการงานท่ีดีมากแน่ 
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ตอนที่ 7 

ใส่ใจดูแลเพราะรัก 
 
 ‚วันนีไ้ด้ไปท างานกับวิท  เราอยากท างานแล้วสิ  

เราไปสมัครที่เดียวกับวิทดีไหม!‛  ยริูนว่าพร้อมกบัเดินเข้าไป
ในบ้านของตัวเอง  ในหัวของเธอเต็มไปด้วยการทํางาน  เธอ
อยากทํางานท่ีเดียวกบัวิทยา  เจอหน้ากนัทกุวนั  กินข้าวด้วยกนั
ทกุมือ้  เหมือนเวลาท่ีเรียนด้วยกนั 

‚อย่ามาทําท่ีเราเลย  เห็นมีบริษัทใหญ่ ๆ ติดต่อยูมา
หลายท่ีไม่ใช่เหรอ  ไปหาประสบการณ์ท่ีใหม่ ๆ ดีกว่า‛  คนถือ
ของเข้าบ้านยูรินเอ่ยพูด  วันนีแ้ม่ของยูรินอยู่บ้าน  เม่ือเห็นทัง้
สองเดินเข้ามาในบ้านก็เพียงแต่ยิม้ 
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วิทยาและยริูนถอดรองเท้าท่ีหน้าบ้าน  เอารองเท้าเก็บไว้
ท่ีชัน้  เขาแอบสงัเกตว่าแฟนสาวของตนมีรอยแดงชํา้จากการใส่
รองเท้าส้นสงู  เป็นจริงอย่างท่ีพ่ีสาวของเขาบอก 

‘เจ็บแล้วจะใส่ทําไม  ไม่เข้าใจเอาซะเลย’ คิดในใจเองก็มี
คําตอบเข้ามาในใจ  ‘เขาก็ทนใส่เพราะอยากให้แกภูมิใจท่ีแฟน
สวยไง’  คิดเองวิทยาก็ต้องยิม้ออกมาเองไปเสียได้   

ยูรินแยกตัวเอาของไปเก็บ  ส่วนวิทยาแอบเดินไปถาม
คณุแม่ยายในอนาคตถึงสิ่งท่ีอยากได้ 

แม่สาวร่างอวบเดินลงจากชัน้สองด้วยชดุลําลอง  เธอใส่
กางเกงขาสัน้กบัเสือ้ยืดธรรมดา  เดินลงมาแล้วก็เป็นต้องมองหา
ชายหนุ่มคนรัก  รถยงัจอดอยู่ท่ีหน้าบ้านแต่ไม่รู้ว่าเจ้าตวัหายไป
ไหน   มองไปยังสวนข้างบ้านก็เห็นว่าชายตัวสูงกําลังทําอะไร
บางอย่าง  พบัแขนเสือ้เชิต้ไปท่ีข้อศอกทัง้สองข้าง  ยกกะละมงั  
หยิบนัน่จบัน่ีดวูุ่นวาย 

‚แม่  วิททําอะไรอ่าคะ‛ 
‚แม่ก็ไม่รู้เหมือนกนั  สงสยัจะตดัเล็บให้ลกูมัง้‛  เม่ือแม่

พดู  ยูรินก็ก้มมองเล็บของตวัเอง  มนัก็ไม่ได้ยาวมากจนต้องตดั
น่ี  หรือเล็บยาวแล้วไม่สวย  แม่สาวร่างอวบคิดฟุ้ งซ่านไปทัว่  ‚ก็
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ไปถามวิทสิลูก  เขามาถามแม่ว่ามีอุปกรณ์ตัดเล็บไหม  แล้วก็
เข้าไปทําอะไรในสวนก็ไม่รู้‛ 

‚อิจฉาน้องยูมีแฟนเอาใจเก่ง‛  พ่ีสะใภ้พูดเข้าหูด้วย
ความจริง 

ยูรินไม่คิดท่ีจะเถียงคําท่ีพ่ีสะใภ้พูด  เธอมีแฟนท่ีเอาใจ
เก่งจริง ๆ  

นอกจากความเอาใจเก่งวิทยาก็ยังเป็นผู้ ชายท่ีหล่อ
หน้าตาดี  มีดีทกุอย่างเกินกว่าท่ีจะมาเป็นแฟนกบัเธอ  ความคิด
เหล่านีจ้งึทําให้เธอพยายามจะผอม  ลบคําพดูหมิ่นประมาทของ
มิลลิ  และทําให้ตวัเองเหมาะสมกบัวิทยาท่ีสดุ 

‚อ้วนมาพอดีเลย  นํา้กําลงัอุ่นพอดี‛  วิทยาจบัมือแม่สาว
อ้วนมานัง่บนเก้าอีง้ง ๆ จบัเธอนัง่และจบัขาทัง้สองข้างหมายจะ
เอาลงไปในนํา้อุ่น  แต่ยูรินก็ฝืนไว้ไม่ยอม  ‚เอาเท้าแช่ลงไป
อ้วน!!‛ 

‚จะบ้าเหรอ!!  วิทจะทําอะไร‛ 
‚ก็เอาเท้าอ้วนแช่นํา้อุ่นไง‛  คนพดูพดูราวกบัเร่ืองปกติ 
‚แต่น่ีมนัเท้านะ  ไม่ต้อง!  ไม่แช่!‛ 
‚แช่เด๋ียวนีไ้อ้อ้วน  จะแช่ไม่แช่!!‛  ยูรินไม่ยอม  เธอจะ

ยอมให้วิทยาทําอะไรแบบนีไ้ม่ได้  ‚ไม่แช่ใช่ไหม  ได้!‛ 
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ยูรินเตรียมจะลุกจากเก้าอีเ้พ่ือหนีแต่ก็ถูกคุกคามจับ
ตวัเองไว้  สองวงแขนของวิทยาจบัรัง้เอาไว้ได้โดยง่าย  จบัอย่าง
เดียวไม่พอเม่ือเขาจงใจแนบริมฝีปากหนาประกบจูบแม่สาวร่าง
อวบท่ีคิดจะดือ้ 

จูบและโอบกอดคนดือ้จนแน่นิ่งอยู่กับอก  ดูดเม้มริม
ฝีปากร่างอวบอิ่มน่าดดูเร้า  ทกุครัง้ท่ีจบูยริูนเป็นต้องโลมเลียริม
ฝีปากล่างของเธอเป็นการกลัน่แกล้ง  และในทกุครัง้ก็ทําให้หญิง
สาวอ่อนระทวยทําอะไรไม่ถกู 

‚ว่าไง  จะแช่ไหม‛  วิทยาถามชิดริมฝีปาก  เขาอยากจะ
ทําอะไรมากกว่านี ้ ยิ่งเห็นดวงตาของแม่สาวอ้วนในอ้อมกอดท่ี
ปรือมองยิ่งรู้สกึต้องการตามนิสยัชาย 

‚แช่ก็ได้....‛ 
เม่ือบอกว่าจะแช่ก็ใช่ว่าวิทยาจะยอมง่าย ๆ เขาแนบริม

ฝีปากอีกครัง้ด้วยอดใจไม่ได้จริง ๆ การตอบสนองของริมฝีปากยู
รินท่ีดูดเร้ากนัและกนั   มนับอกให้เขารู้ว่าเธอก็ต้องการเขา  แต่
เพราะเวลาและสิ่ง ท่ีรอคอยยังมาไม่ถึง  ทัง้คู่จึงต้องหยุด
ความสมัพนัธ์เพียงเท่านี ้
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‚ถ้าดือ้อีกนะ  จะโดนไม่ใช่น้อย!‛  วิทยาจบัเท้าของยริูน
จุ่มลงไปในนํา้อุ่น  เอาเก้าอีห้นึ่งตวัมานัง่ข้าง ๆ หยิบตะไบมาถู
เล็บมือ 

‚วิททําเป็นเหรอ ?‛  ยริูนถามเพราะตวัเองยงัทําไม่เป็น
ด้วยซํา้ 

‚ไม่อยากจะโม้ค่ะ  คณุน้อง‛  วิทยาทําเสียงสองพร้อมกบั
ใบหน้าน่าหมัน่ไส้  จีบปากจิกตาใส่หญิงสาวเหมือนตัวเองเป็น
สาวประเภทสอง 

ชายผู้ เป็นแฟนของยูรินได้กลายเป็นช่างทําเล็บไปแล้ว  
และเขาก็เป็นช่างทําเล็บท่ีเธออยากจะใช้บริการไปตลอดชีวิต  ยู
รินเฝ้าบอกตวัเองในใจมาโดยตลอด  ผู้หญิงท่ีไม่เคยได้รับความ
รักในเร่ืองแฟนจากใครมาตลอด  ได้รักกบัวิทยาถือเป็นความโชค
ดีท่ีสดุ  และมนัก็เป็นความโชคดีท่ีผู้หญิงหลายคนอิจฉาตาร้อน 

‚ยิม้อะไร  ชอบอะดิ!‛  วิทยาเอ่ยพดู  เขารู้ว่าแม่สาวร่าง
อวบท่ีกําลงันัง่เอนหลงัแช่เท้าในนํา้อุ่นกําลงัสบายแบบสดุ ๆ  

‚ชอบมาก‛  หญิงสาวตอบตามความจริง  ผู้หญิงคนไหน
ท่ีมีใครทําให้ขนาดนีแ้ล้วบอกว่าไม่ชอบ  คนนัน้ก็คงเป็นคนโกหก
แน่ ๆ เธอชอบมากและขอบคณุในทกุการกระทําทกุอย่างของเขา  
หกปีท่ีผ่านมาเป็นปีท่ีดีมาก ๆ  
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คนเอาใจแฟนรู้ว่ายูรินชอบมากก็ยิม้มีความสุข  แบบนี ้
แล้วเขาค่อยมีความสุข  วิธีร้อยแปดถ้ามนัจะทําให้แฟนของเขา
ชอบเขาก็จะทํา  หลายคนมกับอกว่าทําไปนานเด๋ียวก็เบ่ือ  แต่น่ี
ผ่านมาหกปีเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรเรียกว่าเบ่ือ 

‚วิท  เราทําอะไรให้วิทได้บ้างไหม  วิททําให้เราเยอะแยะ
เลย‛  ยริูนเอานิว้ชีจ้ิม้ไปท่ีแก้มของชายตรงหน้า  วิทยากําลงัแต่ง
เล็บบนมือข้างซ้ายให้อย่างชํานาญ  ไม่รู้ไปเรียนมาจากไหนแต่ก็
ทําได้ดีอย่างไม่น่าเช่ือ 

‚ทําได้‛ 
‚ทําอะไรเหรอ‛  คนฟังถามอย่างดีใจ 
‚เลิกใส่กระโปรงสัน้  เลิกใส่รองเท้าส้นสงู‛  ข้อเสนอท่ีดู

จะแปลก ๆ เม่ือยูรินได้ฟัง  ฟังแล้วก็ใช่จะทําตาม  เธอเพียงยิม้
อย่างขบขนัเท่านัน้  ‚ไปเท่ียวอ้วนไม่ต้องเอารองเท้าส้นสงูไปนะ‛ 

‚ทําไมวิทถึงไม่ชอบให้เราใส่ล่ะ  เราว่าใส่แล้วทําให้
ผู้หญิงดสูวยขึน้นะ‛   

‚คนจะสวยมนัไม่ได้อยู่ท่ีรองเท้าปะวะ‛  วิทยาสวนคําพดู  
น่ีเป็นความคิดของเขาจริง ๆ เพราะเขาไม่ได้ชอบยูรินท่ีใส่
รองเท้าแบบไหน  ไม่ได้ชอบท่ีรอบเอวเท่าไหร่  แต่ชอบท่ีเป็นยริูน
หมอู้วนของเขา  เป็นบริูนหมอูวกาศท่ีทําให้รัก 
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‚แต่เราอยากสวยกว่านี ้ เราไม่อยากให้ใครว่าวิทท่ีมีแฟน
ไม่สวย‛ 

วิทยาเงยหน้ามองคนพดูในทนัที  ความคิดของหญิงสาว
เป็นเช่นเดียวกับท่ีพ่ีสาวเขาบอก  ทัง้ท่ีร้องเพลงให้ฟังเม่ือคืนก็
ไม่ได้เข้าใจอะไรบ้างเลย  ไม่ได้เข้าใจว่าเขารักและรับได้ทกุอย่าง
ท่ียริูนเป็น 

‚ยงัไม่ต้องด่านะ  ขอพดูก่อน‛  ยริูนเอามือปิดปากวิทยา
เอาไว้  เธอรู้ว่าวิทยาปากไวและตัง้ท่าจะด่าแน่  ‚เราแค่อยาก
สวยขึน้  ให้คนมองว่าเราดีพอกับวิท  อยากสวยขึน้  ให้ไม่มีคน
มาว่าได้  และเราก็อยากสวยกว่านี ้ ในวนัแต่งงานของเราสอง
คน‛ 

คําว่า ‘แต่งงาน’ จากปากของยูรินทําให้เกิดความเงียบ
เข้าปกคลุม  ไม่ใช่แค่ยูรินท่ีรอคอยการแต่งงานนัน้มาถึง  ตัว
วิทยาเองก็รอวนันัน้เช่นกัน  เขาอยากต่ืนมาในทุกเช้าและเห็นยู
รินนอนอยู่ข้างกาย  ก่อนเข้านอนมีร่างกายของเธอให้นอนกอด
และหลบัฝันไปด้วยกนั  เขาอยากให้ทกุคืนวนัเป็นแบบนัน้ 

‚อ้วนเรียนจบเราจะให้พ่อเข้ามาคยุนะ  เราอยากเก็บเงิน
ด้วยตวัเอง  และอ้วนเรียนจบเสียก่อน  พ่อของอ้วนจะได้ไม่มอง
ว่าเราเป็นแค่เด็กเกเรท่ีดแูลอ้วนไม่ได้  ไม่นอยใช่ไหม‛ 
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‚......‛  คนฟังอย่างยริูนยิม้ออกมาได้  เธออยากจะบอก
ว่าเธอนอยมาเป็นเดือนแล้ว  และเธอก็รอคอยว่าเม่ือไหร่วิทยา
จะพดูมนัออกมา  พดูว่าเขามีแผนอย่างไรสําหรับชีวิตอนาคต 

‚อย่าบอกนะว่านอยมาตลอด‛ 
‚มนัก็น่านอยไหมเล่า  วิทไม่ยอมพูดสกัที  คิดว่าคบกับ

เราไปวนั ๆ ซะอีก‛  ยริูนโยนความผิด  เธอรู้ดีว่าทัง้หมดท่ีวิทยา
ทําไม่ใช่การคบไปวัน ๆ การดูแลอย่างดีและสม่ําเสมอคือสิ่งท่ี
แสดงถึงความจริงใจมากกว่าคําพดู 

‚จะโดนไม่ใช่น้อยไอ้อ้วน‛ 
 ‚ก็วิททําให้เราคิดมากน่ี  โอ๋ ๆ ไม่งอนนะวิทคนเก่ง‛  ยู

รินจับแก้มทัง้สองข้างของวิทยา  เธอบีบมันเบา ๆ ราวกับน่ีคือ
แก้มเด็ก  เธอหอมมนัเสียฟอดใหญ่เป็นการขอโทษ  และคนท่ีไม่
เคยโกรธยริูนได้ก็เป็นต้องยิม้ออกมา  ‚เย่  ยิม้แล้ว  เย่ ๆ‛ 

‚สามขวบเหรออ้วน  เล่นเป็นเด็ก‛ 
‚สวมขวบแล้วรักปะล่ะ‛  คนพดูออกจะมัน่ใจตวัเองเต็ม

ร้อย   
เธอลอยหน้าลอยตาเข้าไปใกล้คนท่ีพยายามจะแต่งเล็บ

ต่อ  แต่งไปอมยิม้ไปจนสุดท้ายอดไม่ได้ท่ีจะเขิน  เขาหัวเราะ
ออกมาเสียงดงัพร้อมกบักอดรวบร่างกายคนตรงหน้า 
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‚อ้วน  จะทะเล้นไปแล้วนะ  จะโดนไม่ใช่น้อย‛  ปากพดู
สองวงแขนก็โอบกอด  กอดแล้วก็คงไม่อิ่มพอเม่ือชายหนุ่มเจ้า
เล่ห์ฝังปลายจมกูคมสนัลงกบัแก้ม 

ยูรินพยายามเบียดตัวหนีก่อนจะลุกออกไปจากการแช่
เท้า  สองเท้าวิ่งหนีชายตวัสงูท่ีวิ่งตาม  เสียงหวัเราะดงัไปทัว่สวน
ข้างบ้านด้วยความสขุ  รอยยิม้ของความรักยงังดงามในหวัใจ 

แม่ของยูรินแอบมองลูกสาวท่ีกําลังวิ่งเล่นราวกับเด็ก ๆ 
นบัจากวนัท่ีลกูสาวเดินทางกลบัจากออสเตรเลียด้วยเหตผุลของ
หวัใจ  วิทยาก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลงันี ้ ทัง้สองรักกัน
อยู่ในสายตา  เพียงแค่เห็นลกู ๆ ทกุคนได้มีคนท่ีรักคอยดแูล  คน
เป็นแม่ก็เบาใจไปได้มาก  จะมีคนเดียวก็แต่ยูวี  แม้ความรักจะ
แตกต่างไปจากคนอ่ืน  แต่ทัง้คู่ก็ได้พิสูจน์แล้วว่ารักกันจริงแค่
ไหน 

หลังจากวิ่งเล่นกันจนได้เหง่ือวิทยาก็ชวนยูรินเตรียมไป
รับหลานสาว  หลานสาวคนนัน้ก็คือเยหลีลูกสาวของยูนิต  เขา
จําได้ดีว่ารับปากอะไร  และเขาก็พยายามทําให้ได้ทุกอย่างท่ี
รับปาก  พ่อของเขามกัสอนว่าการมีวินยัคือนิสยัของทหาร  และ
ความสม่ําเสมอคือนิสยัของคนรัก 
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เขาเป็นทัง้ลูกทหารท่ีมีวินัยในการเอาใจแฟน  และเป็น
แฟนท่ีน่ารักท่ีเอาใจทกุอย่างรอบตวัยริูน 

‚อ้วน  วนันีเ้ราไปรับลกูของเรากนัเนอะ!‛ 
‚อะไรของวิท‛  ยริูนปัน้หน้าไม่ถกู  มือของเธอตีเบา ๆ ท่ี

แขนด้วยรู้สึกเขินในใจซะได้  เธอเองก็อยากมีโมเมนต์พ่อกับแม่
ไปรับลกูท่ีโรงเรียน  ออกจะวาดฝันเอาไว้ซะมาก   

‚ก็ซ้อมไง  เราจะได้หดัเอาไว้  ว่าเวลาท่ีเราไปรับลูกของ
เรา  เราจะต้องทําอะไรบ้าง‛  วิทยาจบัมือแม่สาวร่างอวบไปวาง
ไว้บนตัก  ขับรถไปช้า ๆ ด้วยคิดว่าคนท่ีกําลังจับมือคือภรรยา  
และกําลงัเดินทางไปรับลกูสาวท่ีโรงเรียน 

‚ถ้าเรามีลกูวิทอยากมีลกูสาวหรือลกูชาย‛ 
‚เอิ่ม...‛  วิทยาทําท่าคิด  หวัใจพองโตท่ีกําลงัสนทนาใน

หวัข้อนี ้ หวัข้อของการมีชีวิตครอบครัวในอนาคต  ‚ลกูสาวดีไหม  
อ้วนจะได้แต่งตวัให้ลกู‛ 

‚แต่ลกูชายก็ดีนะ  วิทจะได้สอนลกูเตะบอลไง‛ ยูรินคิด
แย้ง  ถึงเธอจะอยากมีลกูสาวให้ได้ถกัเปียมดัผมไปโรงเรียน  แต่
ก็อยากมีลกูผู้ชายให้วิทยาได้มีกิจกรรม 

‚ลกูสาวดีกว่า  จะได้ฉลาดเหมือนแม่ดีไหม‛   
‚ลกูชายออกกําลงักายได้เป็นทหารเหมือนปู่ ไง‛ 
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‚งัน้ก็มีสองคน  ชายคนหญิงคนดีไหม‛  วิทยาหาทาง
ออก  เขามองแล้วว่าสถานการณ์ตอนนี ้ จะไม่มีใครยอมใครแน่  
ต่างคนต่างอยากให้ลกูเป็นในสิ่งท่ีอีกคนชอบ 

‚......ก็ดีนะ‛  คนฟังยอมรับในสิ่งท่ีได้รับฟัง  ชายคนหญิง
คนก็ไม่เลวหากสามารถท่ีจะทําได้  แต่ไม่ว่าจะหญิงหรือชาย  
เธอก็จะรักท่ีสดุ  เพราะเด็กคนนัน้จะเกิดจากความรักของพ่อกบั
แม่ 
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ตอนที่ 8 

การไปเที่ยวของบริษัท 
 
วันเดินทางไปเที่ยวที่แสนจะตื่นเต้น  วิทยาเดินจับ

มือยูรินคนรักเดินไปตามทางเดิน  เขาสวมเสือ้ชมพแูขนยาว
กางเกงยีนตามสไตล์การแต่งตวั  กบัแม่สาวร่างอวบท่ีฉายความ
สวยมากขึน้ทุกวัน  เธอใส่เสือ้ตัวใหม่สีชมพูโทนอ่อนกว่าของ
วิทยา  กระโปรงตวัเก่าแต่บ่งบอกรสนิยมคนซือ้  เม่ือมนัราคาสงู
และจบัต้องได้ยาก  ส่วนกางเกงยีนท่ีซือ้มาใหม่ตัง้ใจใส่วนักลบั
ด้วยการวางแผน 

สองชายหญิงท่ีเดินจับมือกันด้วยความรักสร้างความ
สนใจกับทุกคน  วิทยาไม่ได้สนใจสายตาคนทุกผู้   เขาพาหญิง
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สาวคนรักไปยงักลุ่มพนกังานแผนกของตวัเอง  การเป็นผู้จดัการ
แผนกย่อมมีลกูน้องไม่น้อย 

‚น่ียูริน  แฟนของผมครับ‛  วิทยาแนะนําอย่างภาคภูมิ  
ไม่สนใจสายตาใครบางคนท่ีกําลงัจบักลุ่มมองมา  หนึ่งในนัน้คือ
มิลลิท่ีกําลงัตีหน้าตาอ่อนหวานแต่แสนจะน่าปวดหวัในความคิด
ของวิทยา 

‚สวสัดีครับ‛ / ‚สวสัดีค่ะ‛  กลุ่มรุ่นน้องและเพ่ือนร่วมงาน
ของวิทยาต่างพากนัทกัทาย   

แม้จะทกัทายอย่างเช่นคนทัว่ไป  แต่ยริูนก็สมัผสัได้ว่าทกุ
คนดูจะไม่ค่อยยินดีกับการมาของเธอเท่าไหร่นัก  หญิงสาว
เพียงแต่เมินเฉยและไม่สนใจสิ่งเหล่านัน้  ‚สวัสดีทุกคนนะคะ  
เรียกยูเฉย ๆ ก็ได้  คงไม่รบกวนเกินไปใช่ไหมท่ียูจะขอไปเท่ียว
ด้วย‛ 

‚ลําบากอะไรอ้วน  เขาอนุญาตให้พาญาติไปได้หนึ่งคน  
และอ้วนก็เป็นแฟนเรานะ‛  วิทยาพดูพร้อมกบัโอบไล่หญิงสาว
ใต้ความสูง  เอามือกดหวัเบา ๆ เป็นการเอ็นดท่ีูพยายามจะเข้า
กับคนในท่ีทํางานของเขา  สําหรับเขา...การทํางานตอนแรก
เพ่ือนร่วมงานสําคัญ  แต่เม่ือทํางานเป็นทุกอย่าง  การทํางาน
สําคญัท่ีสดุ  ไม่ใช่การจบักลุ่มพดูคยุกนัไปวนั ๆ 
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‚ใช่ครับพ่ียู  ไม่ลําบากเลยครับ  ผมอยากเจอแฟนพ่ีวิท
มานานแล้ว  พ่ีวิทน่ีหวงแฟนมาก  ขนาดพวกผมไม่เคยเจอยัง
ห้ามพดูถึงแบบเสียหายนะครับ‛  อาเชนยิม้แย้มเม่ือไม่มีใครพดู
เลย  เขาเป็นเด็กฝึกงานในแผนกของวิทยา  และยงัได้ยินหนาหู
ว่าทกุคนไม่ค่อยชอบคนท่ีกําลงัยืนคู่กบัผู้จดัการแผนกเวลานี ้

‚พูดมากไอ้เชน  แล้วรถเราพร้อมยัง  ขึน้รถกันดีกว่า ‛  
วิทยาตัดบท  เขาไม่อยากให้ยูรินยืนอยู่ตรงนีแ้ละเผชิญกับ
สายตาท่ีไม่ยินดียินร้าย 

‚พ่ียริูน  มาเท่ียวกบัพ่ีวิทด้วยเหรอคะ  ตอนนีส้วยขึน้เป็น
กองเลยนะ  ผอมเชียว!‛  เสียงใสพร้อมกบัร่างกายของมิลลิตรง
เข้ามากอดแขนของยูริน   มนัเป็นการสะบดัเอาแขนของวิทยาท่ี
โอบกอดไปในตวั  วิทยามองแล้วขดัใจแม้จะตัง้รับเอาไว้ดีแล้ว 

ยูรินมองคนตรงหน้าท่ีกําลงัยิม้หวานส่งให้  เธอจําได้ว่า
เธอคนนีคื้อใคร  และยงัจําได้ด้วยว่าเคยหลอกใช้เธอไว้มากแค่
ไหน   อีกหนึ่งสิ่งท่ีรับรู้คือเธอสวยขึน้กว่าในวยัเด็กเยอะ  โตเต็ม
ตวัและแววตามีความมุ่งมัน่อะไรบางอย่าง 

‘ฉันรู้ว่าเธอจะต้องมาในวันพรุ่งนี ้ แล้วเจอกันนะ  ฉัน
เตรียมความพเิศษเอาไว้ให้เธอเยอะแยะเลย  ยริูน’  ประโยคของ
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มิลลิท่ีโทรหายูรินเม่ือคืนดังชัดในหู  การเตรียมตัวท่ีแสนมี
ความสขุแทบจะดบัวบูกบัการทกัทายในหมายเลขท่ีไม่รู้จกั 

‚อ้าว!  แฟนวิทเป็นใบ้เหรอ  มิลลิอุตส่าห์ทักทาย  หรือ
คิดว่ามิลลิจะมาแย่งแฟนเธอกนัล่ะ‛  ยริูนหน้าถอดสีเม่ือกรกนก
ตามลกูน้องตวัเองมาสมทบ  เธอใจหายวบูแต่พยายามจะฝืนยิม้
ต่อไป  ไม่คิดว่าเพ่ือนร่วมงานจะแสดงชดัเจนว่าไม่ชอบเธอขนาด
นี ้ ทัง้ท่ีไม่เคยพบและรู้นิสยัใจคอกนัมาก่อน 

‚คณุกรกนก!!‛  วิทยาเอ่ยเรียกด้วยเสียงโกรธ  เพราะมี
มือของยริูนท่ีบีบเอาไว้ให้สติเขาจงึไม่หลดุพดูอะไรไปมากกว่านี ้

‚อะไรกันวิท  เธอจะไม่ให้พ่ีเข้ามาทักทายแฟนเธอเลย
เหรอ‛ 

‚สวสัดีค่ะ‛  ยริูนยกมือไหว้หญิงท่ีอายมุากกว่า  เธอตีสี
หน้าราบเรียบและใช้สติรับมือกับทุกอย่าง  เธอเป็นลูกสาว
ท่านผู้ว่าฯ  เธอจะต้องแก้ปัญหาได้  และเธอก็มีความรู้ท่ีต้องใช้
สมอง  ไม่ใช่อารมณ์นําความรู้สกึ   ‚ฉนัไม่ได้เป็นใบ้ค่ะ  แค่กําลงั
คิดว่าน้องผู้หญิงคนนีเ้ป็นใคร  ดไูม่ค่อยคุ้นหน้า  ปกติฉันเป็นคน
เพ่ือนน้อย  คบแต่เพ่ือนท่ีจริงใจ  เลยจําไม่ค่อยได้‛ 
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ยูรินส่ือสารทําให้คนท่ีจับแขนแสดงความอ่อนหวานใส
ซื่อกดเรียวเล็บลงเล็กน้อย  เพราะยริูนพยายามจะบอกว่า..คนท่ี
ไม่ได้จดจํา  คือคนท่ีไม่จริงใจ 

‚พ่ีกรกรนกอย่าว่าพ่ียริูนเลยค่ะ‛  มิลลิหนัไปหาคนท่ีเป็น
หวัหน้างาน  แบล็กของเธอดี  และแบล็กอย่างกรกนกก็คือคนท่ี
จะทําให้การเท่ียวของยูรินครัง้นีไ้ม่มีความสุขแน่นอน  ‚มิลเป็น
แค่รุ่นน้องปลายแถว  ไม่ได้มีความสําคญัท่ีพ่ียริูนจะจดจําหรอก
ค่ะ  พ่ียริูนเขาเป็นคนท่ีเรียนเก่งมาก  มิลยงัจําได้เลยนะคะว่าพ่ียู
สอบก่อนปลายภาคและก็สอบผ่านได้คะแนนดีกว่าคนท่ีมี
คะแนนปฏิบตัิช่วยอีกนะคะ‛ 

‚ใช่ค่ะ‛  ยูรินรับคํา  เธอพดูแทรกก่อนท่ีวิทยาจะได้พดู
อะไรออกไป  เธอรู้ว่าวิทยามีความโตขึน้  เป็นผู้ ใหญ่มากขึน้  แต่
เม่ือใดท่ีมีเร่ืองของยูรินเข้ามาเก่ียว  ต่อมอารมณ์ของวิทยาจะ
ปะทขุึน้มาทกุที  ‚น้องมิลเป็นเด็กปลายแถวท่ีฉันไม่ค่อยได้สนใจ
จดจํา  แต่มีเร่ืองหนึ่งจําได้ว่า...ต่อพงศ์ได้เข้าพิธีผกูข้อมือกบัเธอ
ไปแล้วใช่ ไหม  เหมือนว่าจะจัดหลังจาก ท่ี พ่ี เดินทางไป
ออสเตรเลีย!‛ 

‚......‛ มิลลิกัดริมฝีปากตวัเองแน่น  เธอไม่ยกัรู้ว่ายูริน
หรือใครจะรู้เร่ืองนี ้ การเข้าพิธีผูกข้อมือกับต่อพงศ์เพ่ือให้เร่ือง
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ทุกอย่างจบ  เธอพยายามสลัดผู้ ชายป่าเถ่ือนออกไปจากชีวิต  
แต่จนทกุวนันีก็้ยงัไม่สําเร็จ 

‚ท่ีย้ายโรงเรียนปีสดุท้าย  เพราะ‛ 
‚เพราะมิลมาอยู่กับแม่ค่ะ‛  มิลลิพดูแทรกสิ่งท่ีวิทยา

กําลงัพดู 
มีสายตาของยูรินมองด้วยชัยชนะ  อย่างน้อยเร่ืองนีก็้มี

ผลกับเด็กสาวท่ีอยากจะแย่งคนรักของเธอ  เป็นเร่ืองท่ีต่อพงศ์
บอกยริูนกบัยนูิตเท่านัน้  ถึงเร่ืองการผกูข้อมือในงานเล็ก ๆ ว่าได้
เป็นของกันและกัน  หลังจากนัน้มิลลิก็ย้ายโรงเรียน  โดยมี
เหตผุลท่ีคนอ่ืนล่วงรู้ว่าไปอยู่กบัแม ่

การท่ีต่อพงศ์เข้าไปในชีวิตของมิลลิทําให้ยูรินได้รู้ว่าพ่อ
และแม่ของเธอแยกทางกัน  ต่างคนต่างมีครอบครัวใหม่  
เด็กผู้ หญิงท่ีดูร้ายในสายตาคนอ่ืนแต่ขาดความรักจากคนใน
ครอบครัวอย่างชดัเจน 

‚เราขึน้รถกันดีกว่าวิท  เราร้อนแล้ว‛  ยูรินไม่อยาก
เอาชนะมิลลิ  เม่ือนึกว่าเธอมีปัญหาในเร่ืองครอบครัวก็สงสาร  
ไม่อยากจะเอาชนะให้เจ็บชํา้ 

‚ไปสิ‛  วิทยาเอากระเป๋าเป้มาบงัแดดท่ีสาดส่องให้กับ
หญิงสาวใต้ความสูง  เพียงเท่านีก็้ดูออกว่าคนท่ีบ่นร้อนมี
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ความสําคญัแค่ไหน  เขาส่งสายตาโกรธให้กับหญิงมีอายุอย่าง
กรกนก  นบัวนัเขายิ่งอยากจะถอนหงอกคนไม่รู้จกัโตเข้าไปทกุที 

‚เราไม่ได้มาแล้วทําให้วิทมีปัญหาใช่ไหม‛  ยริูนเอ่ยพดู
เม่ือพ้นสายตาทุกคน  มีคนในแผนกของวิทยาทยอยกันขึน้รถ  
ทุกคนรู้ดีว่าผู้จดัการแผนกไม่ใช่คนท่ีเล่นได้ตลอดเวลา  การจะ
เข้าไปพดูด้วยแต่ละครัง้จงึต้องมีความเหมาะสม   

‚ไม่หรอก  ถ้าอ้วนไม่มานัน่แหละปัญหา  เพราะเราคงไม่
อยากไปเท่ียว  อยากอยู่กบัอ้วนมากกว่า‛  คนพดูพดูอย่างปกติ  
แต่คนฟังท่ีนัง่ท่ีอ่ืน ๆ กลับรู้สึกว่ามันหวานจนเล่ียน  พาลพาให้
แต่ละคนส่งข้อความในกลุ่มลบัสําหรับนินทาคนอ่ืน 

‚งัน้นัง่ตรงนีเ้นอะ  นัง่ท้าย ๆ เด๋ียวเมารถ‛ 
‚มนัไม่ใช่รถตู้ไหมอ้วน‛  วิทยาให้ยริูนเข้าไปนัง่ติดกระจก  

ส่วนตัวเขาจะนั่งเบาะข้าง  ปรับเบาะให้เสร็จสรรพแล้วจึงเอา
กระเป๋าเป้ตนเองเก็บไว้ด้านบน  ‚อยากกินนํา้ไหมอ้วน  จะไปเอา
ให้‛ 

‚ไม่อ่า  เด๋ียวปวดฉ่ี‛ 
‚แล้วหิวข้าวไหม‛ 
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‚ไม่อะ  เด๋ียวปวดท้อง‛  หญิงสาวพดูพร้อมกบัเอามือวาง
ท่ีหน้าท้อง  ไม่บ่อยท่ีได้เดินทางโดยรถบสั  ช่วงเวลาท่ีเดินทางจึง
ไม่อยากให้ตวัเองต้องเป็นตวัปัญหาของคนอ่ืน 

‚ไม่หิวแต่ต้องกิน  เด๋ียวเมารถ‛  วิทยาเอาแซนด์วิชทนู่าท่ี
ต่ืนแต่เช้ามาทําให้  เพราะเขารู้ว่าหญิงสาวคนรักจะต้องคิดแบบ
นี ้ ‚มีไข่ต้มด้วย  ไม่อ้วน‛ 

‚น่ารักจงั‛  ยูรินรับเอาแซนด์วิชในกล่องใบเล็กมากิน  
เธอกัดหนึ่งคําก่อนจะป้อนให้กับคนท่ีนัง่ข้างกาย  เธอไม่สนใจ
สายตาคนอ่ืนท่ีจะมองเธอแบบไหน  เม่ือเธอไม่ได้ทําอะไรผิด  
และเธอก็มาในฐานะแฟนของวิทยา  ไม่ใช่เพ่ือนท่ีจะต้องห่วง
ท่าที 

‚พ่ีสองคนน่ารักจงัเลยนะครับ‛  อาเชนเอานํา้สองขวดส่ง
ให้กับผู้ จดัการแผนก  อดไม่ได้ท่ีเขาจะเอ่ยชมเขารับหน้าท่ีแจก
นํา้เพราะเป็นเด็กฝึกงาน  งานอะไรท่ีรุ่นพ่ีให้ทําเขาก็ทําทัง้หมด 

‚เอาขวดเดียวก็พอ  เอาไปแจกคนอ่ืนเถอะ‛  ยริูนเป็น
ฝ่ายจะเอือ้มมือไปรับนํา้  แต่คนหวงแฟนก็ตดัหน้ารับเสียก่อน 

‚ไปแจกคนอ่ืนเลยไอ้เชน‛ 
‚ครับ ๆ‛ 
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ยริูนส่ายหวัเล็ก ๆ อย่างขบขนั  เธอหนัไปสนใจแกะไข่ต้ม
ท่ีอยู่บนตกั  เม่ือวิทยาย่ืนแซนด์วิชมาตรงหน้าเธอจึงใช้ปากกัด
พร้อมรอยยิม้  ‚อยากไปเท่ียวแบบนีบ้่อย ๆ จงั  เรียนจบคงเข้าสู่
การทํางาน  ไม่ได้ไปเท่ียวแบบนีแ้น่‛ 

‚ฮนันีมนูไงอ้วน  เด๋ียวพานัง่รถเมล์ไป‛ 
‚....ฮ่า ๆ‛  ยริูนทําปากจู๋ก่อนจะหวัเราะออกมาเบา ๆ 
 
 
LINE!!! 
แอน : พี่วิทเอาใจแฟนมาก  ทัง้ป้อน  ทัง้กอด  ทัง้

หอม 
เนย : แต่แฟนเขากน่็ารักนะ 
ชมพู่ : มองแล้วเหมือนจะหยิ่งนะ  ดูเจ้ายศเจ้าอย่าง  

แบบคนรวย 
นก : ก็มิลลิบอกว่าเป็นลกูผู้ว่าไง  ถึงได้ทําตวัอวดรวย 
แมน : แล้วเห็นเสือ้ผ้าท่ีนางใส่ปะ  แบรนด์เนมทัง้ตวัจ้า  

อวดรวยสดุ 
แอน : คงจะตัง้ใจใส่มาเพ่ืออวดว่าฉนัรวยนะ  แน่ ๆ 
เนย : จริง 
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นก : เห็นด้วย 
มิลลิอ่านข้อความในกลุ่มลบัหลงัจากกรกนกดึงเข้า  เธอ

พอใจในผลงานของวนันี ้ ยริูนได้ใจวิทยาท่ีรักกนัหวานช่ืน  แต่ก็
ต้องอยู่ท่ามกลางสายตาทกุคนท่ีไม่ได้ยินดีกบัการมาของเธอ   

ความรู้สกึคิดย้อนไปเม่ือยริูนคิดจะเอาเร่ืองท่ีเธอผกูข้อไม้
ข้อมือมาพดู  หลงัจากท่ีขึน้รถก็ยงัไม่ได้อธิบายให้กรกนกและคน
อ่ืน ๆ ได้ฟัง  เพราะหวัพยายามจะคิดว่าจะแก้ตวัแบบไหนให้เธอ
ยงัเป็นสาวใสไร้มลทิน 

คิดไปครู่มิลลิก็หาทางออกให้กับตวัเองได้  ก่อนท่ีรถจะ
เคล่ือนตวัไปข้างหน้าเธอจงึเดินเข้าไปหากรกนก 

‚พ่ีกรกนกอยากได้นํา้ไหมคะ  มิลจะไปเอาให้‛  เธอใช้
ความใสซื่อใบหน้าหมองเศร้าเข้าหา   

‚ไม่เป็นไร  พ่ีไม่หิว!‛  กรกนกออกจะคลางแคลงใจกับ
เร่ืองท่ีแฟนวิทยาพดู  เธอไม่เคยรู้มาก่อนว่าเด็กสาวมีครอบครัว
แล้ว  เห็นทําตวัใส ๆ อ่อนหวาน  ใจหนึง่ก็ไม่อยากเช่ือ  อีกใจก็ไม่
เห็นว่ามิลลิจะปฏิเสธ 

‚พ่ีกรกนกโกรธอะไรมิลหรือเปล่าคะ  ถ้าหนทํูาอะไรผิดไป
ต้องขอโทษพ่ีด้วย‛  สองมือเรียวประนมไหว้ด้วยความนอบน้อม  
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ดวงตาคู่สวยมีม่านนํา้ใสคลอ  เพียงกระพริบตาเล็กน้อยนํา้ใสก็
ไหลออกมาเป็นทาง  ใครได้มองเห็นเป็นต้องรู้สกึสงสาร 

‚อย่าร้อง  พ่ีก็แค่สงสัยว่าท่ีแฟนของวิทยาบอกว่า  เธอ
เข้าพธีิผกูข้อมือกบัผู้ชาย  มนัคืออะไร?‛ 

‚เร่ืองนีน่ี้เอง  ฮกึ ๆ‛  มิลลิปาดนํา้ตา  สายตามองเห็นทกุ
คนท่ีอยู่ตรงนีกํ้าลังสนใจ  ‚มิลเข้าพิธีผูกข้อมือจริง ๆ ค่ะ  ตอน
นัน้มิลไม่สบายหนกัมาก  พ่อของมิลก็เลยไปดหูมอดคู่ะ  ท่านว่า
ให้ผูกข้อมือกับผู้ชายท่ีช่ือต่อพงศ์  เขาดวงเป็นเจ้ากรรมนายเวร
กบัมิลค่ะ‛ 

กรกนกฟังแล้วยิ่งสนใจด้วยตนเองเป็นคนเช่ือเร่ืองโชค
ลางและการดูหมอ  จากตอนแรกท่ีรู้สึกไม่ค่อยดีว่าใครกันแน่ท่ี
โกหก  แล้วตวัเองกําลงัถกูเด็กหลอกอยู่หรือไม่  ตอนนีก้ลบัรู้สึก
ว่าทกุอย่างท่ีเด็กคนนีพ้ดูออกมาเป็นเร่ืองจริง  คนท่ีพดูไม่จริงคือ
ยริูนแฟนของวิทยา 

‚แสดงว่าแฟนของวิทพยายามท่ีจะใส่ร้ายเธอสินะมิล‛  
กรกนกพดูด้วยความไม่พอใจ  คนอ่ืนท่ีแอบฟังก็พลอยเห็นด้วย
กบัหวัหน้าแผนกอย่างกรกนก 

‚มิลก็ไม่รู้ว่าพ่ียูรินต้องการอะไร  ทําไมไม่พูดออกไปให้
หมด  ว่ามิลผูกข้อมือเพราะป่วย  พ่ียูเขาก็รู้ดีนะคะ  เพราะเขา
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สนิทกับต่อพงศ์‛  มิลลิยงัตีหน้าเศร้า  เธอคิดเอาไว้แล้วว่ากร
กนกจะต้องเช่ือ  ช่วงเวลาท่ีฝึกงานแบบง ูๆ ปลา ๆ  เธอสงัเกตว่า
ผู้จดัการแผนกคนนีเ้ช่ือเร่ืองดวงเป็นท่ีสดุ  จะว่าเข้าขัน้งมงายก็
ว่าได้ 

‚จะเพราะอะไรล่ะ  ก็คงอยากจะให้คนอ่ืนเข้าใจเธอผิดไง  
ร้ายไม่เบาจริง ๆ ผู้ หญิงคนนี ้ แล้ววิทก็ไม่ รู้ว่าจะหลงอะไร
นกัหนา‛ 

‚อย่าไปว่าพ่ียเูลยค่ะ  มิลว่าพ่ียคูงไม่ตัง้ใจ  พ่ียเูขาก็สวย  
สวยกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะคะ  เม่ือก่อนพ่ียูเขาอ้วน  พ่ีวิทก็ยงั
รัก‛ 

‚แบบนีค้บเพราะเงินชวัร์  ไม่มีผู้ชายคนไหนชอบผู้หญิง
อ้วนหรอก  ท่ีแท้วิทก็เป็นคนแบบนี ้ ดูจากการแต่งตวัท่ีแบรนด์
เนม  ก็คงจะเอาเงินซือ้วิทเอาไว้แน่‛  กรกนกคิดเองเออเอง  
ตีความไปตามเนือ้ผ้าและความคิด  แต่ความคิดของเธอเป็นไป
ทางด้านลบ  เช่ือเด็กสาวหน้าตาใสซื่อและแอบแฝงความพอใจ
ไว้กบัรอยยิม้มมุปาก 
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ตอนที่ 9 

ห้องฮันนีมูนสวีท 
 

เม่ือเดินทางมาถึงที่พักริมทะเลเมืองใต้ที่แสนโร
แมนตกิ  วิทยาใช้สิทธ์ิความเป็นผู้จัดการแผนกจัดการให้ยู
รินพักห้องเดียวกับตน  มันสร้างความแปลกใจแต่ไม่ได้สร้าง
ความกลัวเกรงให้กับแม่สาวร่างอวบแต่น้อย  เพราะเธอเช่ือว่า
วิทยาจะเป็นสุภาพบุรุษ  ตลอดหกปีเขาได้พิสูจน์แล้วว่าเขาดี
พอท่ีเธอจะเช่ือใจ 

‚ทําไมวิทยาถึงได้ห้องสวีท  อย่าบอกนะว่าเป็นเพราะมา
กบัแฟน‛  กรกนกและวนิสาดจูะไม่พอใจกบัเร่ืองนี ้ เพราะถ้านบั
ตามอายงุานคนท่ีน่าจะได้ห้องท่ีดีท่ีสุดของโรงแรมห้าดาวแห่งนี ้
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ก็น่าจะเป็นกรกนกและวนิสา  ไม่น่าจะเป็นเด็กจบใหม่ท่ีได้ดํารง
ตําแหน่งผู้จดัการ 

‚นัน่สิ!  ไม่ทราบว่าคณุน้องเช็กอะไรผิดหรือเปล่าคะ‛  วนิ
สาเสริมด้วยความไม่พอใจ  ‚ลองเช็กอีกครัง้ดีไหมคะ‛ 

มิลลิ ท่ี ยืนอยู่ ด้านหลังก็ออกจะแปลกใจ  ก่อนท่ีจะ
เดินทางมาเธอได้ยํา้กับพ่อซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทนี ้ ให้มีการ
แบ่งแยกหญิงชายห้ามนอนด้วยกัน  แต่ทําไมยูรินถึงได้พกัห้อง
เดียวกบัชายท่ีเธอกําลงัหมายหวัต้องการ   มนัผิดไปจากสิ่งท่ีเธอ
วางเอาไว้มาก 

แค่นัน้ยังไม่พอเม่ือห้องพักท่ีพนักงานแจ้งเป็นห้อง
ฮนันีมนูสวีท  ห้องท่ีดีท่ีสดุและแพงท่ีสดุของโรงแรมแห่งนี ้ ไม่น่า
เป็นไปได้ท่ีพ่อของเธอจะจองห้องแบบนีใ้ห้กับพนักงาน  มันคง
จะเกินงบท่ีตัง้ไว้มากด้วยคืนละหลายหม่ืนแน่นอน 

‚ไม่ผิดค่ะ  คุณวิทยาและคุณยูรินได้ถูกจองให้เข้าพกัท่ี
ห้องฮนันีมนูสวีทในนามของ..‛ 

‚ของผมครับ!‛  เสียงหนึ่งดงัขึน้เรียกความสนใจของทกุ
คน  เพราะเหล่าผู้จดัการมีปัญหาเร่ืองห้องพกั  คนอ่ืน ๆ จึงยงัไม่
ไปไหนด้วยเกาะติดสถานการณ์ 
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วิทยาและยูรินหันไปยังต้นเสียงก็ต้องยิม้หวานเข้าใจ  
เพราะชายท่ีกําลงัเดินเข้ามาท่ามกลางความสนใจคือกรกรต  นกั
ธุรกิจยานยนตร์แฟนของวาดรักษ์  เขาจําได้ว่าพ่ีสาวพดูว่ากรกร
ตจะมาประชุมท่ีน่ีช่วงท่ีมาเท่ียว  แต่ไม่คิดว่าจะอํานวยความ
สะดวกให้กบัน้องแฟนขนาดนี ้

‚สวสัดีครับพ่ีกรต‛ / ‚สวสัดีค่ะพ่ีกรต‛  ทัง้ยริูนและวิทยา
ต่างทกัทายพร้อมกนั  คนท่ีอายมุากกว่าและได้หยิบย่ืนห้องพกัท่ี
ดีท่ีสดุให้รับไหว้ด้วยรอยยิม้ 

‚ขอโทษท่ีเข้ามาก้าวก่ายนะ‛  กรกรตมองไปยงัหญิงมี
อายุท่ีดูจะไม่ยอมกบัเร่ืองนี ้ ‚สําหรับห้องพกัของยูรินและวิทยา  
ผมจะเป็นคนจ่ายเอง  วิทกับน้องยูจะพกัก่ีวนัก็ได้  พ่ีจะเป็นคน
จดัการให้ทกุอย่าง  รวมทัง้อยากได้ความสะดวกอะไรในโรงแรม
แห่งนี ้ พ่ีอนญุาตให้เต็มท่ี!!‛ 
            ‚ขอบคุณครับพ่ี  ทําแบบนีต้ิดสินบนผมเร่ืองอะไรหรือ
เปล่า‛  วิทยาออกจะมองออก  มนัต้องมีเร่ืองอะไรแน่ 

‚วิท  ความจริงพักห้องธรรมดาก็ได้  ห้องนีดู้แล้วน่าจะ
หลายหม่ืน‛  ยูรินปรามอย่างเกรงใจ  ถึงเธอจะเคยพบกรกรต
หลายครัง้ก็ยังไม่สนิทพอ  ‚พ่ีกรตอยากจะให้ช่วยอะไรบอกได้
เลยค่ะ  ไม่ต้องติดสินบนวิท  ยจูะจดัการเอง!‛ 
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‚อ้วน!  เกินไปแล้วนะ‛  วิทยาบีบแก้มคนท่ีอยู่ใต้ความสงู
อย่างเอ็นด ู

‚พ่ีไม่ได้ติดสินบนอะไรเลย  พอดีพ่ีมาคุยงานท่ีน่ี  ได้ยิน
ว่าบริษัทของวิทจัดมาพักท่ีน่ี  ก็เลยอยากจะให้พักในห้องท่ีดี
ท่ีสุดก็เท่านัน้   พักเถอะนะครับน้องยู  พ่ี เต็มใจ  เราเป็น
ครอบครัวเดียวกนั..‛ 

‚เฮ้ย!  พ่ี!!‛  วิทยาจบัมือของกรกรตไว้เม่ือเขาจะลบูหวัยู
ริน  ใครก็ห้ามท่ีจะแตะต้องแม่สาวอวบแฟนของเขา  ‚เอ็นดูแค่
คําพดู  ห้ามแตะต้อง  แฟนผม!!  ผมหวง!!‛ 

‚ฮ่า ๆ ๆ โอเค‛ 
ไม่ใช่แค่กรกรตเท่านัน้ท่ีรู้สึกขํากับคําพูดนี ้ ยังมีอาเชน

และรุ่นน้องชายบางคนท่ีขํา  ยกเว้นพวกผู้หญิงท่ีดจูะหมัน่ไส้เสีย
มากกว่า  กรกรตมองแล้วจึงได้รู้สึกว่ายริูนกําลงัเจอปัญหา  จาก
ท่ีคิดว่าจะเพียงเข้ามาทกัทายจึงอยากท่ีจะทําอะไรบางอย่าง 

‚ต้องขอโทษคนอ่ืน ๆ ด้วยนะครับท่ีผมเข้ามาวุ่นวาย‛  กร
กรตว่าต่อพร้อมกบัรอยยิม้  เขามีความหล่อท่ีสาวใหญ่ทัง้หลาย
ต้องละลาย  ด้วยอายุสามสิบปลาย ๆ และมาดนกัธุรกิจท่ีดูน่า
นบัถือ 
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‚ไม่เป็นไรค่ะ  ความจริงกรกนกและคนอ่ืน ๆ ก็ไม่ได้คิด
อะไรนะคะ  แค่แปลกใจก็เท่านัน้‛  ผู้จดัการแผนกออกแบบใช้คํา
แทนตวัท่ีแตกต่างไปจากเดิม  อีกทัง้นํา้เสียงท่ีดจูะน่าฟังมาก 

‚ทราบว่าคุณคือคุณกรกรตเจ้าของธุรกิจยานยนตร์  ไม่
ทราบว่ามาทําอะไรท่ีน่ีเหรอคะ‛  คราวนีเ้ป็นวนิสาท่ีส่งเสียง
หวานสายตาออดอ้อน 

‚ผมมาประชุมเท่านัน้ครับ  ยูมาเท่ียวกับวิทก็ขอให้สนุก
มาก ๆ นะ‛  ประโยคหลงักรกรตหนัไปหาแม่สาวร่างอวบท่ียืน
เงียบ  ‚พ่ีรู้ว่าบริษัทGTR  ต้องการตวัยไูปทํางานด้วย  เท่าท่ีพ่ีรู้
เขาเป็นบริษัทแม่ของบริษัทนี ้ ยนู่าจะลองเปิดโอกาสทํางานท่ีน่ี
นะ‛ 

ยูรินกระพริบตาถ่ีกับเร่ืองท่ีได้รับฟัง  ความจริงเร่ืองท่ี
บริษัทยักใหญ่ติดต่อเข้ามาหาเธอมีเพียงแค่วิทยาคนเดียวท่ีรู้  
นอกเหนือไปจากนัน้คือเธอไม่เคยรู้ว่า GTR  เป็นบริษัทแม่ของ
ท่ีน่ี  ความรู้สึกท่ีจะได้ทํางานใกล้กับวิทก็รู้สึกว่าจะมีมากไป
กว่าเดิม  เพราะเธอคิดว่าเรียนจบจะปฏิเสธบริษัทยกัใหญ่และ
มาทํางานท่ีเดียวกบัวิท 

‚คือพ่ีกบัคณุธนา  ท่ีเป็นเจ้าของ GTR  รู้จกักนั  แล้วเขาก็
เคยปรึกษาว่าเขาจะทํายังไงให้ได้ยูไปทํางาน  พ่ีก็เลยรู้  แต่พ่ี
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ไม่ได้แนะนําอะไรพิเศษ  แค่ให้เขาทําทุกอย่างตามกรอบกติกา  
พ่ีรู้ว่ายชูอบความถกูต้อง‛  กรกรตเสริมต่อ   

สายตามองเห็นคนโดยรอบท่ีสนใจกบัเร่ืองนี ้ แน่นอนว่า
สิ่งท่ีเขาพดูจะทําให้ความรู้สึกไม่ชอบ  หมัน่ไส้  หรือไม่พอใจใน
ตวัยริูนลดน้อยลง  จะเหลือก็แต่คนท่ีอคติก็เท่านัน้ 

‚ยูยังไม่ได้ตัดสินใจค่ะ  รอเรียนจบป.โทก่อน  แล้วค่อย
คิดอีกที‛ 

‚งัน้เท่ียวให้สนกุนะ  พ่ีไปก่อน‛  กรกรตเดินแยกออกไป  
เขาทําทุกอย่างดีแล้ว  วันนีค้งได้คะแนนความประพฤติจาก
พ่ีสาววิทยาไปหลายคะแนน 

มิลลิมองเห็นคนท่ีเดินออกไปแล้วรู้สึกโกรธ  ผู้ ชายคนนี ้
เข้ามาทําแผนของเธอให้ผิดไปจากเดิม  เพราะในไลน์กลุ่มลับ
พูดคุยกันในทางท่ีดีขึน้  อีกทัง้กรกรตยังไม่วิจารณ์ในทาง
เสียหาย  คําพดูของกรกรตทําให้หลายคนรู้สึกว่ายูรินคือคนท่ีมี
ความสามารถและเป็นคนท่ีชอบอะไรตามกฎ  ไม่เล่นนอกเกม 

 
 
วิทยาจับมือยูรินเดินแยกไปยังห้องพักของตัวเอง  

มีพนักงานดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ต้องยกแม้กระทั่ งกระเป๋า  



รู้อยูว่า่รัก 

 

116 | ห น้ า  

ห้องพกัของเขาถูกแยกจากทุกคนด้วยอยู่สูงสุด  เป็นห้องท่ีสวย
และดีท่ีสุด  ภายในห้องสามารถมองเห็นวิวทะเลท่ีสวยงาม  อีก
ทัง้ยังมีความกว้างและหรูหราอย่างมาก  สมแล้วท่ีได้รับการ
ขนานนามว่าเป็นโรงแรมท่ีเหล่าคู่รักชอบมาก  เพราะเพียงแค่ได้
เข้ามาก็ทําให้ชายหญิงรู้สกึอยากจะอยู่ในห้องนีไ้ม่อยากไปไหน 

‚หากต้องการอะไรเพิ่มสามารถแจ้งได้ เลยนะคะ ‛  
พนกังานหญิงท่ีตามเข้ามาแนะนําห้องพกัชีแ้จงอย่างนอบน้อม 

‚ขอบคุณมากค่ะ‛  ยูรินยืนทริปแบงค์สีแดงส่งให้  
บ่อยครัง้ท่ีพอ่ของเธอพาไปพกัท่ีโรงแรมก็จะทําแบบนีเ้สมอ 

เม่ือพนกังานยกมือไหว้และเดินแยกออกไป  ก่อนท่ีบาน
ประตจูะถูกปิดสนิทวิทยาจึงได้เอ่ยถาม  ‚ทําไมต้องให้ทริปด้วย  
อวดรวยเหรออ้วน!‛ 

‚วิทถามเหมือนเราท่ีเคยถามพ่อเลย‛  ยริูนว่ายิม้ ๆ ‚พ่อ
บอกว่า  งานบริการคืองานท่ีต้องทําอย่างทุ่มเท  ถึงจะเป็นหน้าท่ี
ก็ตาม  การท่ีเราให้ทริปคือการให้กําลงัใจ  และเป็นการแสดงให้
เห็นว่าเขาดแูลเราดีมากนะ  พอ่สอนเราแบบนี‛้ 

‚ว้าว..‛  วิทยายักไหล่  เขาไม่เคยให้ทริปใครมาก่อน  
และความคิดส่วนตวัคือ  การพกัห้องท่ีดีท่ีสดุการดูแลท่ีดีท่ีสุดก็
ต้องมีเช่นกนั  
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หลังจากจบประโยคสนทนาภายในห้องจึงเข้าสู่ความ
เงียบ  วิทยาแอบมองหญิงสาวคนรักอย่างรอคอย  เขาอยากรู้ว่า
ยริูนจะกลวัไหมกบัการท่ีต้องอยู่ในห้องลําพงักบัเขา 

แต่ไม่เลย!  เม่ือยริูนหนัมายิม้และเดินไปนัง่ท่ีโซฟาอย่าง
สบายใจ 

‚อ้วน  ทําไมอ้วนไม่ยักกลัวท่ีต้องนอนห้องเดียวกับเรา  
แบบนีค้นเขาจะคิดว่าอ้วนกบัเรา‛  คนพดูหยดุพดูเพียงเท่านี ้

‚ก็รู้น่ี!  แล้วทําไมถึงยงัให้เราพกัห้องเดียวกบัวิท‛ ยริูนหนั
ไปพูด  เธอหยิบโน้ตบุ๊กและสมุดโน้ตออกมา  ‚เราโทรบอกพ่อ
แล้ว  พ่อบอกว่าวิทไว้ใจได้  แต่ถ้าครัง้นีทํ้าให้พ่อรู้ว่าไว้ใจไม่ได้
....ก็ได้เห็นดีกนั‛ 

ยริูนโกหก  เธอไม่ได้โทรบอกพ่อ  แต่เธอพดูเพ่ือขู่คนฟังก็
เท่านัน้  และมนัก็ได้ผลเม่ือคนฟังรู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ ขึน้มาทนัที  
ว่าท่ีพ่อตาในอนาคตของเขาช่างน่ากลวัจริง ๆ การท่ีเปิดห้องพกั
ห้องเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าวิทยาจะคิดทําอะไรแบบนัน้  
เขาเพียงอยากจะอยู่กับเธอตลอดเวลาท่ีมาเท่ียวก็เท่านัน้  เขา
อยากจะซ้อมความเป็นผวัเมียกนัในอนาคต 

‚พ่อตาขู่เก่ง  แล้วอ้วนเอางานมาทําด้วยเหรอ  หรือว่า
ทํางานไม่เสร็จ‛  วิทยาถามพลางย่ืนหน้าไปมองหน้าจอท่ียริูน
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กําลงัสนใจ  แอบน้อยใจท่ีแฟนสาวไม่ให้ความสําคญักบัการมา
เท่ียวเลย  คนอ่ืนออกไปถ่ายรูปกนัหมดแล้ว 

‚ของเราทําเสร็จแล้ว  อันนีเ้ป็นในส่วนของนิศร  เราขอ
แบ่งมาช่วยทําเพราะวนันีน้ิศรก็มีนดัไปเท่ียวกับแม่ของเธอ  น่ีก็
ต้องทํางานกบัพ่ีอาทิตย์  แล้วก็จะตามไปเท่ียวกบัแม่ทีหลงั‛  ยู
รินอธิบาย  เธอไม่ได้รู้เลยว่าเพ่ือนท่ีเรียนร่วมกันคือลูกสาวของ
นิตยาแผนกบญัชี 

‚เยอะปะ  ให้วิทช่วยไหม!‛ 
‚ไม่ต้อง  นิดเดียว  วิทไปพกัผ่อนเถอะ‛  ยริูนพิมพ์งานแต่

ปากพูดกับคนเป็นชายท่ีนั่งอยู่บนโซฟา  เธอนั่งกับพืน้ซึ่งวาง
โน้ตบุ๊กลงกบัโต๊ะท่ีสงูระดบัเข่า 

‚ก็อยู่กบัอ้วนน่ีแหละคือการพกัผ่อน  มา!  ช่วย‛  วิทยา
แย่งเอกสารในมือยริูนท่ีกําลงัอ่านแล้วพมิพ์  เขานัง่ซ้อนด้านหลงั
ในพืน้ท่ีท่ีมนัน้อยมาก  วางคางบนบ่าของแม่สาวร่างอวบโดยไม่
วายเป่าลมหายใจไปท่ีหเูพ่ือแกล้ง 

‚อืม้!  มนัขนลกุ  ออกไปเลยเราทําเอง‛ 
‚เราจะเป็นคนบอกให้  อ้วนก็พิมพ์ไง‛  ยิ่งพดูก็ยิ่งทําให้

ลมหายใจอุ่น ๆ รินลดไปตามซอกคอและใบหู  เป็นการกลั่น
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แกล้งท่ีน่าขนลกุท่ีสดุ  ยริูนพยายามเอียงหลบแต่ก็ถกูตามแกล้ง
อย่างไม่ว่างเว้น   

‚แน่ใจนะว่ากําลงัช่วย  ไม่ใช่กําลงัถ่วง!!‛ 
‚ช่วย!!‛  วิทยาตอบเสียงสงูมาก  พดูแล้วก็หอมแก้มคน

ในอ้อมกอด  จะมีอะไรอีกไหมท่ีจะเป็นการบอกว่าเขารักเธอ  
เขารักเธอเหลือเกิน 

‚งัน้พมิพ์อะไรต่อ  ว่ามา‛   
‚ถึงบรรทดันีใ้ช่ปะ‛  วิทยาใช้สองวงแขนกอดรวบร่างกาย

ของคนรักจากด้านหลงั  ชีน้ิว้ไปบนกระดาษท่ีอยู่ตรงหน้ายริูน   
‚......‛  ความใกล้ชิดท่ีหญิงสาวไม่รู้สึกว่ามนัคือการเอา

เปรียบ  เธอรู้สึกว่ามันคือการกลั่นแกล้งซะมากกว่า  ‚ใช่  ถึง
บรรทดันัน้แหละ‛ 

‚การประเมินศกัยภาพท่ีสมบรูณ์‛  วิทยาบอกกบัคนใน
อ้อมกอดข้างหู  สายตาจ้องมองยูรินพิมพ์ข้อความอย่างขดัเขิน  
หูของเธอแดงก่ํา  เธอกําลังเขินและขนอ่อนลุกไปทัง้ตัว  ‚ของ
กลไกการวิเคราะห์ท่ีถกูต้อง‛ 

‚.....‛  ยริูนหนัมามองหน้าคนบอกเม่ือเธอเขินและขนลกุ
ไปหมดแล้ว  ยิ่งเขาพดูก็ยิ่งตวัสัน่ขนลุก  แต่มองแล้วก็ไม่ได้ช่วย
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ให้อะไรดีขึน้เม่ือได้รับกลับมาเพียงรอยยิม้และก่อนย่ืนหน้าเข้า
มาใกล้หมายจะจบูเท่านัน้ 

‚พมิพ์สิอ้วน  ของกลไกการวิเคราะห์ท่ีถกูต้อง‛  วิทยาอด
ใจไม่ไหว  เขากดจบูลงบนซอกคอขาวด้านหลงั  อยากจะฝังรอย
จบูเอาไว้แต่ก็ทําได้แค่แรงสมัผสั 

‚อืม้วิท!  จะเสร็จไหมล่ะแบบนี‛้  ยริูนแย่งกระดาษจาก
มือวิทยา  เธอวางมนัลงกบัโน้ตบุ๊กและหนัไปจบัแก้มทัง้สองข้าง
ของเขา  ‚ขอพิมพ์อีกสิบนาทีนะ  วิทแกล้งแบบนีง้านไม่เสร็จแน่  
ขอเราช่วยเพ่ือนให้ไปเท่ียวกบัแม่แป๊บเดียว‛ 

‚ได้!‛  วิทยาทําปากจู๋ย่ืนหน้าเข้าใกล้แม่สาวร่างอวบ  
เป็นการบอกว่าเขาจะไม่แกล้งเธอแล้วหากให้รางวัลกับเขา
เสียก่อน 

ยูรินมองคนเจ้าเล่ห์แล้วอดไม่ได้ท่ีจะยิม้  เธอแนบริม
ฝีปากตามคําร้องขอ  คนท่ีตัวใหญ่กว่าจึงกอดรวบและจูบ
ตอบสนอง  การจะต้องเสียหญิงคนรักให้กับงานของเพ่ือนแม้
เพียงสิบนาที  เขาก็อยากตกัตวงให้มากท่ีสดุ 

ริมฝีปากหนาของวิทยาดูดเม้มริมฝีปากล่าง  สอดเรียว
ลิน้เข้าไปในโพลงปากท่ีหวานหอมจนรับรู้รสชาติของลูกอมท่ียู
รินอมไว้   ลูกอมทรงกลมเล็กถกูกวาดต้อนรับรสของกันและกัน  
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การจูบบนร่างกายท่ีเบียดชิดทําให้หัวใจแทบจะหลอมละลาย  
ลมหายใจอุ่นรินรดกนัและกนัเกินกว่าจะห้ามใจไหว 

‚อืม้...  อ้วม..‛  ยูรินครางออกมาเบา ๆ ในลําคอเม่ือ
วิทยาไม่ยอมปล่อยเธอไปโดยง่ายอย่างเช่นทุกครัง้  เขาตกัตวง
จากเธอตามแต่ใจ  และเธอก็กําลงัจะหลอมละลายจนไม่อาจจะ
ห้ามใจได้ 

เช่นเดียวกับชายเต็มตัวอย่างวิทยา  เพียงแค่เสียง
เล็กน้อยเล็ดรอดออกจากริมฝีปาก  ความต้องการของชายก็
กระสันต้องการอย่างมาก  เขาต้องการเธอ  ต้องการมาเสมอ  
เขาจะอดใจไม่ไหวแล้ว 

ก๊อก!!  ก๊อก!!  ก๊อก!! 
‚พ่ีวิทครับ  พ่ีวิท!!‛   
เสียงเคาะประตูและเสียงเรียกของอาเชนดังขึน้  ทําให้

ร่างกายของชายหญิงท่ีกําลงักอดจูบอยู่ในรสชาติแห่งความรัก
ผละตวัออกจากกนั   ชายอย่างวิทยาคล้ายจะขอบคณุและโกรธ
อาเชนในเวลาเดียวกัน  เพราะเขาเข้ามาขัดจังหวะการจูบท่ีไม่
สามารถหยดุได้ด้วยตวัเอง  และขอบคณุท่ีทําให้เขาไม่ล่วงเกินยู
รินไปมากกว่านี ้

‚เอิ่ม  อ้วนทํางานไปนะ  เราไปคยุกบัลกูน้องก่อน‛ 
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‚อืม้!‛  ยริูนตอบเพียงสัน้ ๆ โดยไม่สบตาวิทยาด้วยซํา้  
หวัใจของเธอเต้นรัวมากด้วยน่ีเป็นการจบูท่ียาวนาน  รู้สึกว่ามนั
เร่าร้อนและไม่สามารถหยดุได้  เธอเองก็ไม่อยากให้เขาหยดุด้วย
ความปรารถนา 

 
 
ริมชายหาดของโรงแรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน   

บางคนใส่ชุดว่ายน า้น่ารักมาถ่ายรูป  บ้างก็นัง่อาบแดดอย่าง
สบายใจ  ทกุคนดมีูความสุขร่ืนเริง  ยกเว้นเพียงมิลลิท่ีแอบมอง
ขึน้ไปบนท่ีสงูของอาคารโรงแรม  มองไปในตําแหน่งท่ีเธอรู้ว่าจะ
เป็นห้องพกัแบบฮนันีมนูสวีท  ห้องพกัท่ีแสนจะโรแมนติกสําหรับ
คู่รัก 

‘ห้องนัน้มนัควรเป็นของฉันกบัพ่ีวิท  ไม่ใช่ของแก  ยริูน! ’  
มิลลิได้แต่คิดในใจอย่างโกรธแค้น  นับจากเร่ืองของต่อพงศ์  
หากเขาไม่สามารถหาเงินได้เต็มจํานวน  เธอก็คงไม่ต้องผูก
ข้อมือกบัเขา  เพราะยริูนท่ียอมให้เงินจํานวนนัน้  และหากไม่มียู
รินเธอก็แน่ใจว่าวิทยาจะต้องมองเธอแน่ 

‚นิต  มาเท่ียวกนัทําไมห่วงแต่คยุโทรศพัท์  มาถ่ายรูปกัน
ดีกว่า‛  กรกรตเอ่ยเรียกเพ่ือนท่ีอายเุท่ากนั  เธอมองเห็นมิลลิท่ี
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สนใจมองไปทางอาคารแต่ก็ไม่อยากพูดถึง  ด้วยเร่ิมไม่แน่ใจ
อะไรบางอย่าง  หากยริูนได้เข้าทํางานบริษัทแม่   

‚จ้า  พอดีลกูสาวจะตามมาถึงค่ํา ๆ น่ะ‛  นิตยาอธิบาย  
สายตามองเห็นมิลลิท่ีหน้าตาหมองเศร้า  ‚อย่าคิดมากเลยมิลลิ  
เขามีแฟนแล้วน่ี  เลิกชอบเขาเถอะ‛ 

มิลลิหันไปยิม้อ่อน  น่ีไม่ใช่ครัง้แรกท่ีนิตยาพูด  เธอ
อยากจะสวนกลบัไปว่า  ‘อย่ายุ่งกบัเร่ืองของก’ู  แต่ก็ทําไม่ได้   

‚มิลไม่ได้คิดมากหรอกค่ะพ่ีนิต  ก็แค่มองว่าพวกเขาคง
จะมีความสขุกนัมาก  น่ีก็เข้าไปห้องพกันานนมไม่ออกมา  คนรัก
กนัอยู่ด้วยกนัก็มีความสขุแบบนี ้ ปาร์ตีคื้นนีพ่ี้วิทก็คงมีความสขุ
กบัพี่ยแูน่  คงไม่มาเข้าร่วมแน่‛ 

‚นั่นสินะ  อะไรกัน..มาเท่ียวกับบริษัทแต่สนใจอยู่กับ
แฟน  ถ้าคืนนีไ้ม่มาปาร์ตีก็้ดจูะเกินไปนะ‛  กรกนกพดูเสริมตาม
ความคิด  เธอกลัวเร่ืองอนาคตแต่ความคิดก็ไม่ได้ชอบยูรินสัก
นิด  เธอรู้สกึว่าผู้หญิงคนนีห้ยิ่งและไม่นอบน้อม 

‚แต่เขาอยู่ด้วยกันในห้องฮันนีมูนสวีท  เขาจะทําอะไร
กนั‛  วนิสาว่าต่อจากเพ่ือน  เธอละมือจากการเซลฟ่ีกบัทะเลท่ี
สวยงามมาสนเม้าท์มอยกบัเพ่ือน ๆ ‚เด็กสมยันีก็้อะไร  ยงัไม่ได้
ตบแต่งก็อยู่ด้วยกนัเสียแล้ว‛ 
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‚นัน่สินะ  เป็นถึงลกูท่านผู้ว่าฯไม่ใช่เหรอมิลลิ?‛  กรกนก
ถาม 

‚ใช่ค่ะ  แต่หนวู่าก็เห็นเขาไปมาหาสู่กนัแบบนีแ้ต่ไหนแต่
ไรนะคะ‛  มิลลิใช้คําว่า ‘แบบนี’้ เธอต้องการให้ทกุคนท่ีกําลงั
สนทนาเข้าใจว่าทัง้คู่ได้เสียกันมานานแล้ว  ทัง้ท่ีความจริงเธอก็
ไม่รู้ว่ามนัถึงขัน้ไหนกนัแน่ 

‚ตายจริง  ตัง้แต่มธัยมเลยเหรอ‛  กรกนกวิจารณ์ผ่าน
ทางคําพดูและนํา้เสียง  

 มีคนฟังท่ีพยกัหน้าเห็นด้วยอย่างต้องพ้อง  จะมีคนเดียว
ท่ีรู้สึกไม่ชอบใจกับเร่ืองนี ้ เพราะนับจากท่ีเจอกับยูรินตัวจริง
ไม่ใช่คําพูดของมิลลิ  เธอก็รู้สึกได้ว่าเป็นเด็กท่ีนอบน้อมและมี
ความคิดเป็นผู้ใหญ่ 

‚เราอย่าไปคยุเร่ืองเด็ก ๆ เลย   เด็กก็โตแล้ว  ถ้าเขาจะได้
กนัแต่เด็กแต่คบกนัมานานขนาดนี ้ ก็คู่แท้แล้วล่ะมัง้  ขนาดบาง
คู่แต่งกนัได้ปีสองปีก็เลิก  ไม่รู้ก่ีปีแต่รักกนัขนาดนีฉ้ันว่ามนัรักแท้
แล้ว‛  นิตยาว่าพลางเดินแยกออกไปอีกด้าน  เธอไม่สนใจว่าเด็ก
สาวอย่างมิลลิจะคิดอย่างไร  ด้วยมีลูกท่ีอายุรุ่นราวคราว
เดียวกบัยริูน  ก็ทําให้นกึเอ็นดวู่าสมยันีโ้ลกมนัเปล่ียนไปแล้ว 
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มิลลิกดัฟันแน่นต่อผู้จดัการแผนกบญัชีท่ีคิดเปล่ียนพรรค  
พูดจาให้คนท่ีเธอกวาดต้อนไปในทิศทางเดียวกันต้องไขว้เขว  
เธอคิดโกรธจนอยากจะสัง่ให้พ่อไล่ออกจากบริษัท  ใครท่ีมนัขดั
แข่งขดัขาของเธอก็อยากจะกําจดัมนัให้สิน้ 

‚พ่ีกรกนกกบัพี่วนิสาอยากจะทานนํา้อะไรไหมคะ  มิลจะ
ไปเอามาให้‛  มิลลิยิม้อ่อนเปล่ียนจากเร่ืองท่ีคยุ  วนันีเ้ธอมีงาน
สําคญัในงานปาร์ตี ้ จงึต้องละเร่ืองของวิทยาไว้ก่อน 

‚นํา้มะพร้าวละกนั‛  กรกรนกสัง่ 
‚ของพี่นํา้ส้มละกนันะคะ  น่ารักจริง ๆ เลยหนมูิล‛  วนิสา

เอ่ยสัง่บ้าง  แต่ก็ไม่อยากจะให้มองว่าสัง่จงึเอ่ยชมตบท้าย 
คนรับคําสั่งอย่างมิลลิยิม้อ่อนรู้เต็มอก  เธออยากรู้เสีย

จริงหากรู้ว่าเธอคือลูกเจ้าของบริษัทจะทําหน้าแบบไหน  คงจะ
พากนัเปล่ียนจากหน้ามือเป็นหลงัมือเลยสินะ 

 
 
 
 
 
 



รู้อยูว่า่รัก 

 

126 | ห น้ า  

 
 
 

 
ตอนที่ 10 

เปิดตัวลูกสาวท่านประธาน 
 
งานปาร์ตีข้องบริษัทถูกจัดริมชายหาด  เสียงลม

และเสียงคลื่นตัดกับเสียงดนตรีที่เปิดคลอเบา ๆ มีพนกังาน
ของโรงแรมดูแลเร่ืองอาหารอย่างดี  เป็นงานเลีย้งท่ีดูจะจัดดี
มากกว่าทุกปี  อีกทัง้ผู้คนในงานยังล่วงรู้ว่าผู้บริหารอย่างสิทธิ
พลจะพาครอบครัวมาในงานนีด้้วย 

ยริูนและวิทยามาในชดุชายทะเลท่ียงัรักษาความเป็นคู่รัก  
ด้วยมนัเป็นสีและเฉดเดียวกนั  ยูรินไม่ได้อยากจะให้ทกุคนมอง
ด้วยความหมัน่ไส้  แต่วิทยาคนรักตวัดีกลบัอยากจะทําอะไรแบบ
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นี ้ ยริูนซือ้แบบไหนก็อยากจะซือ้ตาม  ยริูนใส่แบบไหนก็อยากจะ
ใส่ด้วย  เขาไม่ต่างไปจากผู้ชายท่ีติดแฟนนัน่เอง 

‚พ่ีวิทกับพ่ียูรินจะรักกนัเกินไปแล้วนะครับ‛  อาเชนไม่
วายแซวเม่ือวิทยาเดินไปเอาเคร่ืองด่ืมและสัง่แซลมอนลมควัน
ให้กบัแฟน 

‚พดูมากไอ้เชน  วนันีไ้ปเคาะห้องยงัไม่ได้ชําระคดีเลยนะ
เว้ย‛  ทัง้ท่ีอยากจะขอบคณุท่ีช่วยทําให้จงัหวะอนัเร่าร้อนจบลง  
แต่ก็อดไม่ได้ท่ีจะทําโทษด้วยการเตะไปเสียหลายครัง้ 

‚พ่ียคูรับ  พ่ีวิทรังแกผม‛ 
‚.....ฮ่า ๆ‛  ยริูนหวัเราะออกมาเสียงดงั  เธอรู้สึกว่าหนุ่ม

น้อยคนนีจ้ะเข้าทางถูก  รู้ว่าวิทยากลัวใคร  เม่ือเห็นเหตุการณ์
เป็นเช่นนีเ้ธอจงึสวมบทบาทให้  ‚วิท!  แกล้งน้องทําไม‛ 

‚อ้วน...‛  ชายหนุ่มลากเสียงพร้อมสายตาเสียใจ  ‚ไอ้เชน  
ไปไกลตี-นกูเลย‛  เม่ือทําแฟนตวัเองไม่ได้เขาก็หนัไปไล่เด็ก
ฝึกงานในแผนกตวัเอง 

‚ไปก็ได้ครับ..‛  อาเชนเดินแยกออกไปพร้อมเสียงเศร้า  
แต่ถึงเสียงจะเศร้าใบหน้าก็เต็มไปด้วยรอยยิม้  ใครว่าผู้หญิงซึ่ง
เป็นแฟนของวิทยาเอาแต่ใจนิสยัไม่ดี  แค่ได้คยุเล็กน้อยก็ยงัรู้สึก
ว่าน่ารักจะแย่ 
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‚แกล้งน้องทําไมเล่า‛  ยริูนจิบนํา้แตงโมท่ีวิทยาเอามาให้  
สายตามองไกลไปยังทะเลในความมืด  งานปาร์ตีนี้เ้ธอไม่รู้จัก
ใครจงึเลือกท่ีจะนัง่โต๊ะริมสดุ 

‚ก็มนัอยากทําให้อ้วนดเุราทําไมเล่า‛ 
‚ด!ุ  ไม่ใช่เด็กหรือเปล่าจ๊ะ‛  ยริูนละสายตาจากท้องทะเล  

ออกจะขําท่ีได้ยินประโยคนี ้ หากเป็นเยหลีหลานของเธอก็คงจะ
ดนู่ารัก 

แต่เม่ือแม่สาวร่างอวบหนัมาหาคนรัก  สิ่งท่ีพบคือชิน้เนือ้
ปลาบนช้อนส้อมถูกย่ืนมาตรงหน้า  มีใบหน้าหล่อเหลาของคน
ป้อนท่ีส่งรอยยิม้แสนเอาใจเก่ง  ต่อให้อยู่ท่ีไหน  สถานการณ์
อย่างไร  เธอยงัเป็นคนท่ีสําคญัสําหรับวิทยาเสมอ 

ริมฝีปากเล็กสีเชอร์รีอ้าปากรับชิน้เนือ้ปลา  เธอรู้สึก
อบอุ่นไปทัง้หวัใจ  เนือ้ปลาในปากไม่อร่อยเท่าคนป้อนท่ีรักเธอ   

ไกลออกไปอีกด้านมิลลิมองภาพวิทยาป้อนอาหารกับยู
รินด้วยความเจ็บปวด  ทําไมคนท่ีวิทยาดแูลไม่ใช่เธอ  ทําไมคนท่ี
ถกูเลือกไม่ใช่เธอ  ทัง้รูปร่างหน้าตา  เธอมัน่ใจว่าเธอดีกว่ายูริน
เป็นไหน ๆ แต่ทําไมคนท่ีวิทยารักถึงเป็นผู้หญิงคนนัน้ 
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‚ทกุคน  ลกูสาวของฉันมาแล้ว‛  นิตยาพาลกูสาวเข้ามา
หากลุ่มเพ่ือน ๆ เธอห่วงแทบแย่ท่ีลูกสาวเดินทางตามมาทีหลัง  
โดยปกติจะต้องเดินทางมาพร้อมกนั 

‚สวัสดีป้ากรกนก  สวัสดีป้านิสา  เจอกันทุกปีก็สวย
เหมือนเดิมเลย‛  นิศรเอ่ยทกัทายอย่างสนิทสนมด้วยเจอกนัทกุปี
เสมอ 

‚สวสัดีจ้านิศร  ปีนีโ้ตเป็นสาวมากเลยนะ‛  กรกนกเอ่ย
ชม  สายตามองไปเห็นมิลลิท่ียืนเงียบฟังจึงเอ่ยแนะนํา  ‚น่ีมิลลิ  
ส่วนนีน้ิศรมิลลิน่าจะเป็นน้องนะ  แต่ก็น่าจะอายุห่างกนัปีสองปี
ล่ะมัง้‛ 

‚สวสัดีค่ะ‛  มิลลิยกมือไหว้อย่างนอบน้อม  เธอยงัอยู่ใน
บทบาทท่ีวางไว้เสมอ 

‚สวัสดีค่ะน้องมิลลิ  ปีนีบ้ริษัทมีนักศึกษาหน้าตาน่ารัก
มาก‛   

นิศรพูดจาอย่างเป็นกันเอง เธอออกจะดีใจท่ีได้ตามมา
เท่ียวกับแม่  ส่วนหนึ่งคงต้องขอบคณุยูรินคนเก่งท่ีช่วยเหลือทุก
อย่าง  ทัง้ช่วยติวสอนและการหาข้อมลู  ไม่ว่าจะเป็นงานไหนยู
รินจะเป็นคนท่ีเข้าใจก่อนและอธิบายเพ่ือน  เธอเป็นคนเก่งท่ี
ศาสตราจารย์ไว้ใจในดแูลทกุคนเลยก็ว่าได้ 
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ช่วงเวลางานเลีย้งเป็นไปอย่างสนุกสนาน จนถึง

ช่วงเวลาที่ ผู้บริหารของบริษัทกล่าวขอบคุณทุกคน  มีการ
แจกของรางวลัและของขวญัสนกุสนาน  และมากไปกว่านัน้ยงัมี
กิจกรรมพเิศษท่ีทกุคนไม่รู้มาก่อน  นัน่คือการเปิดตวัลกูสาวของ
เจ้าของบริษัท 

‚เอาล่ะครับ  วนันีท้กุคนดจูะสนกุมากใช่ไหมครับ‛  สิทธิ
พลเอ่ยพดูมองไปยงัลกูสาวของภรรยาท่ีเป็นเด็กฝึกงานในบริษัท  
ส่วนลูกของตนนัน้ปีนีเ้พิ่งอายสุิบส่ีปี  ‚นอกเหนือจากการพาทุก
คนมาพกัผ่อนในช่วงเวลาท่ีเราทํางานกันมาอย่างเหน็ดเหน่ือย  
วนันีย้งัมีโอกาสสําคญัอีกหนึง่เร่ือง‛ 

เหล่าพนกังานและทกุคนท่ีอยู่ตรงนีต้่างตัง้ตารอคอย  คน
หนึ่งท่ียืนอยู่ในกลุ่มของพนักงานเดินเข้าไปหาผู้บริหาร  เธอส่ง
ยิม้ให้กบัทกุคน  เดินไปเคียงคู่กบัคนเป็นพอ่ถึงจะไม่ใช่พอ่แท้ ๆ  

‚ผมจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกับลูกสาวอีกคนของผม  
แต่ผมคิดว่าทกุคนคงจะรู้จกักนัหมดแล้ว  มิลลิ!‛ 
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ทกุคนในงานต่างพากันอึง้และตกใจกับสิ่งท่ีรับรู้  เพราะ
หญิงสาวในคราบนกัศกึษาไม่เคยแสดงตวัว่าตวัเองคือลกู  อีกทัง้
ยงัไม่มีใครล่วงรู้ว่าเจ้าของบริษัทมีลกูสาวอีกคน 

‚มิลต้องขอโทษทกุคนนะคะ‛  มิลลิยกมือไหว้อย่างนอบ
น้อม  ‚มิลไม่ได้บอกทุกคนเร่ืองท่ีตวัเองเป็นลูกคุณพ่อ  แต่ท่ีมิล
ทําแบบนีเ้พราะอยากจะเรียนรู้งาน  จะได้เข้าใจงานท่ีแท้จริง  
และเม่ือเข้ามาบริหารบริษัทจะได้ทําได้ทกุอย่าง  ทัง้ท่ีคุณพ่อไม่
เห็นด้วยแต่มิลก็อยากท่ีจะทําค่ะ‛ 

‚แสนดีจริง ๆ ท่ีแท้ก็เป็นลูกเจ้าของบริษัท  น่ีพวกเรา
ไม่ได้ใช้งานลกูสาวท่านประธานมากไปใช่ไหม‛  กรกนกออกจะ
กลวัเกรง  เธอทัง้ใช้ซือ้กาแฟและหยิบจบังานสารพดั  บางเร่ืองก็
ไม่เก่ียวกบังาน 

‚นั่นสิ  นิสาก็ไม่รู้ว่าตัวเองนินทาเจ้านายไปเยอะหรือ
เปล่า  ตายแล้ว‛  วนิสาเร่ิมร้อนตวั  รู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ หากลกู
เจ้าของบริษัทจะไล่ออกตอนนี ้

จะมีก็แต่นิตยาท่ีไม่ได้ทกุข์ร้อน  เพราะมีเพียงแค่ช่วงแรก
ท่ีเธอรู้สกึเห็นด้วยกบัเหล่าเพ่ือน ๆ แต่เม่ือเวลาผ่านไปหน้าท่ีการ
งานก็ทําให้เธอพอจะสงัเกตว่าเด็กคนนีเ้พียงแค่เอาใจคนไปทั่ว  
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ไม่เว้นแม้แต่เหล่าแม่บ้าน  พดูเร่ืองการทํางานอาจไม่ได้ทําเป็น
จริงเป็นจงัเสียด้วยซํา้ 

วิทยาและยูรินได้แต่นั่งนิ่งในความคิดเม่ือได้ฟังทุกสิ่ง
อย่าง  ยริูนพอจะรู้มาบ้างแต่ไม่รู้ว่าใครคือพ่ออีกคนก็เท่านัน้  จน
ตอนนีท่ี้ได้รู้เร่ืองก็ไม่รู้สกึว่าเป็นเร่ืองท่ีต้องคํานงึ 

‚ใครเช่ือก็บ้าแล้ว  วนั ๆ ไม่เห็นทํางาน‛  วิทยาเอ่ยพดู  
เขาแกะเนือ้กุ้ งป้อนให้คนข้างกาย  แต่เม่ือเห็นดวงตาตําหนิของยู
รินก็เป็นต้องทําหน้าบูด  ‚เราพูดความจริง  ขนาดอยู่คนละ
แผนกเรายงัดอูอก  มิลลิวนั ๆ เอาแต่จบักลุ่มเม้าท์กบัคนโน้นคน
นี ้ แล้วบอกว่าจะมาเรียนรู้งานเพ่ือบริหาร  บริษัทเจ๊งสิไม่ว่า‛ 

‚วิท!!‛  ยูรินตีแขนชายข้างกายจนเกิดเสียงเบา ๆ   
‚นินทาผู้หญิง  วิธีการทํางานของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเปล่า  
น้องมิลอาจจะต้องการรู้ว่านิสยัใจคอของพนักงานคิดเห็นแบบ
ไหน‛ 

‚แม่พระ!‛  วิทยาจบักุ้ งยดัใส่ปากของคนเข้าข้างคนอ่ืน  
‚แบบท่ีมิลลิเมตรหลอกใช้อ้วนถือตุ๊กตา  แบบท่ีให้เด็กม.ต้นเตะ
ลกูบอลอดักระจกผู้ อํานวยการอุ๊บ‛   
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วิทยาเผลอหลดุปากไปคําโต  เร่ืองราววนัเก่าผ่านมาไม่รู้
ก่ีปี  แม่สาวร่างอวบคนรักของเขาไม่เคยรู้ความจริง  มีเพียงกลุ่ม
เพ่ือนและต่อพงศ์เท่านัน้ท่ีสืบกนัจนรู้ 

‚ฝีมือมิลเหรอ!!  เด็กคนนัน้มิลเป็นคนใช้ให้มาแกล้งเรา
เหรอ!!‛  ยูรินตาโตและเจ็บใจกบัสิ่งท่ีรับรู้  ทัง้ท่ีผ่านมาหลายปี
แต่เธอยังจําได้  การเป็นลมเพราะแดดร้อน  การถูกต่อว่าทัง้ท่ี
ตวัเองไม่ได้ทําทกุอย่างเป็นเพราะมิลลิ!!  ‚ตอบวิท!!‛ 

‚ใช่  แต่อ้วนจะโกรธเราเพราะเร่ืองนีไ้ม่ได้นะ  ไอ้ต่อเป็น
คนบอกว่าไม่ต้องบอกอ้วน  ไม่อยากให้อ้วนไม่สบายใจ  ไอ้ต่อ
ผิดนะเว้ย!!‛ 

‚ผิดทัง้คู่แหละ!!‛  ยูรินทําตาโตจ้องมองคนตรงหน้า  
มองเห็นหน้าวิทยาท่ีเศร้าสร้อยตรงเข้ามากอดแขนเหมือนลูก
แมวแล้วสงสาร 

‚อ้วน  จะโกรธเราไม่ได้  อ้วน...  อย่าโกรธ...  อ้วนจ๋า‛  
วิทยาอ้อนหนักมาก  เขารู้สึกผิดท่ีไม่ได้บอกแต่หากย้อนเวลา
กลับไปได้ก็จะไม่บอกยูรินแน่นอน  เพราอะไรท่ีทําแล้วแม่สาว
อ้วนของเขาสบายใจเขาก็จะทํา 
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‚เราว่าวิทกับต่อผิด  แต่เราไม่ได้โกรธ  จะโกรธทําไม  
อย่างน้อยวนันัน้ก็ทําให้เรารู้ว่าวิทห่วงเรา  วิทเอาตวัเองบงัแดด
ให้เรา  ปกป้องเราทัง้ท่ีไม่รู้ด้วยซํา้ว่าเราทําผิดจริงไหม‛ 

วิทยาจ้องมองคนท่ีอยู่ตรงหน้า  เขารักเธอมากขึน้ทุกวนั  
ยิ่งเห็นจิตใจท่ีเธอมองโลกในแง่ดีแต่ไม่ใช่คนอ่อนแอยิ่งหลงรัก  
ชายหนุ่มขยับเข้าหาก่อนท่ีเขาจะแนบริมฝีปากกลางหน้าผาก  
ท่ามกลางเสียงของคนท่ีกําลงัเอ่ยพดูไม่ได้ทําให้วิทยาสนใจ  คน
เดียวท่ีเขากําลงัสนใจคือคนท่ีกําลงัเอาจมกูชนกันจ้องตาหวาน
ตอนนี ้

เขารักเธอเหลือเกิน 
 
 
มิลลิที่ยืนยิม้หวานคู่กับคนเป็นพ่อกัดฟันแน่น  สิ่งที่

เธอเหน็คือวิทยาไม่ได้สนใจเลยว่าเธอคือลูกเจ้าของบริษัท  
อีกทัง้ยงัแสดงความรักกนัหวานช่ืนไม่สนใจใครเลย  ทกุสิ่งท่ีเธอ
เตรียมมาพงัยบัเยิน  วิทยาไม่ตกอยู่ในเกมของเธอ  แล้วยงัทําให้
เธอเจ็บจนเผลอจิกเล็บลงบนข้อแขนของพอ่ 

คนท่ีถูกกอดแขนอย่างสิทธิพลก้มมองข้อแขนตัวเอง  
สายตามองเห็นลกูสาวซึ่งเป็นลกูติดภรรยากําลงักดัฟันแน่นทัง้ท่ี
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ยิม้  สายตาของเธอกําลงัจบัจ้องไปทางวิทยา  ท่ีผ่านมาเขารู้สึก
เอ็นดูวิทยาท่ีทํางานทุ่มเท  หากได้มาเป็นลูกเขยก็คงจะพอใจ  
หากแต่เขามีคนรักอยู่แล้วก็ไม่คิดจะก้าวก่ายแน่นอน 

‚อยากไปพกัไหมลูกมิลลิ‛  สิทธิพลเอ่ยถามเม่ือพาลูก
สาวเข้ามาพ้นสายตาคนอ่ืน  เขาออกจะเอาใจลูกติดภรรยา
มากกว่าลูกของตัวเอง  เพราะไม่อยากให้ภรรยาต้องเป็นกังวล
กบัการอยู่ร่วมกนั 

แต่คนฟังอย่างมิลลิไม่เคยรู้สึกถึงความรัก  เพียงพ้น
สายตาจากคนภายนอกวงแขนท่ีเก่ียวกบัพอ่เลีย้งก็ถกูสะบดัออก
อย่างไม่ไยดี  เธอมองหน้าคนพดูอย่างรู้สึกรําคาญ  การเป็นลูก
เจ้าของบริษัทไม่ทําให้เธอได้สิ่งท่ีเธออยากได้สกันิด 

‚อย่ามายุ่ง!‛  มิลลิจะเดินหนี 
‚วิทยาเขามีคนรักแล้ว  ถ้าเป็นคนอ่ืนพ่อจะช่วยเต็มท่ี‛  

สิทธิพลอยากจะให้สติ 
‚ฉนัจะเอาคนนี!้  และฉนัก็ต้องได้ด้วย!‛  มิลลิเดินชนไหล่

คนเป็นพอ่ออกไปทางท่ีพนกังานนัง่กนัอยู่  เธอไม่คิดจะสนใจแม่
ของเธอท่ีเดินสวนมาด้วยซํา้ 

สําหรับมิลลิเธอไม่รู้ว่าความรักคืออะไร  เธอเกิดมาพร้อม
กบัการท่ีพ่อแม่แยกทางกัน  เธอรู้แค่พ่อเป็นใครแม่เป็นใคร  แต่
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เธอไม่เคยรู้ว่าพวกเขาให้ความรักแบบไหน  การได้รับการปฏิเสธ
จากวิทยาทําให้เธอรู้สึกเสียหน้าและไม่เช่ือ  ท่ีผ่านมาไม่ว่าเธอ
จะเรียกร้องอะไรจากพอ่แม่เธอต้องได้  แต่กบัวิทยา...เธอไม่ได้ 

‚อูย!!  ท่ีแท้คุณมิลลิก็เป็นลูกของคุณสิทธิพล  พวกพ่ีน่ี
ตาต่ํากนัจริง ๆ เลย‛  กรกนกประจบเสียงใส  เช่นเดียวกบัวนิสา
ท่ีเอาเคร่ืองด่ืมสีสวยมาหยิบย่ืนเอาใจ  มิลลิเห็นแล้วสมเพชแต่ก็
ไม่ได้คิดตีหน้าด่าทอ  ทัง้ ท่ี เธออยากจะทํามากกว่าด่าใน
ช่วงเวลาท่ีผ่านมา 

‚อย่าเรียกมิลแบบนัน้เลยค่ะ  เรียกว่ามิลเหมือนเดิม
ดีกว่านะคะ  มิลดีใจท่ีเราสนิทกนั  อนาคตจะได้ทํางานได้อย่าง
ราบร่ืน‛  คนอายนุ้อยกว่าทําเสียงอ่อนน้อม 

ตรงนีอ้ยู่ไม่ไกลจากจุดท่ีวิทยานั่ง  เธออยากจะเข้าไป
ทักทายเขาในฐานะลูกเจ้าของบริษัทท่ีอยากให้เขาเกรงใจ  
สายตาจบัจ้องไปทางคนทัง้คู่ท่ีตวัติดกันตลอดเวลา  คนท่ียืนอยู่
ในวงสนทนาจงึพลอยหนัตามไปด้วย 

‚คู่นีก็้กระไร  ตวัติดกนัตลอดเวลา  ไม่เกรงใจการมาเท่ียว
ในนามบริษัทบ้างเลย  ใช่ไหมคะหนมูิลลิ‛  วนิสาพดูอย่างเอาใจ  
เธอยังไม่อยากถูกไล่ออกตอนนี ้ การเลียลูกเจ้านายก็ถือเป็น
ทางออกท่ีไม่เลว 
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‚เฮ้!  ผู้หญิงคนนัน้  ใช่ยูรินไหมนะ‛  นิศรเอ่ยพดูพร้อม
กบัพยายามมอง  ‚ยจูริง ๆ น่ี  ดีใจจงัเลย‛ 

‚ศรรู้จักเหรอ‛  กรกนกเอ่ยถามพร้อมกับจบัรัง้ข้อมือ
เอาไว้ 

‚รู้จกัสิคะ  เราเรียนปริญญาโทด้วยกนั  แล้วยคืูอเก่งมาก
เลยนะคะ  ก่อนท่ีจะมาศรทํางานไม่เสร็จ  ยเูขาก็มีนํา้ใจเอางาน
ไปช่วยทํา  ศรถึงได้ตามแม่มาได้  ศรขอเข้าไปทกัเพ่ือนหน่อยนะ
คะ  อยากไปขอบคณุย‛ู  นิศรพดูอย่างดีใจ 

‚งัน้แม่เข้าไปเป็นเพ่ือนนะ‛  นิตยาหาทางเล่ียงจากกลุ่ม
สนทนา  เธอไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้คิดท่ีจะพดูขดัคอ 

วนิสาและกรกนกก็ดูจะให้ความสนใจกับสิ่งท่ีนิศรเล่า  
คนท่ียืนอยู่โดยรอบได้ยินดงันัน้ก็พลอยพดูกนัหนาห ู การเปิดตวั
ของลกูสาวเจ้าของบริษัทดจูะไม่ได้โดดเด่นเท่าท่ีมิลลิประเมินไว้  
เม่ือเร่ืองของยริูนท่ีมีเพ่ือนมาเจอโดยบงัเอิญน่าสนใจกว่า 

คนท่ีวางแผนมานานรู้สึกเจ็บใจ  พยายามคิดดักทาง
เอาไว้ทุกอย่างก็ทําลายคนทัง้คู่ไม่ได้  ไม่รู้ว่ายูรินทําบุญด้วย
อะไรถึงกําจดัออกไปไม่ได้สกัที  แต่ต่อให้เธอจะต้องพยายามอีก
ก่ีครัง้ก็จะไม่ยอมแพ้แน่!! 
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 ‚พี่ต้องขอโทษด้วยนะวิท  ถ้าพี่ เคยพูดถึงแฟนเรา

ไว้ไม่ดี‛  นิตยาแอบกระซิบกับวิทยาเบา ๆ ระหว่างที่ลูก
สาวก าลังคุยกับเพื่อน  ยิ่งได้ร่วมโต๊ะสนทนายิ่งรู้สกึว่าเด็กคนนี ้
ไม่ได้เลวร้ายอะไรเลย 

‚ผมจําไม่ได้นะครับว่าพ่ีนิตเคยว่าอะไรไว้  แต่อยากให้
เช่ือว่ายูรินของผม‛  คนพดูยิม้เขินเล็กน้อย  ‚หมายถึงแฟนผม
เขาเป็นคนดีครับ‛ 

‚แม่จําได้ไหมคะท่ีหนูเคยบอกว่ามีเพ่ือนท่ีรวยแต่ใส่
เสือ้ผ้าซํา้กนัจนจําได้  ยูรินน่ีแหละค่ะ  ฮ่า ๆ‛  นิศรเอาเร่ืองเก่า
มาเล่า  ด้วยเรียนกนัปีแรกจนเจียนจะเรียนจบยริูนก็ยงัใส่เสือ้ผ้า
เดิม ๆ  

‚ศร  เธอเอาเราไปนินทากบัแม่เหรอ‛  คนถูกนินทาพดู
ยิม้ ๆ 

‚แค่พดูถึงลกู‛  นิตยาพดูอย่างเอ็นด ู ผิดไปจากท่ีมิลลิ
พยายามจะให้คนอ่ืนเข้าใจว่ายูรินเอาแต่ใจและใช้เงินฟุ่ มเฟือย  
เสือ้ผ้าก็ใช้แต่ของแบรนด์เนม  ‚ขอบคุณนะท่ีช่วยลูกสาวแม่
หลาย ๆ เร่ือง  ศรเล่าให้ฟังบ่อย ๆ ว่ายูมีนํา้ใจ  แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็น
คนเดียวกบัแฟนวิทยา‛ 
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‚ยยูินดีค่ะ  ช่วยได้...ยก็ูช่วย‛ 
‚อ้วน  เอาสลดัเพิ่มไหมจะไปเอาให้‛  วิทยากระซิบถาม  

แต่มนัก็เข้าหูนิตยาจึงมองอาหารบนโต๊ะ  มีอาหารเล็กน้อยและ
ไม่ใช่อาหารในงาน  เธอแอบได้ยินมิลลิพดูกบักรกนกว่ายูรินกิน
ยาก  วิทยาต้องคอยตามใจตลอด  เธอจงึเพียงมองอย่างสงัเกต 

‚พอแล้ว  ดกึแล้ว  เด๋ียวเป็นกรดไหลย้อนนะ‛ 
‚เบา ๆ เร่ืองสุขภาพบ้างก็ได้ยู  มาเท่ียวนะ‛  นิศรพูด  

เธอหยิบโทรศพัท์ขึน้มาถ่ายรูปอวดอาทิตย์ท่ีไม่รู้ว่ายูรินมางาน
เดียวกบัเธอ 

‚หนทูานอาหารยากอย่างนัน้เหรอ‛  นิตยาถาม 
‚เปล่าค่ะ  หนกิูนได้หมดทกุอย่างเลย  แต่หนคูมุอาหารก็

เท่านัน้‛  ยริูนอธิบายเขิน ๆ ‚คือเม่ือก่อนหนอู้วนมาก  ตอนนีก็้ยงั
อ้วนอยู่  แต่ก็พยายามลด  อยากใส่ชดุเจ้าสาวสวย ๆ‛ 

‚จะแต่งแล้วเหรอ‛  นิศรถามเสียงหลง  เพราะเธอแอบ
เห็นอาทิตย์เองก็ดูจะมีใจจึงไม่รู้ว่าเพ่ือนหญิงของเธอจะเข้า
ประตวูิวาห์เร็ว ๆ นี ้ ‚คือ..  ก็แบบเพิ่งจะเจอแฟนตวัจริงของยอู่า
นะ  ก็เลยตกใจไง‛ 

‚ผมวางแผนว่าจะแต่งงานหลังจากท่ียูรินเรียนจบครับ‛  
วิทยาพดูในฐานะผู้ชาย  จะให้ยริูนพดูคนเดียวก็ดจูะไม่ดี 



รู้อยูว่า่รัก 

 

140 | ห น้ า  

หลังจากพูดคุยกันอย่างออกรสและทําให้นิตยาได้รู้ว่า
การจะรู้จกัใครสกัคนต้องสมัผสัด้วยตวัเอง  ไม่ใช่เช่ือคําบอกเล่า
ของคนอ่ืน  การได้พูดคุยกับยูรินทําให้รู้ว่าทุกอย่างแตกต่างไป
จากท่ีมิลลิพยายามวางหมาก  เธอเป็นเด็กดีและน่ารักมาก ๆ 

ก่อนกลบัขึน้ห้องในงานเลีย้งท่ีต้องมีวนัเลิกรา  วิทยาและ
ยริูนได้ออกไปเดินย่อยอาหารริมทะเลท่ีแสนโรแมนติก  ยงัคยุกนั
อีกด้วยว่ายามเช้าจะออกมาวิ่งออกกําลงักายริมทะเล 

‚ทะเลวนันีส้วยมากเลยว่าไหม‛  ยริูนหนัไปถามชายตวั
สงูท่ีนัง่ข้างกายเธอริมทะเลวนันี ้

‚อืม้  สวยมาก‛  วิทยามองคนท่ีถาม  คําว่าสวยของเขา
ไม่ได้หมายถึงทะเล  แต่เขาหมายถึงผู้ หญิงท่ีรักและพร้อมจะ
เผชิญปัญหาทกุอย่างไปกบัเขา  ‘เธอสวยท่ีสดุสําหรับเขา’ 

‚วิท  ความรักสําหรับวิทคืออะไร‛  ยูรินถามขึน้อีกครัง้  
คนทัง้คู่คงเดินทางไกลจากคําว่าเพ่ือนมามาก  การถามอะไรจึง
มีความโตเป็นผู้ใหญ่มากขึน้เร่ือย ๆ และยริูนก็อยากรู้ว่าความรัก
ของกนัและกนัแตกต่างกนัไหม 

‚สําหรับเราเหรอ  การให้มัง้  เราแค่รู้สึกอยากให้  เราให้
อ้วนได้ทกุอย่าง  ถ้ามนัเป็นสิ่งท่ีอ้วนชอบ‛ 
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‚.....‛ เสียงคล่ืนท่ีซดัเข้ามาหาฟังกบัคําพดูหวานแสนโร
แมนติก  มนัเป็นคําพดูท่ีทําให้คนฟังรู้สึกดีเหลือเกิน  ยูรินเอนซบ
หวัลงกับไหล่กว้างของวิทยา  ‚ความรักของเราคือความซื่อสตัย์  
เราจะรักและซื่อสตัย์กบัวิทคนเดียว‛ 

‚เราก็จะรักอ้วนคนเดียวนะ‛ 
 ‚วิทรู้ไหม  ว่าวิททําให้เรากลัว‛ ยูรินพูดสิ่งท่ีอยู่ในใจ

ออกไป 
‚กลวัเหรอ?‛ 
‚ใช่  กลัวว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มีวิท  เราจะยังอยู่ได้ไหม  

กลัวว่าถ้าทุกสิ่งท่ีวิทเคยทําให้  มันไม่มีอีกแล้ว  เรากลัวทุกวัน
เลย‛  ยริูนสารภาพ  แต่เธอสารภาพออกไปไม่หมดว่ามนัเกิดขึน้
เพราะมิลลิ 

‚มนัจะไม่มีวนันัน้  เราจะได้แต่งงานมีลกู  และอยู่ด้วยกนั
ตลอดไป‛ 

มือหนาจับคางของแม่สาวช่างหวาดกลัว  เขาแนบริม
ฝีปากบางเบากดจูบเพ่ือสร้างความมั่นใจ  รสจูบของยูรินท่ีเขา
จบูมาตลอดหกปี  ให้เกียรติเธอมาตลอดเวลาท่ีคบหา  เขาจะไม่
ยอมเสียเธอไปจากหวัใจเช่นกนั! 
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ตอนที่ 11 

ความลับของวทิยา 
 
 ‚ท าไมไม่สระผมล่ะอ้วน‛  วิทยาร้องถามเม่ือคนที่

อาบน า้ทีหลังออกมาโดยไม่สระผม  เขารอเวลาท่ีจะได้นอน
ห้องเดียวกบัยริูน  และเขาก็จะปฏิบตัิตวัเช่นสามีแบบท่ีคิดเอาไว้ 

‚ก็มนัเพิ่งสระก่อนเดินทางมา  ยงัไม่เหม็นนะ  สระเช้าก็
ได้‛ 

‚อยากเช็ดผมให้อ่า‛  วิทยาชูผ้าท่ีเอามาถือไว้  อุตส่าห์
เตรียมพร้อมสุดท้ายแม่สาวร่างอวบก็ไม่สระผม  ‚งัน้หวีผมให้
นะ‛ 
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ว่าแล้ววิทยาก็ลกุออกไปจากเตียงกว้างท่ีนุ่มน่านอนแบบ
สดุ ๆ เขาตรงไปหายริูนท่ีนัง่หน้ากระจก  หยิบหวีโดยท่ีไม่ต้องรอ
คําอนญุาต  และบรรจงหวีอย่างเบามือ 

‚จะน่ารักเกินแล้วนะวิท  ใครสอนเอาใจผู้ หญิง  ถาม
จริง!‛ 

‚เก่งครับ  ไม่ต้องมีคนสอน‛  วิทยาพดูด้วยความภมูิใจ 
ทัง้ท่ีแอบสืบแอบถามจากพ่ีสาวเต็มไปหมด 

‚ขีโ้ม้  พ่ีวาดอ่าสิ‛  ยริูนรู้ทนั   
เธอทาเคร่ืองประทินผิวอย่างเช่นปกติ  สายตามองชาย

ตวัสงูท่ีกําลงัหวีผมให้กบัเธอผ่านกระจก  ใบหน้าของเขาดตูัง้อก
ตัง้ใจ  หวีไปก็หนัมายิม้ให้กบัเธอเล็กน้อย  จนยริูนคิดว่าหวีนาน
กว่านีค้งไม่ได้นอน  เธอจึงจบัมือทัง้สองข้างของเขาให้หยุดและ
ดงึเข้ามากอดตวัเธอจากด้านหลงั 

‚นอนเถอะ  ง่วงแล้ว  พรุ่งนีเ้ราต้องต่ืนไปวิ่งนะ‛ 
‚อืม้‛  วิทยาหอมแก้มคนพดู  กลิ่นหอมของครีมฟุ้ งเข้า

จมกูจนต้องหอมซํา้  ‚อ้วนกลวัไหม  กลวัเราทําไรอ้วนไหม‛ 
‚ไม่กลวั‛  ยริูนตอบพร้อมกบัยกัคิว้ 
‚ทําไมอ่า  เราเป็นผู้ชายนะเว้ย‛ 
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‚ก็ถ้าวิทจะทําเราก็ยอมนะ‛  ยริูนตอบตามความจริงของ
ความรู้สึก  ‚แต่ถ้าวิทไม่ทําเราก็ขอบคุณท่ีวิทให้เกียรติเรา ‛  
ประโยคหลงัแทงใจดําของคนช่างพดู  เธอมีวาจาการพดูท่ีบาด
ลกึคนฟังเก่งมาก 

‚พดูขนาดนีเ้หมือนเอามีดจ่อคอไว้เลยนะอ้วน‛ 
‚ไม่ได้พดูขู่  แต่พดูความจริง  คนอ่ืนคิดยงัไงเราไม่สนใจ

หรอก  เรารู้ว่าวิทเป็นคนยงัไง  และเราเช่ือใจวิท!  ว้าย!!‛ 
ร่างกายของยูรินถูกอุ้มลอยขึน้สู่อากาศ  ก่อนท่ีร่างกาย

ของเธอจะถูกวางลงเตียงท่ีแสนนุ่ม  มันดีดตัวเธอเด้งพร้อมกับ
ร่างกายของชายคนรักท่ีโถมเข้าไปกอด  ถึงเขาอยากทําก็จะอด
ใจเอาไว้ให้ได้  เพราะเขารักเธอ  ถึงรู้ว่าได้เธอแล้วก็รักเธอ
เหมือนเดิม  แต่ก็อยากให้รู้ว่าเขาสามารถท่ีจะรอได้ถ้าเป็นเร่ือง
ของยริูน 

‚รักอ้วนว่ะ!!‛  วิทยากอดและหอมยูรินแบบแรง ๆ เขา
กอดเธอราวกับเป็นหมอนข้างท่ีเขาต้องกอดเวลานอน  กอดเธอ
แน่นและบอกให้รู้ว่ารักเธอมาก 

‚โอ๊ย  หายใจไม่ออก  ต้องลดความรักแล้วมัง้  ฮ่า ๆ‛ 
‚ลดไม่ได้เว้ย!!‛ 
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ทัง้สองหยอกล้อกนัอยู่บนเตียงโดยความรัก  จนกระทัง่ยู
รินเอือ้มมือหมายจะไปปิดไฟหวัเตียง  ชายตวัโตจึงได้กอดรวบ
ไม่ยอมให้เธอปิดมนั 

ความจริงแล้วท่ีวิทยาไม่ยอมให้ปิดเพราะเขาเป็นคนกลวั
ความมืด  เป็นเหตจุากตอนเด็ก ๆ เคยถูกพ่ีสาวท่ีจอมห้าวแกล้ง
หลอกผี  โตมาก็เลยกลวัเวลาท่ีจะต้องอยู่ในท่ีมืด 

‚อะไรวิท  ดกึแล้ว  ต้องนอนแล้ว‛ 
‚นอน  แต่.......ไม่ปิดไฟได้ไหม‛ 
‚.......‛ ยริูนเงียบและมองหน้าคนพดู  มนัเป็นเร่ืองใหม่ท่ี

ใหม่มาก  ใหม่โดยท่ีเธอไมเ่คยรู้มาก่อนจริง ๆ   กบัพฤติกรรมการ
นอนของวิทยาท่ีจะต้องเปิดไฟ 

‚คือ  เรากลวัผีอ่า‛ 
‚อยากเล่าต่อไหม‛  ยริูนถาม  เธอให้รางวลัคนกลวัผีด้วย

การกอดและหอมลงท่ีแก้มของเขา  ครอบครัวของเธอจะไม่
บงัคบัให้เล่าความรู้สึก   ครอบครัวของเธอให้อิสระทางความคิด  
แน่นอนว่าเธอจะให้อิสระกบัคนรัก   ‚ตรงนีมี้เรานะ‛ 

‚เอิ่ม...  คือตอนเด็ก ๆ พ่ีวาดชอบแกล้งไง  พอแกล้งบ่อย 
ๆ มนัก็ฝังใจ  คราวนีก็้เลยติดการตอนเปิดไฟไปเลย‛ 
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‚งัน้เราขอช่วยวิทได้ไหม  ไม่ใช่เพราะเราอยากปิดไฟนะ  
แต่เราอยากช่วยให้วิทสามารถท่ีจะผ่านมนัไปได้‛  วิทยาฟังสิ่งท่ี
แฟนสาวพดูแล้วพยกัหน้า   

ก็ไม่รู้ว่ายริูนจะทําแบบไหน  แต่ท่ีรู้คือเขายินยอมหากเธอ
ต้องการ  หรือสดุท้ายแล้วเธอบงัคบัว่าต้องปิดเขาก็จะยอมนอน
แบบกลวั ๆ 

แม่สาวร่างอวบเดินลงจากเตียงไปยงักระเป๋าเป้  เธอหยิบ
เอาผ้าเช็ดหน้าออกมาก่อนจะพบัให้มีขนาดเหมาะสม  เธอเดิน
กลับมาหาวิทยาแล้วทําการปิดตาของเขา  ปิดแล้วก็ปลอบใจ
ด้วยการกอดเขาไว้  เขาจะปลอดภยัและไม่มีผีตวัไหนทัง้นัน้ 

‚เราจะอยู่กบัวิท  ไม่ต้องกลวั‛  ยริูนผลกัตวัวิทยาท่ีถกูปิด
ตาแล้วนอนลงช้า ๆ  

วิทยายอมทําตามอย่างว่าง่าย  เขานอนนิ่งสมัผสัได้ว่ายู
รินขยับเคล่ือนตัวบนท่ีนอน  ก่อนท่ีร่างกายของแม่สาวร่างอวบ
จะกลบัมากอดร่างกายของเขาไว้ 

อ้อมกอดท่ียริูนกําลงัใช้เป็นตวัเช่ือมให้วิทยาคลายความ
กลวั  ภายในห้องเงียบสนิทจนได้ยินเสียงลมหายใจของกนัและ
กนั  สองวงแขนของวิทยากอดยริูนไว้แน่น  เขาไม่รู้สึกกลวัเพราะ
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จริงแล้วเขาไม่รู้ว่าเธอปิดไฟหรือยงั  แต่เขารู้สึกดีท่ีเวลานีมี้เธอ
อยู่ข้างๆ 

‚ขอบคณุนะอ้วน‛  วิทยาหมายจะขยบัตวัหอมคนท่ีอยู่ใน
อ้อมกอด  แต่แล้วก็ต้องหยุดด้วยกลวัความรู้สึกของตวัเอง  มนั
จะเป็นการกระตุ้นตวัเองให้ต้องการไปเสียเปล่า  หากเร่ิมแล้วก็
ไม่รู้ว่าจะหยดุยงัไง 

มนัง่ายท่ีจะเร่ิม  แต่มนัยากท่ีจะหยดุ 
 
 
บนเตียงกว้างกับชายหญิงที่นอนกอดกันในคืนแรก  

เป็นคืนที่แสนพิเศษเม่ือหลังจากที่ยูรินหายใจสม ่าเสมอใน
อ้อมกอดของวิทยา  ชายหนุ่มเอาผ้าท่ีปิดตาออกพบกับความ
มืดโดยรอบ  มีแสงสลัวจากดวงจันทร์ท่ีสาดส่องเข้ามาแสนโร
แมนติก  ห้องพกัแบบฮนันีมนูสวีทช่างแสนหวาน  แต่มนัก็คงไม่
มีอะไรเกิดขึน้เพราะเขาจะไม่ยอมอ่อนให้ความต้องการของ
ตวัเอง 

แม่สาวร่างอวบนอนหลับไปก่อน  วิทยาดึงผ้ามาห่ม
ให้กับเธอและกอดเธอไว้หลวม ๆ ในทุกคืนวนัหากมีเธอคนนีใ้ห้
ได้กอดตลอดไปก็คงจะดี  แต่ก็คงอีกไม่นานเพราะยูรินจะเรียน
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จบแล้ว  ถึงเงินท่ีเก็บจะยงัไม่มากแต่ก็มากระดบัหนึ่งท่ีจะพิสจูน์
ตวัเอง 

‚อ้วน..‛  วิทยาเอานิว้จิม้กบัแก้มนิ่มของยริูน 
กลายเป็นเขาท่ีนอนไม่หลบัเพราะต่ืนเต้นกับการนอนกับ

ยูรินคืนแรก  แต่หญิงสาวท่ีควรจะกลัวกลับไม่เกรงกลัวสักนิด  
เธอน่ีมนัร้ายท่ีเอาความกดดนัมาไว้ท่ีเขา 

และวิทยาก็นอนกอดหญิงสาวคนรักหลบัไปไม่รู้ว่าตอน
ไหน  มนัเป็นคืนท่ีเขาแสนจะมีความสุขท่ีได้นอนกอดใครสกัคน
ในความมืด  ยริูนเหมือนกบัแม่ของเขาท่ีจากไป  แม่ท่ีกอดเขาไว้
ในความทรงจําท่ีเลือนราง  ไม่ว่าพ่ีสาวจะแกล้งขนาดไหนใน
อ้อมกอดของแม่ก็ยงัมีเขาคนนีเ้สมอ 

จนเช้าวนัใหม่ท่ียริูนต่ืนด้วยนาฬิกาปลุก  แต่เป็นนาฬิกา
ปลุกของความรักเม่ือไรหนวดอ่อน ๆ กดลงกับแก้มใส  ทําให้
ดวงตาท่ีกําลงัหลบัสบายต้องลืมตาตื่นอย่างจํายอม 

‚อืม้  กําลงัหลบัสบายเลย‛  ยริูนลืมตาพบกบัใบหน้าของ
วิทยาในระยะใกล้  กลิ่นหอมของสบู่บ่งบอกว่าเขาเพิ่งอาบนํา้
ใหม่ ๆ  อีกทัง้ร่างกายของวิทยามีเพียงผ้าขาวพนัช่วงล่าง  มนัทํา
ให้ยริูนตาโตและต่ืนในทนัที  ‚วิทจะทําอะไร‛ 
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‚ไม่ได้ทําไร  จะปลุกอ้วนไปอาบนํา้  อยากไปวิ่งตอนเช้า
ไม่ใชเ่หรอ‛ 

‚อ๋อ....‛  ยริูนมองไปท่ีนาฬิกาเรือนหนึ่งพบว่าเพิ่งจะตีห้า  
มนัดจูะเช้าไปไหมเม่ือเทียบกบัเวลาไปวิ่ง 

‚พอดีเราถามเด็กในโรงแรม  เขาบอกว่าตอนเช้าจะมีพระ
บิณฑบาต   ก็เลยอยากพาอ้วนไปตักบาตร  อยากไปไหม ‛  
วิทยาอธิบาย  และมนัก็ทําให้ยริูนดีใจยิม้หน้าบาน 

‚โอเคเลย  งัน้ไปอาบนํา้แป๊บนะ‛ 
ยูรินดีใจหยิบผ้าเช็ดตัวและเสือ้ผ้าท่ีจะสวมใส่เข้าไปใน

ห้องนํา้ทนัที 
เวลาไม่นานสําหรับการอาบนํา้เตรียมตัวตอนเช้า  ยูริน

และวิทยาออกไปซือ้ของเพ่ือท่ีจะตกับาตรบริเวณทางเดินริมหาด  
เป็นสองคนแรกท่ีต่ืนในเช้าวนัใหม่ของการมาเท่ียวเพ่ือกิจกรรมท่ี
ดี  หลงัจากนัน้ทัง้สองก็ไปวิ่งออกกําลงักายริมชายหาดตามนิสยั 

สาวออฟฟิศมองเห็นสองชายหญิงท่ีเคยรู้สึกไม่ชอบหน้า
ก็ได้เปล่ียนความคิด  หลายสิ่งหลายอย่างมันบอกว่าแฟนของ
วิทยาไม่ใช่คนแบบนัน้  บรรยากาศยามเช้าของชายหาดท่ีเงียบ
สงบ   
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ยริูนไม่เหมือนผู้หญิงคนอ่ืนท่ีสนใจการถ่ายรูป  ความจริง
เธอไม่ชอบถ่ายรูปมาแต่ไหนแต่ไรเพราะเธอไม่มั่นใจในตัวเอง  
จะถ่ายคนเดียวก็เฉพาะส่วนหน้าท่ีรู้สกึว่าผอมสดุแล้ว  แม้ตอนนี ้
รูปร่างจะดีขึน้แต่ความมัน่ใจก็ยงัไม่มากพอท่ีจะถ่ายภาพ 

‚ถ่ายรูปกนัอ้วน‛  วิทยาวิ่งไปดกัหน้าแม่สาวร่างอวบท่ีวิ่ง
ไม่เลิกสกัที  เขาหิวข้าวแล้วก็ยงัไม่พาไปกินข้าวเช้า 

‚ไม่เอา  ไม่สวย‛  ยริูนพยายามเบ่ียงตวัหนี 
‚สวย  ขอถ่ายหน่อย  เราไม่ค่อยมีรูปคู่กนัเลย‛ 
‚ไม่เอา  ไม่สวย  ว้าย‛  ร่างกายของคนหนีถกูกระชากเข้า

ไปชิดตวัของวิทยา  ก่อนท่ีเขาจะรัวถ่ายรูปแบบไม่ยัง้มือ  ในใจ
ของเขาคิดว่ามนัต้องได้สกัรูปสินะท่ีจะไม่เบลอ 

‚อยู่นิ่ง ๆ อ้วน  ขอรูปเดียว  ไม่ให้ถ่ายดี ๆ หอมโชว์คนอ่ืน
นะ‛  และน่ีก็ทําให้ยริูนหยดุดิน้ในอ้อมกอดของเขา  เธอตาเขียว
ใส่วิทยาเล็กน้อยก่อนจะยอมให้ถ่าย  ‚เห็นไหม  ไม่เห็นอ้วนเลย  
เด๋ียวเราบงัให้ดีไหม‛ 

‚พดูเยอะ  ถ่ายเร็ว ๆ สิ  หิวข้าวไม่ใช่เหรอ  อ๊ะ!‛  ยูริน
ตาโตเม่ือชายคนรักฝังจมูกหอมแก้มและถ่ายรูปเป็นหลักฐาน  
‚ง่า!!!  นายวิท  ตายแน่‛ 

‚ฮ่า ๆ อะไร  แค่หอมเอง  ฮ่า ๆ ๆ‛ 
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สองชายหญิงวิ่งหยอกล้อกนัริมชายหาดจนสายมากแล้ว  
นิศรทําหน้าท่ีมาตามเพ่ือนและแฟนไปกินอาหารเช้า  เพราะ
นิตยามองเห็นว่าคนทัง้สองวิ่งเล่นกันจนลืมอาหารเช้า  เม่ือเป็น
เพ่ือนของลกูสาวเธอจงึมองยริูนเหมือนลกูหลานคนหนึง่ท่ีเอ็นด ู

‚ขอโทษนะคะคณุแม่  พวกหนเูล่นกนัเพลินไปนิด‛  ยริูน
ยกมือไหว้  เธอมองไปยงัอาหารเช้าในโรงแรมท่ีดนู่ากิน 

‚รับเป็นแซลมอนหรือเนือ้ไก่ดีครับ‛  วิทยาเข้ามาหา
พร้อมกับจานอาหารสองแบบ  เขาไม่รู้ว่ายูรินจะทานอะไรเป็น
อาหารเช้า  แต่ดูเหมือนจะมีแต่เนือ้นมไข่ท่ีแฟนของเขาคงไม่
ชอบ 

‚อยากกินกะเพราไก่ไข่ดาววนันี!้‛  ยริูนหนัไปยิม้ให้คนท่ี
ใส่ใจเร่ืองอาหาร  แต่วันนีว้ิทยาหอมเธอต่อหน้าเพ่ือนร่วมงาน
ของเขา  ตอนนีเ้ธอจะต้องเอาคืนให้สาสม 

‚อ้วน!  กะเพราไก่มนัอ้วน  ไข่ดาวอีก‛  วิทยาโอดครวญ  
เพราะหากยริูนกินกะเพราไก่  แล้วสองจานนีใ้ครจะรับผิดชอบ 

‚ไม่ได้เหรอ  ใช่สิ!‛  ยูรินเอาไม้ตายขึน้มาขู่  น้อยครัง้ท่ี
เธอจะใช้  แต่นับจากปีแรกท่ีเป็นแฟนกันจนตอนนี ้ ถ้าเธอพูด
ประโยคนีว้ทิยาต้องยอมเท่านัน้ 
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‚น้อง ๆ เอากะเพราไก่ให้แฟนพ่ีหนึ่งจาน  เอาด่วน ๆ 
เลย‛  วิทยาหนัไปสัง่พนกังาน  สัง่แล้วจึงได้หนัมาร่วมโต๊ะกับ
นิตยาและนิศร  ตรงหน้าของเขามีอาหารสองจานท่ีกินไม่หมด
แน่  ‚อ้วนใจร้าย  เราจะกินยงัไงหมดเล่า‛ 

‚กินไปเลย  อย่าบ่น  เด๋ียวไม่มีแรงว่ายนํา้นะ‛  ยริูนบอก  
เธอหนัไปยิม้ให้กบันิตยาและนิศรท่ีเพียงแต่ยิม้กบัคู่รักนี ้

‚อ้วนจะไปใส่ชุดว่ายนํา้เหรอ  ว้าว!!  ไปตัง้กล้องรอ
ดีกว่า‛ 

‚วิทบ้า  เราไม่ใส่ชดุว่ายนํา้หรอก  ลืมไปเลย‛  ยริูนเถียง  
วิทยาหัน่เนือ้แซลมอนป้อนก็อ้ารับอย่างลืมตวั  ด้วยมีความหิว
เป็นทนุจงึลืมไปว่าอยากจะแกล้งให้กินคนเดียว  ‚เราจะไปว่ายท่ี
สระ  แต่ได้ยินอาเชนบอกว่าจะมีไปดํานํา้ดูปะการัง  วิทไปกับ
เพ่ือนสิ  เราจะเล่นอยู่ท่ีโรงแรม‛ 

‚ไม่เอา  จะอยู่กบัอ้วน‛  ปากพดูวิทก็ป้อนปลาแซลมอน
อีกรอบ  แต่คนท่ีกําลงัรูดหน้าจอโทรศพัท์ก็อ้าปากรับโดยง่าย 

‚น่ีงานเท่ียวของบริษัทนะ  จะมาอยู่กับเราได้ไง  ไปกับ
เพ่ือน‛ 

‚พ่ีนิตกับนิศรยงัไม่ไปเลย‛  วิทยาเอาเนือ้แซลมอนเข้า
ปากและเขาก็ป้อนยูรินอีกรอบ  นิศรกับแม่ได้แต่ยิม้กับคู่รักคู่นี ้ 
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ปากว่าจะให้ชายหนุ่มกินคนเดียวให้หมด  แต่เม่ือถูกป้อนก็อ้า
ปากรับทกุคํา 

‚ก็อืม้..‛  ยริูนหนัมาเถียงในจงัหวะท่ีวิทยาเอานํา้ส้มป้อน   
‚เอาปลาอีกคําไหมครับ‛  วิทยายิม้หวานตัง้ท่าจะป้อน

อีกคํา  ‚ชอบบทสามีป้อนอาหารเช้าเหรอครับ‛ 
‚วิท...‛  ยริูนลากเสียงยาวหน้าร้อนผ่าว  ตรงนีไ้ม่ได้มีแค่

เธอกบัเขาสองคนท่ีจะพดูอะไรก็ได้  ‚มนัไม่ได้เป็นแบบนัน้นะคะ
แม่นิต  ยกูบัวิทเรายงัไม่ได้มีอะไรกนั‛ 

‚จริงครับพ่ีนิต  ผมก็ปากเสียชอบพูดแบบนี ้ นอนห้อง
เดียวกนัแต่ผมไม่กล้าทําอะไรยหูรอก  เด๋ียวท่านผู้ว่าฯฆ่าเอา‛ 

‚แม่เข้าใจ  ไม่ต้องคิดมากนะ  เห็นพวกหนูเล่นกันแล้ว
น่ารัก  เม่ือไหร่นิศรจะมีกบัเขาบ้างก็ไม่รู้‛  นิตยาอดไม่ได้ท่ีจะพดู
ถึงลูกสาวของตัวเอง  เพราะโตเป็นสาวแล้วก็ไม่ยักมีใครมา
แนะนําพอ่กบัแม่ 

มุม หนึ่ ง ขอ ง ส ว นม อ ง เ ข้ า ไ ป ใ นจุด ท่ีทุก ค น กํ า ลัง
รับประทานอาหารเช้า  มิลลิเม้มริมฝีปากแน่นท่ีเธอทําอะไรไม่ได้
เลย  ทัง้สองคนท่ีเธอต้องการให้มาเป็นหมากในเกมดูจะมี
ความสุขหวานช่ืน  ไม่พกัห้องท่ีเธอกําชบัพ่อให้จดัวาง  ไม่ทาน
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อาหารเช้าท่ีอยู่ในส่วนพนักงาน  ไม่เข้าร่วมกิจกรรมท่ีบริษัท
วางแผน  ทกุอย่างวิทยาออกนอกกรอบท่ีเธอวางไว้ทัง้หมด 

‚ยังไงฉันก็จะไม่ยอมแพ้  พ่ีวิทต้องเป็นของฉันคนเดียว
เท่านัน้‛  มิลลิเอ่ยพดูเสียงสัน่  นํา้ตาของเธอจะรินไหลเม่ือของท่ี
เธออยากได้ทิง้เวลามานานหลายปี  เธอก็ยังไม่ได้เขามาครอง
เสียที 

‚อ้าว!  คุณมิลลิ  ไม่เข้าไปทานอาหารเช้าเหรอคะ‛  วนิ
สาเอ่ยถามเม่ือเดินเคียงคู่กับกรกนกเตรียมจะเข้าไปรวมกับทุก
คน 

‚อ๋อ..  มิลกําลงัจะเข้าไปค่ะ‛  มิลลิปรับสีหน้าและมอง
หญิงวยักลางคนทัง้สอง  ‚วนันีพ่ี้วนิสาและพี่กรกนกสวยมากเลย
นะคะ  เตรียมจะไปเท่ียวกบัโปรแกรมบริษัทใช่ไหมคะ‛ 

‚ใช่จ้ะ!  วนันีเ้ตรียมครีมกนัแดดพร้อมมาก‛ 
‚น่ารักจังเลยนะคะท่ีใส่ใจโปรแกรมของบริษัท  ทุก

โปรแกรมมิลช่วยคณุพ่อคิดนะคะ  ตัง้ใจมาก  อยากจะให้ทกุคน
ได้มีความสขุ‛  เธอพดูอย่างชาญฉลาด  เธอต้องการให้คนทัง้คู่
รับรู้เม่ือวิทยาและยูรินไม่เข้าร่วมทุกโปรแกรมท่ีวางไว้  ใช้เงิน
ตวัเองออกทกุอย่างสร้างความสบายในทริปนี ้
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ตอนที่ 12 
มารหัวใจ 

 
‚วิท  เจอไหมแว่นตา‛  ยูรินหันไปหาคนที่อยู่ข้าง

หลัง  แต่คนที่ก าลังยืนจ้องมองเธอไม่ใช่วิทยา   เป็นหญิง
สาวท่ีจดัอยู่ในกลุ่มจงเกลียดจงชงัเธอ  ‚มิลลิ!‛ 

‚ใช่ค่ะ  มิลเอง‛  หญิงสาวในชดุว่ายนํา้ทพีูซโชว์สดัส่วน
ของร่างกายท่ีสวยได้รูป  เธอใช้สายตากวาดมองยูรินท่ีนัง่อยู่ใน
ชุดคลุม  มัน่ใจว่าภายในชุดคลุมไม่มีชุดว่ายนํา้แน่  แต่หากมีก็
คงไม่สามารถเทียบกบัสดัส่วนได้รูปของเธอได้ 

คนท่ีนัง่กบัโต๊ะไม้ริมสระว่ายนํา้ยงัคงนิ่ง  เธอรู้สึกว่ามิลลิ
รอเวลานีม้าโดยตลอด  รอจังหวะเพ่ือจะเข้ามาหาเธอ  ด้วย
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หมายเลขแปลกหรือเบอร์ท่ีเธอเคยใช้โทรเข้ามาหาเขาก็ถกูบล็อก
ไปหมดแล้ว 

‚ก็ดเูหมือนจะสวยขึน้นะ  แต่ก็งัน้ ๆ แหละ‛  มิลลิพดูลอย  
แต่คนท่ีอยู่ตรงนีก็้คงไม่พ้นยริูนท่ีเธออยากจะให้รับฟัง 

คนฟังเพียงเงียบ  เธอจะไม่ลงไปเล่นในเกมของผู้หญิงคน
นี ้ ถึงมนัจะมีผลต่อความรู้สกึท่ีทําให้คิดมากว้าวุ่นใจ  แต่มนัก็ไม่
ทําให้เธอเอาตวัเองไปต่อปากต่อคําแน่  เธอเช่ือว่าอย่างไรวิทยา
ก็เลือกเธอไม่ใช่เด็กคนนี ้  

‚คงจะคิดว่ายังไงตัวเองก็ต้องชนะสินะ  อย่าประเมิน
ตวัเองสูงเกินไป  เธอคิดว่าคนท่ีอยู่ไกล..หรือจะมาสู้คนท่ีเจอกัน
ทกุวนั  ใช่ไหม!‛ 

ยริูนถอนหายใจเฮือกใหญ่เก็บข้าวของ  เธอคิดว่าวนันีค้ง
ไม่เหมาะกับการว่ายนํา้  ถึงฝืนว่ายไปก็คงไม่สนุกเม่ือมีมารมา
ผจญแบบนี ้ แต่เม่ือยริูนหมายจะเดินออกไปจากตรงนี ้ ร่างกาย
ของมิลลิก็เข้ามาขวางกัน้เสียได้ 

‚มิลลิ  หลบทางให้พ่ี‛ 
‚อย่าแทนตวัว่าพ่ีแบบนีส้ิ  ฉันไม่เคยคิดว่าเธอเป็นพ่ีเลย‛  

สายตาของมิลลิมองคนท่ีอยู่ตรงหน้าตัง้แต่หัวจรดเท้า  ดวงตา
ของเธอบ่งบอกว่าคนตรงหน้าไม่มีอะไรท่ีสู้ เธอได้เลย 
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‚โอเค  งัน้คุณมิลลิช่วยหลบทางให้นิดหนึ่งนะคะ  ดิฉัน
จะกลบัห้อง  โอ๊ย!‛  ยริูนร้องออกมาด้วยความเจ็บ  เม่ือมิลลิจบั
ข้อแขนของเธอ  เธอพยายามใจเย็นแล้ว  พยายามเล่ียงแล้ว  แต่
มนัคงไม่พ้นจริง ๆ สินะ  ‚มิล  พ่ีเจ็บ  ปล่อย‛ 

‚จําเอาไว้!  ว่าพ่ีวิทจะต้องเป็นคนของฉัน  แกไม่ต้อง
แสดงเป็นคนมีความรู้  เป็นคนดี  ฉันจะแย่งของฉันคืนมาให้ได้‛  
ยริูนรู้สึกเจ็บเม่ือแรงบีบของมิลลิแรงมากขึน้เร่ือย ๆ เล็บของเธอ
ฝังเข้าไปในเนือ้บ่งบอกว่าโกรธมาก  มืออีกข้างของเธอถือของ
และรู้สกึป้องกนัตวัเองยากลําบาก 

‚โอ๊ย!  มิล  พ่ีเจ็บนะ‛ 
‚ทําอะไรกนัครับ  สาว ๆ‛  อาเชนวิ่งเข้ามาหาคนทัง้สอง

หลงัจากมองเหตกุารณ์อยู่พกัหนึ่ง  เขาเกิดปวดหวัจึงได้กลบัเข้า
มาท่ีโรงแรมไม่ได้ไปกับคนอ่ืน ๆ และเม่ือกลบัเข้ามาก็แจ็กพอต
ได้เจอหญิงสาวท่ีแสดงตัวเองว่าอ่อนหวานกําลังเป็นนางร้าย
รังแกแฟนของวิทยา 

‚ทําไมนายไม่ไปกบัโปรแกรม  เป็นเด็กฝึกงานคิดท่ีจะทํา
ตวันอกกรอบเหรอ‛  มิลลิแว้ดเสียงใส่ในขณะท่ียริูนเดินเล่ียงไป
อยู่ด้านหลงัของอาเชน 
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‚ผมไม่ได้นอกกรอบครับคุณลูกเจ้าของบริษัท  แต่ผม
ปวดหัว  พวกพ่ี ๆ เลยให้ผมมาพัก  ว่าแต่เล่นอะไรกันครับน่า
สนกุจงั‛  อาเชนเน้นในคําถามประโยคสดุท้าย 

‚......‛  มิลลิไม่ตอบคําถาม  เธอเดินออกไปอีกด้านอย่าง
หวัเสีย 

อาเชนส่ายหัวกับสิ่งท่ีเห็น  จะมีใครได้รู้ไหมว่าคนท่ีทุก
คนมองว่าเป็นนางเอกแสนอ่อนหวาน  เธอได้กลายร่างเป็นนาง
ร้าย  ร่างกายของชายตวัสูงหนักลบัมาหาแฟนของรุ่นพ่ี  เขายก
มือไหว้เล็กน้อยก่อนจะจับแขนของยูรินเพ่ือดูแผล  เพราะเขา
มองเห็นว่ามิลลิกดเล็บลงบนเนือ้ขาว 

‚เจ็บมากไหมพ่ี  แล้วพ่ีวิทไปไหนอ่าครับ‛  อาเชนถาม
อย่างห่วงใย 

‚พ่ีใ ห้วิทไปเอาแว่นตากันแดด  แต่ ไม่ เ ป็นไรหรอก  
ขอบใจมากนะ‛  ยริูนยิม้ให้คนท่ีเข้ามาช่วย  ‚อาเชนอย่าบอกวิท
นะ  ว่า...‛ 

‚ผมว่าพ่ีไปพกัดีกว่าครับ‛  ชายหนุ่มอายนุ้อยกว่าคล้าย
จะตอบไม่ตรงคําถาม  หรือเอาให้ถูกคือเขาไม่พดูว่าเขารับปาก  
แน่นอนว่าเร่ืองนีเ้ขาจะฟ้องรุ่นพ่ีของเขา 

‚งัน้พ่ีไปนะ‛ 
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อาเชนมองไปยังหญิงสาวในชุดว่ายนํา้ท่ีกําลังว่ายนํา้
อย่างสบายใจ  น่ีน่ะเหรอคนท่ีพยายามทําตวัเรียบร้อย  เขาคิด
ว่านางร้ายหลดุมาจากละครหลงัข่าวเสียอีก 

อาเชนเดินกลับเข้าไปในโรงแรมด้วยอยากจะนอนพัก  
แต่ระหว่างท่ีกําลังจะกดลิฟท์ก็เห็นรุ่นท่ีชายเดินถือนํา้มะพร้าว
กําลงัจะเดินไปท่ีสระว่ายนํา้   คิดว่าน่าจะคลาดกับแฟนของเขา
แน่ถึงได้เดินอารมณ์ดีขนาดนี ้

‚พ่ีวิท  ไปไหนพ่ี‛  อาเชนเข้าไปขวาง 
‚ไปว่ายนํา้  แล้วทําไมมึงไม่ไปกบัคนอ่ืน ๆ เน่ีย‛  เขาเอ่ย

ถาม  ไม่คิดว่าจะมีเด็กฝึกงานกล้าแหกโปรแกรมอย่างเขา 
‚ผมปวดหัวพ่ี  พวกพ่ี ๆ เขาเลยให้ผมกลับมานอนพกั‛  

วิทยาพยักหน้าเข้าใจก่อนจะเดินตรงไปท่ีสระว่ายนํา้  แต่ไม่ทัน
จะถึงก็ถกูรัง้ไว้ดงัเดิม  ‚ไม่ต้องไปพี่  พี่ยกูลบัห้องไปแล้ว‛ 

‚กลบัห้อง  ตอนไหนวะ‛ 
‚ก็พ่ีคงมัวไปเอานํา้มะพร้าวน่ีล่ะมัง้  ก็เลยคลาดกับพ่ียู

ริน‛  เด็กหนุ่มอธิบาย  เขาแย่งนํา้มะพร้าวมาถือและพาชายรุ่นพ่ี
เข้าลิฟท์  ‚และพี่ยก็ูถกูมิลลิแกล้งด้วย  ดีท่ีผมผ่านมา‛ 

‚แกล้งเหรอ  แกล้งอะไรวะ‛ 
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‚เด๋ียวพ่ีไปเจอพ่ียูรินก็เห็น  ผมไม่อยากพูดเยอะ  พ่ียูริน
เขาไม่ให้ผมบอกพ่ีด้วยซํา้‛  อาเชนพดูตามความจริงเม่ือหวัหน้า
งานท่ีเขารู้สกึเคารพดมีูสีหน้าเคร่งเครียดในทนัที 

วิทยาหน้านิ่วคิว้ขมวด  หลังจากท่ีลิฟท์เปิดออกในชัน้
ของตัวเองเขาก็รีบตรงดิ่งไปยังห้องพัก  เม่ือเปิดประตูเข้าไปก็
เห็นว่ายูรินกําลงัเอายาทาท่ีบริเวณแขน  มนัมีรอยชํา้แดงดูออก
ว่ามนัคือรอยเล็บ 

เขาโกรธมากท่ีมิลลิกล้าทําร้ายยริูน  ทําร้ายคนท่ีเขารัก 
‚พอดีเราเดินไปชนอะไรมาก็ไม่รู้‛  ยริูนเอ่ยบอกเม่ือเห็น

แฟนของตัวเองเข้ามาในห้อง  เธอไม่อยากให้วิทยาทําเร่ืองให้
วุ่นวาย  มิลลิเป็นลูกเจ้าของบริษัท  แน่นอนว่ามันมีผลกับการ
ทํางานของเขา  เธอไม่อยากเอาเร่ืองของตวัเองไปลําบากแฟน 

วิทยามองแล้วรู้สึกอ่อนใจ  จากรอยชํา้ท่ีเห็นมนัไม่ได้เกิด
จากการชน  ถึงอาเชนไม่บอกเขาก็ต้องรู้ว่ามนัเป็นรอยเล็บ  สิ่งท่ี
วิทยาทําได้คือการคุกเข่าลงข้างเตียง  แย่งเอายาท่ียริูนกําลงัทา
มาทําหน้าท่ี  เขาทาให้พร้อมกับหวัใจท่ีโหวงเหวง  เพราะตวัเอง
ท่ีเป็นต้นเหตถุึงทําให้ยริูนต้องเจ็บตวั 

‚ทําไมทําหน้าแบบนัน้  เราบอกแล้วไงว่า..‛ 
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‚อ้วน!‛  วิทยาปรามเสียง  เขาเงยหน้ามองคนท่ีกําลงัพดู
โกหกอีกครัง้  ‚ไม่ได้โงน่ะเว้ย  ท่ีจะดไูม่ออก  กําแพงมนัมีมือหรือ
ไงถึงได้ชนแล้วมีห้ารอยแบบนี ้ จะโกหกอะไรก็ให้มันเนียน ๆ 
หน่อย‛ 

‚......‛  คนถกูต่อว่าก้มหน้ารับผิด  ความจริงเธอก็พอจะรู้
แหละว่ามนัไม่ได้ดนู่าเช่ือถือเลย  แต่เพราะไม่รู้จะอ้างอะไรดีเลย
อ้างไปแบบนัน้ 

‚เจ็บไหม...‛ 
‚เราขอโทษ  ท่ีโกหก‛  คนถามถามไม่ตรงคําตอบ  หรือ

คนตอบ..ตอบไม่ตรงคําถามกนัแน่ 
‚ขอโทษทําไมอ้วน  เราสิต้องขอโทษ  ปล่อยให้อ้วนเจ็บ

ตวั‛ 
‚อย่าคิดแบบนัน้  เราไม่ได้เป็นอะไรสกัหน่อย‛ 
‚เราว่านะ  มิลลิต้องป่วยแน่  ต้องมีอาการทางจิตแน่เลย  

สังเกตพักหลังชอบทําตัวแปลก  อันนี ว้ิทไม่ได้อคติหรือว่า
อยากจะด่าผู้หญิงนะเว้ย‛  วิทยาพดูตามความจริง  แต่ก็ต้องพดู
ก่อนท่ีแฟนสาวจะด่าท่ีชอบว่าผู้หญิง  ถ้าผู้หญิงดีเขาจะต้องว่า
ทําไม  แต่ผู้หญิงอย่างมิลลิห้ามใจไม่ให้ต่อยก็ดีแค่ไหนแล้ว 
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คําพดูของชายท่ีคุกเข่ากับพืน้ทําให้ยูรินได้คิด  ครัง้หนึ่ง
เธอเคยโทรคยุกบัต่อพงศ์ถึงเร่ืองการเข้าพิธีผกูข้อมือ  สิ่งท่ีเพ่ือน
รุ่นน้องบอกเล่าคือมิลลิมีความต้องการในเร่ืองความรัก  เป็นคน
ท่ีน่าสงสาร  เธอจะต้องการความรักจากคนอ่ืนเสมอ  ยิ่งใครท่ี
บอกว่าไม่รักเธอ  เธอจะมีความต้องการท่ีจะรัก  และแสดงความ
เรียกร้องมากขึน้เร่ือย ๆ 

‚ความจริงมิลอาจจะป่วยจริงก็ได้นะ  วิทก็อย่าพดูจาทํา
ร้ายจิตใจมิลให้มาก  เพราะมิลชอบวิท  คําพดูของวิทจะมีผลกบั
ใจมิลมาก‛  คนฟังไม่รู้สึกใส่ใจคําพดูของแฟนสาว  อย่าให้เขามี
โอกาสก็แล้วกัน  เขาพร้อมท่ีจะปะทะคําพดูกับเธอเสมอ  ‚มิลลิ
ครอบครัวแตกแยกตัง้แต่เด็ก  มิลก็จดัอยู่ในกลุ่มท่ีต้องการความ
รัก‛ 

‚.......‛   วิทยามองหน้ายริูนนิ่ง  เขาลกุจากพืน้นัง่ลงข้าง
กายของแฟนสาวแล้วโอบกอด  คิดไปถึงตวัเองท่ีขาดแม่มาตัง้แต่
เด็ก  แต่เขาดีท่ีพอ่เติมเต็มความรักในส่วนท่ีขาดไปได้เสมอ 

 ‚งัน้วันนีเ้ราหาอะไรทําในห้องดีกว่าเนอะ   ออกไปก็
รําคาญลกูตาเปล่า ๆ‛  วิทยาเกยคางกบับ่าหญิงสาวในอ้อมกอด  
สายตาจบัจ้องอย่างออดอ้อน   

‚ทําอาราย  วิท!!‛ 
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‚คิดไปไหนอ้วน‛  วิทยาหอมแก้มใสของคนในอ้อมกอด
แล้วหวัเราะ ‚เราหมายถึง  สระผมไง  หวัเหม็นแล้วอ่า‛ 

‚ไม่เอา  เราจะเล่นนํา้ก่อน‛ 
‚ก็ลงไปเจอมิลลิเปล่า ๆ  แต่เอ๊ะ‛  วิทยามองไปยัง

ระเบียงห้องของตวัเองท่ีมีสระว่ายนํา้ในตัว  ความจริงตอนแรก
ชายหนุ่มแนะนําให้เล่นท่ีห้องตวัเองจะได้มีความเป็นส่วนตวั  แต่
เพราะยูรินอยากไปเล่นกับนิศรจึงลงไปสระใหญ่ข้างล่าง  
สดุท้ายแล้วนิศรเปล่ียนใจไปกบัโปรแกรมบริษัท 

‚ไปเล่นท่ีทะเล  คิดอะไรเน่ีย  ไป!‛ 
‚โห่!  นึกว่าจะใส่ชุดว่ายนํา้เล่นท่ีห้องเราซะอีก‛  วิทยา

พดูเสียงอ่อน  เขารู้ว่าท่ียูรินไม่เล่นในห้องเพราะอยากจะแกล้ง
เขา  แต่ไม่ว่ายริูนจะแกล้งยงัไงเขาก็ยอมให้เธอแกล้ง 

สดุท้ายแล้วชายหญิงในชดุเสือ้ยืดกางเกงขาสัน้ก็วิ่งเข้าสู่
พืน้ทะเล  อายเุป็นเพียงตัวเลขเม่ือมีแต่เด็ก ๆ เท่านัน้ท่ีกําลงัเล่น
นํา้ทะเล ทัง้วิทยาและยูรินต่างวิ่งลิ่วเข้าสู่นํา้และแข่งกันว่าย
อย่างสนุก  บ่อยครัง้ท่ีเขาทัง้สองเลือกท่ีจะไปว่ายนํา้เพ่ือออก
กําลงักาย  มนัจงึไม่ใช่ปัญหาหากจะไม่ใช่นํา้จืด 

‚พ่ี!  ว่ายนํา้แข่งกบัผมเปล่า‛  เด็กชายเสือ้สีแดงคนหนึ่ง
ท้าทายวิทยา  คนถกูท้าทายหนัมองแฟนสาวเล็กน้อย  เขาแกล้ง
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ถกแขนเสือ้สองข้างอย่างนกัเลงก่อนจะเดินเข้าไปหา  ‚ว่าไงพ่ี!!  
กลวัเหรอ‛ 

‚ฮ่า ๆ ว่าไง  กลัวเหรอ  ไหวอะเปล่า  ไหวอะ..ไหวอะ
เปล่า!‛  คราวนีเ้ป็นยริูนท่ีอารมณ์ดีเอ่ยถาม  เธอแปรพรรคไปอยู่
ฝ่ังเดียวกบัเด็กชายเสือ้สีแดงท่ีน่าจะอายรุาวสิบสองปีได้ 

‚อ้วน!  เราแฟนอ้วนนะเว้ย‛  วิทยาโวยใส่แฟนของตวัเอง
ท่ีแปรพรรค 

‚อ้าว  ลืมไปว่ามีแฟนแล้ว  ฮ่า ๆ‛ 
‚อ้วนนะอ้วน!‛  วิทยาใช้สองมือสาดนํา้ใส่หญิงสาวร่าง

อวบ  แต่เขากําลังสนุกไม่ได้คิดโกรธเธอเลยแต่น้อย  เม่ือกลั่น
แกล้งแฟนสาวพอใจเขาจึงได้หนัไปหาเด็กชายเสือ้แดง  ‚จะแข่ง
ใช่ไหม  ได้!  ใครแพ้เลีย้งหมกูระทะนะเว้ย‛ 

‚ได้!!  กระจอก‛  เด็กชายเสือ้แดงร้องบอกอย่างเต็ม
ภาคภูมิ  เขาเป็นลูกชาวเลมีหรือจะให้คนต่างถ่ินตวัขาวมาชนะ
ได้ 

ยูรินมองแล้วดูไม่ออกว่าแฟนของตัวเองจะชนะหรือไม่  
เพราะก่อนท่ีจะมาเล่นได้เห็นเด็กชายว่ายนํา้แข่งกับเพ่ือน  
ท่าทางการว่ายนํา้ดูจะชํานาญเอาการ  คิดแล้วก็เกรงว่าแฟน
ของตวัเองจะได้เป็นคนเลีย้งหมกูระทะ 
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เด็กชายวยัสิบสองกบัชายหนุ่มเต็มตวัผู้จดัการแผนกตก
ลงกันว่ายนํา้  ทัง้สองจํากัดการว่ายรอบทุ่นสีแดงท่ีอยู่ไกล
ออกไป  ว่ายวนกลบัมาจดุเดิมสองรอบจงึจะเป็นผู้ชนะ 

ฝ่ังเด็กชายมีเพ่ือนผิวคลํา้สองคนเป็นคนเชียร์  ส่วนวิทยา
มียูรินเท่านัน้ท่ีส่งเสียง  ทัง้สองต่างไม่มีใครยอมแพ้และดูจะสูสี
กันมากในรอบแรก  แต่เม่ือเข้ารอบสองก็เร่ิมมองเห็นคนท่ี
ได้เปรียบเสียเปรียบ  วิทยาดจูะเป็นฝ่ายตามเด็กเสียมากกว่า 

‚วิทสู้  ๆ วิทสู้  ๆ วิทเร็ว ๆ เสียหมกูระทะนะ‛  ยูรินสนุก
มาก  เธอสนกุกบัการร้องเชียร์คนทัง้สองจนแทบหมดแรง 

‚ไอ้สนสู้  ๆ ไอ้สนสู้  ๆ‛ 
‚ไอ้สนสู้ตาย!!‛ 
ทัง้เสียงของยูรินและเสียงของเด็กชายทัง้สองท่ียืนอยู่

ชายฝ่ังต่างส่งเสียงขบัประสาน  สดุท้ายแล้วคนท่ีชนะคือเด็กชาย
สนผู้ ท้าชิง  เป็นไปอย่างท่ีเด็กชายสนคิด  เด็กใต้เกิดกับทะเล
หรือจะแพ้ให้กบัคนกรุงเทพฯตวัขาว 

‚อ้วน!  มนัโกงเราเปล่าวะ  ทําไมมนัถึงก่อน‛  วิทยาหอบ
จนแทบจะหมดแรง  เขาพยายามเอาชนะแล้วแต่ก็ทําไม่สําเร็จ  
ทัง้ท่ีแค่ราคาหมกูระทะมนัเล็กน้อยหากจะต้องเสีย  แต่อยากจะ
ชนะให้แม่สาวอ้วนซะมากกว่า 
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‚น้องอ่าไม่ได้โกงหรอก  วิทอ่าแหละโกง  ว่ายวงแคบ
เร่ือย ๆ ขนาดโกงแล้วยงัไม่ชนะเลย  ฮ่า ๆ‛  ยริูนหาได้เข้าข้าง
แฟนไม่  ทัง้วิทยาและยูรินรวมไปถึงเด็ก ๆ ต่างพากันหัวเราะ
สนกุสนาน 

ทัง้ ห้าคนว่ายนํ า้กันจนเย็น ย่ํา   เด็กชายสนพาคน
กรุงเทพฯซึง่เป็นแฟนกนัเดินไปยงับ้าน  อยู่ไม่ไกลจากชายหาดท่ี
ติดกบัโรงแรม  บ้านของเขาเป็นหมู่บ้านชาวประมง  หมกูระทะท่ี
วิทยาจะต้องเลีย้งจึงเป็นหมึกกระทะท่ีลาบปากคนแพ้ซะ
มากกว่า  ยริูนท่ีคมุอาหารก็คุมไม่ได้เม่ือเธอกินทัง้ปลาหมึกและ
กุ้งจนท้องโต 

‚โอ๊ย..  ท้องจะแตกแล้ว  อร่อยมากเลย‛  ยริูนโอดครวญ  
เธอมองไปยังยําปลาหมึกอีกจานท่ีแม่ของเด็กชายสนกําลังยก
มาให้  ‚คณุแม่ขา  ไม่ไหวแล้วค่ะ  ยทู้องจะแตกแล้ว‛ 

‚กินอีก ๆ กินเยอะ ๆ ปลาหมึกพ่อไปจบัเองเลยนะ  สด ๆ 
จากทะเล‛  แม่ของเด็กชายสนชอบใจท่ีคนทัง้สองกินอาหาร
อย่างอร่อย  เช่นเดียวกับลูกชายท่ีมักพาเพ่ือนร่วมโรงเรียนทัง้
สองมากินประจํา 

‚ไอ้น้อง!  เป็นเด็กหงส์เหรอ‛  วิทยามองไปเห็นเสือ้ท่ีอยู่
ในไม้แขวนบนราวไม้  เพลิงบ้านท่ีไม่ได้หรูหราแต่คนในบ้านดอูยู่
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กันอย่างอบอุ่น  เขาเองกับแฟนซึ่งเป็นลูกสาวท่านผู้ ว่าฯไม่ได้
รู้สกึรังเกียจอะไร 

‚ช่าย!!  ผมน่ีแหละเด็กหงส์‛  เด็กชายสนตอบอย่างหนกั
แน่น  เสือ้ตัวท่ีวิทยาถามคือเสือ้ท่ีแม่ขายปลาหมึกและกุ้ งเสีย
เยอะกว่าจะได้ 

‚พรุ่งนีพ่ี้เดินทางกลับ  ไปหาพ่ีท่ีชายหาดตอนเช้านะ  
แล้วพ่ีจะให้เสือ้หงส์  ดีท่ีเอามาหนึ่งตวั  สนใจอะเปล่า!‛  เพราะ
วันนีเ้ขาไม่ได้เลีย้งอะไรเลย  เม่ือเห็นเด็กชายเป็นเด็กหงส์
เช่นเดียวกบัตนจงึอยากจะให้อะไรบ้าง 

‚ไม่ต้องให้มนัหรอกพ่อหนุ่ม‛  แม่ของเด็กชายเอ่ยบอก
ด้วยเกรงใจ  ‚คงจะราคาแพงหลายบาท  แม่เกรงใจ‛ 

‚ไม่เป็นไรครับ  ผมอยากให้  วันนีผ้มแพ้ลูกชาวเลต้อง
เลีย้งหมูกระทะ  ทําไปทํามากลายเป็นผมมากินฟรี  แถมมีแต่
ของทะเลสด ๆ น่ากินทัง้นัน้  อย่าลืมไปเอานะไอ้หนุ่ม‛ 

‚ได้เลยพ่ี!!‛ 
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ตอนที่ 13 

อยู่ในความคดิ 
 
หลังจากที่กลับจากบ้านของเด็กชายสนที่ รู้สึกว่าอิ่ม

หมีพีมัน  ยูรินและวิทยาต่างเดินจับมือหวานช่ืนเดินเข้าไป
ในโรงแรม  ทัง้สองไม่สนใจสายตาใครทัง้นัน้ท่ีมองเห็น  เพราะ
เสือ้ผ้าของคนทัง้คู่ดจูะเปียกชืน้ตัง้แต่เย็น  จนตอนนีแ้ห้งติดเนือ้
กนัไปจนหมดแล้ว 

‚มีความสุขจงัเลยนะคะ‛  ใครบางคนท่ีชายหญิงไม่
อยากจะพบหน้าเดินเข้ามาทัก  มิลลิจ้องมองคนทัง้คู่อย่างไม่
ชอบใจ 
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ตัง้แต่เย็นของวนัจนตอนนีไ้ม่รู้ก่ีชัว่โมง  เธอเฝ้ามองหาว่า
คนทัง้สองหายไปไหน  ไม่รู้ว่ารักกนัหวานช่ืนจนไม่ยอมลงมากิน
ข้าวเย็น  หรือออกไปไหนท่ีสายตาไม่รับรู้  ความร้อนใจทําให้เธอ
ออกอบุายให้พนกังานโทรเช็ก  และได้รับคําตอบว่าทัง้สองไม่อยู่
ท่ีห้อง 

จนตอนนีข้้าวสกัเม็ดก็ไม่ตกถึงท้อง  เพราะเธอปวดใจท่ี
ต้องรับรู้ว่าเขาและเธอหายไปด้วยกัน  ทําไมคนท่ีหายไปไม่ใช่
เธอกบัวิทยา  ทําไมคนท่ีรักกนัไม่ใช่เธอท่ีเป็นคนยืนตรงนัน้ 

‚เขาก็สขุกนัหมดแหละ  ไม่มีใครบ้าเหมือนเธอหรอกมิล‛  
วิทยาว่าพลางจบัมือแฟนสาวเดินเล่ียง  ถึงคนตรงหน้าจะเป็นลกู
สาวเจ้าของบริษัท  แต่มนัก็ไม่ได้ทําให้เขากลวัเกรงแต่อย่างใด 

เร่ืองท่ียูรินบอกเล่าทําให้เขาใจเย็นลงได้บ้าง แต่มนัก็ไม่
เพียงพอท่ีเขาจะไม่ถือโทษโกรธอะไร  ถ้าทําได้ขนาดนัน้เขาคง
ต้องบวชเป็นพระ  ท่ียอมให้อภยัคนท่ีทําร้ายแฟนตวัเอง 

‚ทําไมพ่ีวิทต้องใจร้ายกับมิลตลอด  ทัง้ท่ีพ่ีวิทก็รู้  ว่ามิล
รักพ่ี‛ 

ชายหญิงท่ีกําลังจะเดินหนีมิลลิไปต้องหยุดชะงัก  ทัง้คู่
ไม่คิดว่าจะได้ยินประโยคนีจ้ากมิลลิ  ตรงนีไ้ม่ได้มีใครอ่ืนท่ีเธอ
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จะต้องแสดงละคร  สิ่งเหล่านีทํ้าให้วิทยานิ่งคิดอย่างไม่เข้าใจ  
บางครัง้เขาก็คิดว่าผู้หญิงน่ากลวัมาก ๆ  

‚มิลก็แค่รักพ่ีวิทมาก  รักมากอย่างท่ีไม่เคยรักใคร  แล้วมิ
ลผิดไหมท่ีมิลตดัใจไม่ได้‛  หญิงสาวร่างเล็กพดูเสียงเครือนํา้ตา
จะไหล  เธออ่อนแอมากเวลานี ้ แต่ความอ่อนแอของเธอกลับ
สร้างพลงัด้านลบ 

‚วิทคุยกับน้องก่อนไหม  เราขึน้ห้องก่อน‛  ยูรินเสนอ  
เธอเช่ือใจคนของเธอ  แม้ว่าเธอจะไม่ค่อยมัน่ใจหญิงสาวท่ีกําลงั
บอกรัก 

‚มนัจะมีแค่พ่ียคูนเดียวเหรอท่ีพ่ีจะรัก  แค่เล็กน้อยพ่ีก็ให้
มิลไม่ได้เลยเหรอ   มิลลิคนนีทํ้าอะไรให้พ่ีรักไม่ได้เลยใช่ไหม‛  
มิลลิยงัคงพูดต่อไป  เธอไม่ได้เดินเข้าหาวิทยา  และเธอก็ไม่ได้
พดูดงัมากจนคนท่ีอยู่บริเวณอ่ืนได้ยิน 

‚......‛  วิทยานิ่ง  เขาไม่ยอมปล่อยมือยูรินให้เดินหนีไป
ไหน  แต่เขาก็ยอมรับว่าใจอ่อนจากเร่ืองท่ียูรินบอกเล่า  ผู้หญิง
คนนีค้งป่วยจากความรู้สึกขาดความรักก็ได้  เธอถึงพยายาม
เรียกร้องความรักตลอดเวลา 

‚วิทคยุกบัน้องก่อน‛ 
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‚ไม่ต้องอ้วน‛  ชายหนุ่มหนัมาเผชิญหน้ากบัคนท่ีกําลงัตี
หน้าเศร้าทําเสียงน่าสงสาร  เขาคิดแล้วว่าเขาไม่ควรท่ีจะใจอ่อน
กับเธอ  มันเป็นแค่การแสดงท่ีนักแสดงดีเด่นอย่างเธอทําได้ก็
เท่านัน้  ตบตาคนทัง้บริษัทยงัทํามาแล้ว 

‚มิลอยากได้ความรักจากพ่ี  มิลต้องการความรักจากพ่ี‛  
คราวนีม้ิลลินํา้ตาไหลอาบแก้ม  ความรู้สึกของเธอเจ็บไปทัง้อก  
เธอรักผู้ชายคนนีเ้หลือเกิน  แต่ทําไมเขาไม่มีความรักให้กับเธอ
บ้าง 

เธอทนหิวข้าวรอเขานานนม  เธอเฝ้ามองว่าเขาหายไป
ไหน  เธออยากเห็น  เธออยากได้รับความรักจากเขา  ไม่ว่าเธอ
จะทําดี  อ่อนหวาน  ทําตัวแบบไหนเขาก็ไม่ชอบ  พยายามแค่
ไหนก็ไม่อยู่ในสายตาของเขาเลยสกัครัง้ 

ทําไมเธอไม่ใช่คนท่ีวิทยาเลือก!! 
‚พ่ีว่าเลิกบ้านะมิล!  กลับไปหาพ่อแม่ปะ  พ่ีมีแฟนแล้ว  

แล้วก็บอกไปตัง้แต่วนัแรกท่ีเราเจอกันแล้ว  เลิกยุ่งกับพ่ีและก็ย ู 
อย่าให้ต้องเกลียดกนั‛  วิทยาว่าแล้วก็จงูมือแฟนสาวเดินไปตาม
ทางเดิน 

มีเพียงยูรินเท่านัน้ท่ีหันกลับไปมองมิลลิท่ีร้องไห้สะอึก
สะอืน้  เธอรู้สึกได้ว่าการร้องไห้ของมิลลิครัง้นีไ้ม่ใช่การแสดง  
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เป็นการร้องไห้จากความเจ็บปวดในหัวใจ  ไม่ใช่การเรียกร้อง
ความรัก 

หากมองในมมุของวิทยาเขาก็คงเหลืออดแล้ว  น่ีก็ถือเป็น
คําพดูท่ีเขาพยายามจะพดูให้นุ่มนวลท่ีสดุแล้วเช่นกนั 

เม่ือเข้ามาในห้องพกัของตัวเองยูรินก็ถอนหายใจอย่าง
เหน่ือยหน่าย  ถึงเธอจะรู้สกึกลวัว่ามิลลิอาจจะเข้ามาแทรกกลาง
ความรักเข้าสกัวนั  แต่เธอก็รู้สึกสงสารหญิงสาวท่ีอายุน้อยกว่า  
ไม่รู้ว่าเม่ือไม่มีเธอวิทยาจะใช้คําพดูขนาดไหน  และมนัจะทําให้
เธอเสียใจมากไหม 

‚คดิอะไรอ้วน  ไปอาบนํา้  เด๋ียวไม่สบายนะ‛  วิทยาหยิบ
ผ้าเช็ดตัวสีขาวส่งให้กับยูริน  เขารู้ว่าควรจะทําอะไรให้คนท่ีรัก  
และควรจะเอาใจแบบไหน  ‚ชกัช้าเข้าไปอาบด้วยนะ‛ 

‚บ้า!!  ไปแล้ว‛ 
หญิงสาวร่างอวบเดินเข้าไปในห้องนํา้  เธอไม่ลืมหยิบ

เสือ้ผ้าของตวัเองเข้าไปด้วย  และเม่ือแฟนสาวท่ีเขารักมากเข้า
ไปในห้องนํา้  วิทยาก็เดินเล่ียงไปทางสระว่ายนํา้ส่วนตวั  เขาลง
ไปว่ายนํา้ระหว่างรอเป็นการทําฆ่าเวลา  และมนัก็ทําให้เขาคิด
ไปถึงนํา้ตาของเด็กรุ่นน้องท่ีพยายามจะบอกว่ารัก 
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ทัง้ใจเขาไม่อาจรักใครได้นอกจากยูริน  มนัไม่ใช่เขาตาย
ด้านกบัผู้หญิงสาวแล้วไม่รู้สึกอะไร  แต่เขากับยริูนมนัเลยคําว่า
ภายนอก  มันมีแต่ความรู้สึกผูกพนัท่ีมีให้กัน  เลยคําว่าเบ่ือจน
เหลือแค่คําว่าเรา  มนัเป็นของกนัและกนั 

แต่เร่ืองราวท่ียริูนคิดว่ามิลลิอาจจะกําลงัป่วยเพราะขาด
ความรักทําให้เขารู้สึกสงสาร  เขารู้ดีว่าการขาดความรักใน
ครอบครัวมนัเศร้าใจมากแค่ไหน  และเด็กท่ีต้องเกิดในบ้านท่ีพ่อ
ไปทาง  แม่ไปทาง  มนัคงเจ็บปวดไม่น้อย 

‚แล้วทํายังไงจะให้เลิกรักวะ  คนอะไรจะต๊ือได้ขนาดนี ‛้  
วิทยาว่าเม่ือว่ายมาหยุดท่ีขอบสระ  หยุดหายใจเพียงเล็กน้อย
เขาก็ออกแรงว่ายอีกซํา้ ๆ ไม่รู้ก่ีรอบ 

ยูรินออกจากห้องนํา้พร้อมกับผมท่ีเปียกหมาด  แต่เม่ือ
ออกมาแล้วกลับไม่พบชายคนท่ีบอกว่าอยากเช็ดผมอยู่ในห้อง  
หไูด้ยินเสียงคนกําลงัว่ายนํา้จงึรู้ได้ทนัทีว่าเป็นใคร   

หญิงสาวร่างอวบเดินไปนัง่บนเก้าอีข้้างสระ  สายตามอง
คนท่ีกําลังว่ายนํา้และเช็ดผม  เธอไม่รู้ว่าตอนนีว้ิทยากําลังคิด
อะไร  แต่ในความคิดของเธอมีเพียงแค่ความรู้สึกขอบคณุเท่านัน้  
ขอบคณุท่ีมีกนัและกนัมาถึงทกุวนันี ้
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‚อ้วน  ถามไรหน่อยสิ‛  วิทยาขึน้จากนํา้  เขาสวมเพียง
กางเกงขาสัน้  ส่วนเสือ้นัน้เขาถอดไว้ในห้องนอนก่อนท่ีจะเดิน
ออกมา 

‚อะไรเหรอ‛ 
‚ไอ้ต่อไปไหน  คือเท่าท่ีรู้ไอ้ต่อมนัรักมิลลิมากไม่ใช่เหรอ‛  

วิทยาว่าพลางแย่งผ้าเช็ดผมจากแม่สาวร่างอวบ  ร่างกายของ
เขาเปียกไปด้วยนํา้แต่ยงัไม่อยากท่ีจะอาบนํา้ 

‚ตอนท่ีคุยครัง้ล่าสุด  พ่อของต่อบอกให้ต่อไปเรียนต่อท่ี
อังกฤษให้จบ  ไปอยู่กับแม่  แล้วกลับมาจะมาขอมิลลิให้นะ  
หลงัจากนัน้เราก็ไม่รู้อีกเลย‛ 

‚แล้วมันจะรู้ไหมว่าคนท่ีมันรักกําลังทําเร่ืองบ้าบอเน่ีย‛  
คนพดูหมายถึงการท่ีมาพร่ําบอกรัก  แสดงละครหลอกคนอ่ืนว่า
เป็นคนอ่อนหวาน  แล้วยังทําร้ายคนท่ีต่อพงศ์เคารพเช่นพ่ีสาว
อีก 

‚แต่ท่ีเขาบ้าก็เพราะรักวิทไม่ใช่เหรอ‛  ยริูนหนัไปถามคน
ท่ีเช็ดผม 

‚แต่เราไม่ได้รัก!!‛  วิทยาเอาผ้าคลมุหวัแม่สาวอ้วน  สอง
มือกดขยีแ้รง ๆ ไปมา  เขาเอาตัวเปียกกอดคนท่ีอาบนํา้แล้ว  
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ก่อนท่ีเขาจะเปิดผ้าและหอมแก้มของเธอ  ‚เราไปอาบนํา้ก่อนนะ  
เด๋ียวมาเช็ดผมให้ต่อ‛ 

‚ไปเลย คนเจ้าเล่ห์‛  ยูรินได้แต่ส่ายหวัเบา ๆ กบัความ
ทะเล้นน่ารัก  ใครจะรู้ว่าคนปากเสียท่ีเธอแสนจะไม่ชอบขีห้น้า
จะเป็นคนท่ีน่ารักท่ีสดุในวนันี ้

LINE!! 
ยวีู : อีกสามอาทิตย์จะบินกลบัไทย  อยากได้อะไรไหม 
ยริูนอ่านข้อความของพ่ีชายแล้วยิม้  นานทีปีหนพ่ีชายจะ

กลบัมาหาพ่อแม่  ครัง้ล่าสุดท่ีกลบัมาก็เม่ือสองปีก่อนท่ียูรินรับ
ปริญญา  แต่ครัง้นีม้าโดยไม่มีเหตเุหมือนจะมีอะไรบางอย่างแน่ 

ยริูน : อะไรก็ได้ท่ีเป็นของฟรีค่ะ 
ยวีู : ร้าย  งัน้เด๋ียวเอาสาวไปฝากวิท 
ยริูน : วิทไม่สนใจหรอก 
ยริูน : ----สติกเกอร์แลบลิน้---- 
ยวีู : คิดถึงยูจงั  ไปคราวนีไ้ออยู่หลายวนั  เพราะแฟนไอ

ไปทํางานต่างประเทศ  ไอเหงา  ยไูม่บินมาเล่นกบัไอเลย 
ยริูน : จบปริญญาโทจะไปฮนันีมนู  โอเค 
ยวีู : โอ๊วมายก๊อต!!! 
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สายของวันหลังอาหารมือ้เช้าทุกคนเตรียมตัวที่จะ

เดินทางกลับ  วิทยาให้คนเอากระเป๋าของตนเองและของ
แฟนสาวลงมาคอยท่า  คนเป็นแฟนนัง่อยู่กบัท่ีไม่ต้องทําอะไร
ทัง้นัน้  มีอาเชนท่ีเขาคอยบอกให้ดแูลอย่าให้มิลลิเข้ามาวุ่นวาย 

‚วิท  สนยงัไม่มาเอาเสือ้เหรอ‛  ยูรินเอ่ยถามระหว่าง
นั่งเล่นโทรศัพท์รอ  เธอเห็นวิทยาเอาเสือ้สีแดงตัวเก่งพาดบ่า
ตัง้แต่เช้า  จนตอนนีร้ถบสัมาเตรียมรอคนขึน้เสือ้ก็ยงัอยู่ท่ีบ่าของ
วิท 

‚ยงันะ  วิทว่าจะวิ่งเอาไปให้ท่ีบ้าน‛ 
‚ไปสิ  เราไปเป็นเพ่ือน‛  ยูรินเก็บโทรศพัท์ใส่กระเป๋า  

ข้าวของทุกอย่างวิทยาเตรียมพร้อมแล้ว  และอาเชนก็เพิ่งจะรับ
อาสาเอาไปขึน้รถบสั 

ครืด!!!  ครืด!!! 
‚อ้วนแป๊บนะ  เรารับโทรศพัท์คณุประถมก่อน  เป็นลกูค้า

คนสําคญัเลย‛  วิทยาอธิบายเพราะไม่อยากให้แฟนคิดมาก  ยู
รินเพียงยิม้และมองคนอ่ืน ๆ ท่ีกําลงัเตรียมจะขึน้รถ 
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‘ถ้ารอวิทคุยต้องไม่ทนัแน่เลย’  ยูรินคิดในใจก่อนท่ีจะ
คว้าเสือ้ท่ีพาดบ่าวิท  เธอขยบัปากและทํามือว่าตวัเองจะเป็นคน
เอาเสือ้ไปให้เด็กชายเอง 

‚อ้วนเด๋ียว  อ๊ะ..ฟังอยู่ครับ  ครับ ๆ กําลงัจะหากระดาษ
ครับ‛  วิทยาหนัมองแฟนสาววิ่งออกไปจากพืน้ท่ีโรงแรม  เขา
บอกพนักงานขอกระดาษและปากกา  เพราะต้องจดข้อความ
สําคญัทําให้เขาวิ่งตามไปไม่ได้ 

ยูรินวิ่งไปตามชายหาดมุ่งตรงไปยงับ้านของเด็กชายสน
เธอออกจะแปลกใจว่าทําไมเด็กชายถึงไม่มาตามนดั  ความจริง
แล้วนดักนัไว้ตัง้แต่เช้า  จนน่ีสายแล้วเขาก็ไม่มา  มนัดูจะต้องมี
ปัญหาอะไรแน่ ๆ  

และทกุอย่างก็เป็นไปอย่างท่ีเธอกงัวล  เม่ือเข้ามาเห็นแม่
ของเด็กชายสนกําลังเช็ดตัวให้  เขาตัวสั่นปากซีดและตัวร้อน
มาก  ร่างกายของเขาร้อนราวกบัไฟ  ทัง้พ่อและแม่ต่างพยายาม
ช่วยกนัดแูล 

‚คณุแม่คะ  ทําไมสนไม่สบายขนาดนีค้ะ‛  ยริูนถาม  เธอ
เอามือจบัไปตามเนือ้ตวัของเด็กชายด้วยความเป็นห่วง 
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‚แม่ก็ไม่รู้ว่ามนัเป็นไร  เช้ามามนัตวัร้อนอย่างไฟ  ตวัสัน่
แบบนีต้ัง้แต่เช้ามืดเลย‛  คนเป็นแม่เอ่ยพดูนํา้ตาคลอ  ‚แม่ก็เช็ด
ตวัให้มนัแล้วนะ  แต่มนัก็ไม่ดีขึน้เลย‛ 

‚แล้วทําไมไม่พาสนไปหาหมอล่ะคะ‛  ยริูนถามต่ออย่าง
ห่วงใย  เห็นคนท่ีนอนหนาวสัน่แล้วคิดใจหาย 

‚พ่อไม่มีเงิน  บ้านเราจน  รถก็ไม่มีจะพาไปหาหมอได้ไง
ล่ะหน‛ู  คราวนีเ้ป็นพ่อท่ีตอบคําถาม  ‚ถ้าจะพาไปก็ต้องไปจ้าง
รถ  ค่าจ้างก็หลายบาท  ไหนจะค่ายา  ขายปลาทะเลเม่ือวนัก่อน
เงินก็ยงัไม่ได้เลย‛ 

‚พอ่แม่เอาเงินน่ีค่ะ‛  ยริูนรีบคลําหากระเป๋าเงิน  เธอมอง
นาฬิกาข้อมือท่ีดูเหมือนจะเหลือเวลาน้อยแล้ว  จะทําให้คนอ่ืน
ต้องรอแน่ ๆ   เธอหยิบเงินออกมาหกพันบาทเท่าท่ีเธอพกมา
เท่ียวยดัใส่มือของแม่สนจนหมด 

‚ไม่เอา  ไม่เอา  ไม่เอาหรอก‛ 
‚เอาค่ะพ่อ  ชีวิตสนนะคะ  อาหารท่ีแม่ทําให้หนูกินเม่ือ

คืนมนัมากกว่าเงินน่ีอีกค่ะ  ต้องเอาค่ะแม่  หนไูม่มีเวลาแล้ว  แม่
อย่าไหว้หนู‛  ยริูนรีบรับไหว้คนท่ีอายมุากกว่า  เธอไม่ได้คิดว่า
มนัเป็นบุญคุณ  แต่เธอห่วงเด็กชายสนท่ีเหมือนจะอาการหนัก
มาก  ‚พาสนไปหาหมอเร็ว ๆ นะคะ  อย่าช้านะคะพอ่แม่‛ 
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‚พอ่ไปเด๋ียวนีเ้ลย‛  พอ่ของสนวิ่งออกไปจากบ้าน 
ยูรินกอดแม่ของเด็กชายสนท่ีร้องไห้สะอึกสะอืน้  ก่อนท่ี

จะเอาเสือ้สีแดงใส่มือคนท่ีหนาวสัน่  ‘หายไว ๆ นะสน  แล้วพ่ีจะ
มาเท่ียวหา’ 

เธอรีบวิ่งกลับไปท่ีโรงแรมขณะท่ีวิทยากําลังวิ่งสวน
ออกมา  ระหว่างทางท่ีวิ่งกลับมายูรินเกิดข้อเท้าพลิก  เธอล้ม
และมือกระแทกเข้ากบัหินแหลม  มือของเธอเป็นแผลแต่ก็กํามือ
วิ่งกลบัมา  ด้วยเธอไม่อยากให้คนท่ีทํางานของแฟนต้องรอเธอ
คนเดียว 

‚เหน่ือยไหมอ้วน  เราขอโทษนะ‛  วิทยาถามแฟนสาว
เป็นประโยคแรก  หลงัจากท่ีเขาวางสายก็รีบวิ่งตามมาทนัที  เขา
ประคองคนท่ีเหน่ือยหอบจากการวิ่ง  เอากระดาษในมือโบกลม
เข้าหาแม่สาวร่างอวบท่ีหวงแหน 

‚รีบไปเถอะ  คนอ่ืนรอแย่แล้ว‛ 
ทัง้สองรีบสาวเท้าไปยงัรถบสัท่ีจอดรอ  แน่นอนว่าเป็นไป

อย่างท่ียูรินคิด  ทุกคนมีสีหน้าท่ีไม่พอใจท่ีจะต้องมารอเธอคน
เดียว 

‚คิดว่าตวัเองเป็นใครกนั  ถึงทําให้คนอ่ืนต้องรอมากมาย
ขนาดนี‛้  ประโยคแรกของกรกนกสาดคําพดูใส่ยริูน  คนฟังเพียง
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เงียบด้วยรู้ตัวว่าผิด  เธอกํามือด้านท่ีเป็นแผลแน่น  อีกมือก็จับ
มือของวิทยาไม่ให้ตอบโต้อะไร 

‚วิทน่าจะบอกแฟนนะ  ว่าอย่าสําคัญตัวผิด  ขนาดหนู
มิลลิลูกเจ้าของบริษัทเขายังมารอขึน้รถ  แต่น่ีอะไร  ไม่รู้ว่าเป็น
ลกูท่านผู้ว่าฯได้ยงัไง‛  คราวนีเ้ป็นวนิสา  และมนัก็ทําให้ยูริน
หยดุท่ีจะก้าวเดิน 

‚.....‛ การเอ่ยพดูกระทบถึงพ่อทําให้ยูรินท่ีรู้สึกเหน่ือย
โกรธมาก  ต่อให้เธอจะทําผิดแค่ไหนก็ไม่มีใครมีสิทธ์ิท่ีจะพดูถึง
พอ่เธอ 

‚พ่ีวนิสา!!  พ่ีแก่แล้วนะ  เกินไปหรือเปล่าท่ีจะพูดแบบ
เนีย้  ถ้ามีคนมาพดูกระทบพอ่พ่ี!!‛ 

‚วิทยา!  เธอไม่มีสิทธ์ิมาพดูกบัพ่ีแบบนีน้ะ‛  วนิสาพดู
เสียงดังจนทุกคนท่ีอยู่ในบริเวณหันมาทางเดียวกัน  แต่คนฟัง
อย่างวิทยากลบัไม่คิดเกรงกลวั 

‚แล้วพ่ีมีสิทธ์ิมาพดูแบบนีก้บัแฟนผมเหรอ  ห้ะ!!‛  วิทยา
ตะคอกเสียงกลบั  เขาไม่สนใจหวัหงอกหวัดํา  ร่างกายพร้อมท่ี
จะปะทะมากในเวลานี ้  แต่แม่สาวร่างอวบกลบัดงึชายเสือ้เอาไว้  
‚อ้วนไม่ต้องห้าม  คนมีความคิดเขาไม่พูดแบบนีห้รอก  จะไม่
ถามหน่อยเหรอว่าเพราะอะไร‛ 
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‚วิทเงียบ!‛  ยริูนดงึชายเสือ้ของชายคนรัก  เธอยอมรับว่า
คําพูดของเพ่ือนร่วมงานวิทยาทําให้เธอเสียใจ  แต่มันก็ไม่มาก
พอท่ีเธอจะปะทะกับคนพวกนี ้ หรือจะพดูง่าย ๆ คือเธอไม่เคย
ทะเลาะกบัใคร   

ยูรินก้าวไปอยู่ ข้างหน้าวิทยา  เธอจ้องมองหญิงวัย
กลางคนท่ีน่าจะมีอายุน้อยกว่าแม่ของเธอเล็กน้อย  ผู้ คนอีก
หลายคนท่ีกําลงัจบัจ้องมองมา  เธอจ้องมองก่อนจะยกสองมือ
ประนมไหว้ 

‚ยขูอโทษทุกคนท่ีทําให้เสียเวลานะคะ  ยมีูความจําเป็น
บางอย่างท่ีต้องออกไปจากโรงแรม  อย่างท่ีทุกคนเห็นว่ายู
พยายามจะกลบัมาให้ทนัแล้ว  ยไูม่อยากให้ทกุคนรอ  ยูมาทาน
ข้าวและรอทุกคนตัง้แต่แปดโมงเช้า  ยังไม่มีใครออกจากห้อง
ด้วยซํา้  เพราะพ่อแม่ยูสอนว่าอย่าทําให้ใครรอ  แต่ยูขอโทษ
เพราะยูทําผิดจริง  แต่ยูไม่หวงัคําขอโทษจากคนท่ีอายมุาก  แต่
ไม่รู้จกัพดูนะคะ  เพราะเขาคงมีแค่อาย ุ ไม่มี....‛ 

ยริูนหยดุพดูเพียงเท่านี ้ เธอจ้องมองหญิงวยัแม่ท่ีจ้องเธอ
ราวกับจะกินเลือดเนือ้  เธอพอจะคาดเดาว่ามิลลิน่าจะปลุกป่ัน
ให้คนเหล่านีจ้งเกลียดจงชงัเธอ  แต่ถึงจะถูกป่ันหัวแค่ไหนก็ไม่
น่าจะไม่รู้ตวัว่ากําลงัพดูอะไรออกมา 
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‚วิท  เราจะกลบัเอง  เราไม่สะดวกกลบักบัทกุคน‛  ยริูน
หนัไปหาชายท่ียืนอยู่ด้านหลงั 

‚ได้สิ  เราก็ไม่อยากกลบัแล้วเหมือนกัน‛  วิทยาจดัการ
เอาข้าวของของตนเองและแฟนสาวออกมาจากรถ   

เพ่ือนร่วมงานหลายคนต่างพากันตกใจ  เม่ือผู้ จัดการ
หลายแผนกกําลังมีปัญหาตอนนี ้ ระดับตัวเล็กตัวน้อยรู้สึกไม่
ปลอดภยั  จะแสดงความคิดเห็นอะไรหรือสีหน้าแบบไหนก็ดูจะ
ยาก  คนเดียวท่ีทุกคนรู้คือยูรินแฟนของวิทยาคือต้นเหตุของ
ปัญหานี ้
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ตอนที่ 14 

สิ่งที่เธอต้องการ 
 
 ‚อ้วนโอเคใช่ไหม  เป็นอะไรหรือเปล่า  เฮ้ย!!  

เลือด!!‛  วิทยาตกใจเม่ือจับมือของแฟนสาวแล้วพบเข้ากับ
เลือด  ร่องรอยบาดแผลจากอะไรสกัอย่าง  ชายหนุ่มตกใจมาก
แต่ยริูนยงัยืนน่ิงจ้องมองรถบสัท่ีขบัออกไปจนพ้นสายตา  ‚อ้วน!!  
เราถามว่าไปโดนอะไรมา‛ 

‚อ๊ะ..  อ๋อ!!  เราล้ม  แล้วมือมนัไปกระแทกเข้ากบัหินหรือ
อะไรน่ีแหละ‛  ยริูนเอ่ยบอก   

เธอถอนหายใจออกมาอย่างเหน่ือยหน่าย  กลุ่มเพ่ือน
วิทยาไปได้เสียที  ทนมาได้ตัง้สามวนัสองคืน  สดุท้ายก็ทนไม่ได้
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ตอนเวลาจะกลับ  ระยะเวลาเท่ียวเธอได้ยินเสียงซุบซิบนินทา
โดยตลอด  พยายามไม่สนใจแต่ก็เอือมระอาสดุชีวิต 

‚ขอโทษนะอ้วน  เพราะเราเลยอ้วนถึงต้องมาเจ็บแบบนี‛้ 
‚ขอโทษอะไรเล่า  เราโอเค  เราว่าเรามากกว่าท่ีต้องขอ

โทษท่ีทําให้วิทมีปัญหากบัเพ่ือนร่วมงาน  แต่เราทนไม่ไหวจริง ๆ‛  
ยริูนสารภาพดวงตาอ้อนวอน  เธอพยายามท่ีจะอดทนแล้ว  แต่
ทุกอย่างมันดูมากเกินกว่าท่ีเธอจะรับได้ไหว  ‚อีกอย่างท่ีเรา
อยากอยู่ต่อเพราะสนไม่สบาย  ก่อนท่ีเราจะวิ่งกลับมา  เราให้
เงินพ่อกับแม่ให้พาไปหาหมอ  เราอยากไปเย่ียมน้องก่อนกลับ  
ไม่รู้ว่าจะเป็นไงบ้าง‛ 

‚งัน้เด๋ียวเราทําแผลก่อน  แล้วเราให้รถโรงแรมไปส่งท่ี
โรงพยาบาล  เราจะจองตัว๋เคร่ืองบินระหว่างท่ีไปเย่ียมไอ้เจ้าสน  
ดีไหม!‛  คนมีสติเอ่ยบอก  สิ่งแรกท่ีเขาห่วงตอนนีคื้อแผลท่ีมือ
ของยริูน  เธอต้องมาเจ็บตวัก็เพราะวิ่งไปแทนตนเองแท้ ๆ 

‚ก่อนไปโรงพยาบาลแวะซือ้ของเย่ียมด้วยนะ  วิทออก
เงินด้วย  เราเงินหมดแล้ว‛  คนพดูยิม้แห้ง  เธอเหลือเงินติดตวัไม่
ถึงหนึง่ร้อยบาทแน่ ๆ 

‚โอเค  ทําแผลก่อนเถอะ  อกัเสบหรือเปล่าก็ไม่รู้‛ 
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‚แหม!!  แผลไกลหวัใจตัง้เยอะ‛  ยูรินกางแขนให้แผล
ไกลออกไป  เธออยากจะกวนประสาทให้คนข้างกายยิม้บ้างก็
เท่านัน้ 

‚กวนตี-นเหรออ้วน!!‛  คนห่วงแฟนหาได้เล่นด้วยไม่ 
ทัง้วิทยาและยูรินจัดการเร่ืองบาดแผลด้วยคนของ

โรงแรมเป็นคนดูแล  และยังได้รู้ว่ากรกรตแฟนของวาดรักษ์ให้
ดแูลคนทัง้สองจนกว่าจะเดินทางกลบั  เม่ือรู้ว่ายงัไม่ได้เดินทาง
กลบัก็ให้ดแูลรับส่งไปยงัโรงพยาบาลจนกระทัง่ถึงสนามบิน  เป็น
ความโชคดีของทัง้คู่เม่ือการเดินทางกลบัไม่ได้โชคร้ายสกันิด 

ในสถานพยาบาลเด็กชายสนยงัไม่ฟืน้คืนสติ  โชคดีท่ีถึง
มือหมอได้ทนัเวลา  พ่อแม่ของเด็กชายสนจึงได้ยิม้ออกท่ีลกูชาย
อาการดีขึน้  ใบหน้าเร่ิมมีเลือดฝาดหน้าตาสดใสขึน้ 

‚สนดูหน้าตาสดใสขึน้มาแล้วนะคะ  หนูว่าคงภายในวนั
สองวนันีก็้คงจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว‛  ยูรินหนัมายิม้
หวานให้พ่อแม่ของเด็กชายสน  แต่ดันพบเข้ากับผู้ ใหญ่บ้านท่ี
เป็นคนพาเด็กชายสนมาหาหมอ  อีกทัง้เขายังถือโทรศัพท์ถ่าย
วิดีโอเธอด้วย  ‚ลงุผู้ใหญ่ทําอะไรคะ  อย่าถ่ายหน!ู‛ 

‚ขอลงุถ่ายลงเฟซบุ๊กหมู่บ้านหน่อยนะครับ  ขอบคณุคณุ
ยริูนท่ีช่วยเหลือไอ้สนลูกนายปันเราะของหมู่บ้านเรา  ให้เงินแก่
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นายปันเราะมาหกพนับาทเพ่ือมาหาหมอ  พวกผมขอขอบคุณ
นะครับ‛ 

‚ไม่เป็นไรค่ะ  ยเูต็มใจ  ลงุผู้ใหญ่พอแล้ว  ยไูม่สวย‛ 
‚สวยครับ  เป็นนางฟ้าของหมบู้านเราเลย  คนในหมู่บ้าน

กดใจมาเต็มเลย‛  ลงุผู้ใหญ่หนัหน้าจอให้กบัยริูนด ู เธอแอบมอง
เล็กน้อยก่อนจะต้องยกมือไหว้เป็นการทกัทาย  และหญิงสาวก็
รีบวิ่งแนบไปหลบด้านหลงัของวิทยา 

กลายเป็นรอยยิม้ในช่วงเวลาท่ีผ่านพ้นปัญหา  วิทยาทํา
หน้าท่ีเป็นกําบงัให้กับหญิงสาว  เม่ือเห็นเธอมีความสุขยิม้ได้ก็
พลอยมีความสุขไปด้วย  ส่วนเร่ืองท่ีมีปัญหากับท่ีทํางานถือว่า
เล็กน้อย  เพราะในส่วนงานของเขาไม่มีอะไรท่ีต้องประสานงาน
มากเป็นพเิศษ 

อีกฟากของคนท่ีกําลังเดินทางกลับด้วยรถบัสและทีม
บริษัท  บรรยากาศอึมครึมด้วยเร่ืองนินทาหนาหู   อาเชนนัง่บน
รถบสัด้วยความเบ่ือหน่ายเม่ือผู้คนบนรถต่างพากนัพดูถึงปัญหา
ท่ีเกิดขึน้  หากเขาไม่ใช่เด็กฝึกงานก็คงอยากท่ีจะอยู่กบัผู้จดัการ
แผนกไปแล้ว  เขาเล่ือนหน้าจอไปเร่ือย ๆ จนกระทั่งพบกับ
กระแสในโลกทวิตเตอร์ท่ีกําลงัพดูถึงลูกสาวท่านผู้ว่าฯท่ีปิดทอง
หลงัพระ 
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และดูเหมือนว่ามันจะเป็นจังหวะเดียวกับคนอ่ืน ๆ ท่ี
กําลงัก้มมองโทรศพัท์ด้วยความสนใจ  อาเชนจึงอาศยัจงัหวะนี ้
สร้างสถานการณ์  หรือพูดง่าย ๆ ก็คือทําให้วิทยาท่ีเขาเคารพ
เหมือนพ่ีชายไม่ถกูต่อว่าเร่ืองท่ีเข้าข้างแฟน 

‚เฮ้ย!!  เห็นกระแสในทวิตเตอร์ปะ  ท่ีแท้พ่ียก็ูไปช่วยเด็ก
ท่ีไม่สบาย โห!  ปิดทองหลงัพระว่ะ  สดุยอดเลยว่าไหม‛  อาเชน
เร่ิมจากกลุ่มผู้ชายท่ีนั่งอยู่ข้างกัน  แต่เขาเสียงดงัพอท่ีจะทําให้
คนในรถหันมาสนใจจนหมด  ‚แจงเห็นปะ  เราเพิ่งเข้ามาเห็น
เลย‛ 

‚จริงเหรอ  ไหนพ่ีดซู‛ิ  คนอ่ืน ๆ เร่ิมให้ความสนใจ 
‚จริงพ่ี  แล้วในโซเชียลยังบอกด้วยว่าเป็นนางฟ้า  สมท่ี

เป็นลกูท่านผู้ว่าฯ  เราไม่น่าไปว่าเขาเลยว่าไหม‛  อาเชนยํา้ตรง
จดุ  หลายคนท่ีเคยว่ายูรินต่างทําหน้ากันไม่ถูก  ด้วยสารพดัจะ
พดูและแสดงความคิดเห็นไปต่าง ๆ นา ๆ 

‚จริงด้วย  แล้วเธอก็ไม่อยากจะให้ถ่าย  เธออาย  ทําไม
น่ารักจงัเลยอ่า‛ 

‚ใช่ ๆ น่ารักมากเลย  จะว่าไปก็เหมาะกับพ่ีวิทมากเลย
นะ‛ 

‚นัน่สิ  เพราะน่ารักแบบนีไ้ง  พ่ีวิทถึงได้รักมาก‛ 
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‚เออ ๆ กูเห็นด้วย  ถ้ากูมีแฟนสวยและน่ารักแบบนี ้ กูก็
รักและหวงมากเหมือนกนัล่ะวะ‛ 

อาเชนยิม้กร่ิม  ตอนนีแ้ผนกของเขาไม่มีใครคิดไม่ดีกบัยู
รินแล้ว  และเขาก็คิดว่าคนในแผนกจะมากพอท่ีจะกระจาย
กระแสไปทั่วบริษัท  คนท่ีเป็นนางร้ายแต่แสร้งเป็นผู้ หญิง
เรียบร้อยคงหาทางต้านไม่ได้แน่ 

 
 
หลังกลับมาถึงกรุงเทพฯ วิทยาได้เข้าไปขอโทษพ่อ

แม่ของยูรินที่ดูแลลูกสาวไม่ดี  ได้แผลติดตวักลบัมาบ้าน  แต่
คนทัง้คู่ไม่ได้รู้เลยว่าโลกโซเชียลแห่ช่ืนชมมากขนาดไหน  มารู้
เม่ือท่านผู้ว่าฯชมลกูสาวท่ีเป็นคนดี  มีนํา้ใจช่วยเหลือคนอ่ืน   

แต่นัน่ก็เป็นเหมือนจดุเปล่ียนของความสมัพนัธ์  ยริูนเป็น
ท่ีรู้จกัในฐานะลกูสาวท่านผู้ว่าฯ  ส่งเสริมการทํางานของพ่อและ
ยงัเป็นนักศึกษามหา’ลัยดงั   วิทยาเองก็ได้รับมอบหมายงานท่ี
สําคญัมากขึน้ด้วยสิทธิพลมองเห็นโอกาสจากความสนใจ  เป็น
การประชาสมัพนัธ์บริษัทตวัเอง  หลายอย่างทําให้ความสมัพนัธ์
ของทัง้สองห่างกนักว่าเดิม 
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ทุกอย่างดูจะเป็นเร่ืองท่ีดีกับทุกฝ่าย  ยกเว้นเพียงคน
เดียวคือมิลลิ  เพราะสิ่งท่ีเธอต้องการได้..ต้องได้อย่างท่ีใจหวงั   

เธอเก็บตวัอยู่ในห้องไม่ยอมไปทํางาน  เธอไม่กินข้าวและ
ไม่พบเจอหน้าใครทัง้นัน้  เธอเจ็บปวดท่ีเธอไม่ได้รับความรักจาก
วิทยาเสียที 

เธอเฝ้าถามตัวเองอยู่ตลอดว่าทําไมเธอไม่ใช่คนท่ีถูก
เลือก 

เธอเทียบยริูนไม่ได้ตรงไหน 
เพราะอะไรวิทยาถึงไม่เลือกเธอ  หากเขาเลือกเธอ  

หน้าท่ีการงานของเขาต้องดีขึน้  แต่เพราะอะไรมนัถึงไม่ใช่เธอท่ี
ยืนท่ีตรงนัน้ 

‚กร๊ีด!!!!!!  อร๊าย!!!!!!!‛ 
เพล้ง!!!!! 
เสียงกรีดร้องและแจกันใบสวยถูกปาลงกับพืน้  มิลลินั่ง

กอดเข่าชิดผนงัด้วยความเจ็บปวด  เธอโกรธทุกอย่างบนโลกใบ
นีท่ี้ไม่ทําให้เธอได้สมหวงั  เธอเกลียดทุกคนท่ีไม่ทําให้เธอได้รับ
ความรัก 

‚มิลลิ  ขอพ่อเข้าไปได้ไหม‛  สิทธิพลเอ่ยเรียกนอกบาน
ประตู  ส่วนแม่ของมิลลิยืนร้องไห้อย่างเจ็บชํา้  เพราะเธอไม่
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สามารถห้ามปรามลูกสาวได้  สามีใหม่ท่ีอยู่ด้วยต้องมาทุกข์ใจ
เพราะลกูติดของเธอ  ‚มีอะไรคยุกบัพอ่  อยากได้อะไร  บอกพอ่‛ 

‚อยากได้... ใช่...อยากได้‛  มิลลิยิม้มมุปากเม่ือได้ยิน
ประโยคนี ้ หัวใจท่ีถูกบีบแน่นจนเจียนจะแตกสลายได้รับการ
ปลดปล่อย  เสียงของคําพดูท่ีบอกว่า ‘อยากได้อะไรให้บอกพ่อ’  
ช่างหวานหอม   

‚เปิดประตูให้พ่อนะ  คุยกับพ่อหน่อย  ถึงหนูจะไม่ใช่ลูก
แท้ ๆ ของพ่อ  แต่พ่อรักและจะดูแลหนูอย่างดี‛  สิทธิพล
พยายามเกล่ียกล่อม  เพราะตอนนีท้ัง้มีดทัง้กุญแจสํารองอยู่ท่ี
มิลลิทัง้หมด  เธอคลุ้มคลัง่และพยายามจะฆ่าตวัตาย 

‚แจ้งความเถอะนะคะ  ฉันกลวัลกูทําร้ายตวัเอง‛  ภรรยา
ผู้ รักลกูสาวร้องไห้สะอึกสะอืน้  ถึงเธอจะไม่ได้เลีย้งมาทัง้ชีวิตแต่
ก็รักสดุหวัใจ 

‚งัน้เราแจ้งความเถอะ‛ 
แก๊ก!!! 
ประตหู้องนอนถกูเปิดออกในท่ีสดุ  ร่างกายของมิลลิเดิน

ออกมาหาทกุคน  ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยคราบนํา้ตา  แต่เธอ
กําลงัยิม้ด้วยแววตาอ่อนหวานน่ารัก 



นํา้สวุรรณ 

 

191 | ห น้ า  

‚พ่อช่วยทําให้พ่ีวิทรักมิลได้ไหมคะ‛  มิลลิเอ่ยถาม  เธอ
เดินเข้าไปยืนตรงหน้าของชายผู้ ไม่ใช่พ่อแท้ ๆ สิ่งเดียวท่ีเธอ
ต้องการตอนนีคื้อวิทยา  เธอต้องการความรักจากเขา  ‚พ่อทําได้
ใช่ไหมคะ  พอ่ทําได้ใช่ไหม..มิลถามว่าพอ่ทําได้ใช่ไหมคะ!!!!‛ 

‚ได้ ๆ พ่อจะทําให้วิทรักกบัมิล‛  สิทธิพลตกปากรับคํา  
เขาเร่ิมไม่แน่ใจแล้วว่าจะแก้ปัญหานีอ้ย่างไร  ดูเหมือนว่าเร่ืองท่ี
ปรึกษากบัภรรยาว่าจะพามิลลิไปหาหมอ  จะต้องทําให้เร็วท่ีสุด  
และจะต้องหาทางพาไปให้ได้ 

หญิงสาวร่างบางขยบัเข้าหาชายผู้ถกูเรียกว่าพอ่  เธอตรง
เข้าไปหาก่อนจะกอดรวบร่างกายนัน้ไว้  หวัใจของเธอรู้สึกว่าน่ี
คือความรัก  การเติมเต็มท่ีภาวะอารมณ์ของเธอกําลงับอกว่าใช่  
ความรักท่ีย้อนเข้าไปในจิตสํานึกของเด็กหกขวบ  พ่อและแม่
ทะเลาะกนัให้เธอได้ยินทกุวนั  แม่ของเธอโดนตบ  พ่อของเธอถกู
ด่า  จนกระทัง่สดุท้ายพอ่แม่เลิกรากนั 

พ่อแม่ของเธอห่างออกไป  เธอคือเด็กหกขวบท่ียงันัง่อยู่
ในท่ีเดิม  แต่ความรักความอบอุ่นของพ่อแม่ถอยห่างออกไปทุก
วันเวลา  กลายเป็นสิ่งปลูกฝังให้เธอต้องเรียกร้อง  เรียกร้อง
เพ่ือให้ได้ความรัก  หากเธอไม่เรียกร้อง  ความรักจากทกุคนก็จะ
ไกลห่างออกจากเธอไปเร่ือย ๆ 
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เช้าของวันท างานที่น่าจะสดใส  วิทยาถูกเรียกเข้า

หาสิทธิพลแต่เช้าโดยที่ไม่มีใครทราบสาเหตุ   เช่นเดียวกัน
กบัวิทยาท่ีออกจะแปลกใจ  เพราะโดยปกติเขาจะถกูเรียกเข้าไป
เม่ือมีโปรเจ็กใหม่  และมันเป็นการเรียกเข้าไปพร้อมทีม  ไม่ใช่
การเรียกเข้าไปแบบส่วนตวัแบบนี ้

แต่เม่ือไม่ได้ทําอะไรผิดวิทยาจึงไม่ใส่ใจ  เขาเดินเข้าไป
พร้อมกบัสมดุบนัทึกเพ่ือจดรายละเอียด  หากมีงานท่ีจะต้องได้
รับผิดชอบ  สองเท้าของชายตวัสูงรูปร่างสนัทดัก้าวไปยืนท่ีหน้า
ประตบูานใหญ่  ก่อนท่ีเขาจะเคาะประตแูละผลกัเข้าไปในห้อง 

สิ่งท่ีดจูะแปลกใจเม่ือเขาเข้ามาในห้องคือมิลลิ  เธอนัง่อยู่
ตรงหน้าและหันมายิม้หวานให้กับเขา  ก่อนหน้านีเ้ธอไม่มา
ทํางานส่ีวนั  อดไม่ได้ท่ีวิทยาจะคิดว่าเธอได้ออกไปจากชีวิตแล้ว 

‚คณุสิทธิพลเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับ‛  ชายหนุ่ม
พยายามไม่สนใจคนท่ีคิดว่าน่าจะหายไปจากชีวิต 

‚ท่ีผมเรียกคณุมาวนันีเ้พ่ือจะแจ้งโปรเจ็กสําคญั‛  สิทธิ
พลหยดุพดูไปเล็กน้อย  เขารู้สกึผิดท่ีต้องทําแบบนี ้ เขาถกูบงัคบั
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ทางด้านจิตใจให้ต้องทํา  ‚ผมอยากให้คณุไปพบลกูค้าท่ีเขาใหญ่  
โดยคณุจะต้องพามิลลิไปด้วยเพ่ือเรียนรู้งาน‛ 

‚ผมไม่มีความสามารถท่ีจะสอนลูกสาวของท่านหรอก
ครับ‛  ชายหนุ่มปฏิเสธโดยไม่ต้องคิด  สามส่ีวนันีย้ริูนเรียนหนกั
และไม่ค่อยมีเวลาว่างเจอกัน  แค่นีเ้ขาก็น้อยใจจะแย่  ถ้าต้อง
ออกไปไหนกบัผู้หญิงอย่างมิลลิเขาคงไม่สบายใจมากกว่าเดิม 

‚ผมคิดว่ามิลลิน่าจะเรียนรู้งานได้  เธอจะคอยถามคุณ
เอง  แผนกอ่ืนมิลไปเรียนรู้งานหมดแล้ว  จะมีก็แต่แผนกคุณ
เท่านัน้ท่ียงัไม่ได้ไปลองทํา  ผมอยากให้ลกูสาวของผมเข้าใจงาน
ในทกุด้าน‛ 

‚แต่...‛ 
‚เอาตามท่ีผมบอก‛  สิทธิพลแทรกก่อนท่ีวิทยาจะได้

แสดงความคิดเห็น  เขาหวงัว่ามิลลิจะรักษาคําพดู  เธอรับปาก
ว่าหลงัจากกลบัจากการได้อยู่กบัวิทยาสองต่อสองจะยอมไปหา
หมอ  มนัจงึทําให้สิทธิพลยอม 

‚......‛ คนท่ีต้องรับคําสัง่เม้มริมฝีปากแน่น  เขามองหน้า
มิลลิเล็กน้อย  แต่เธอสงบเสง่ียมไม่พูดอะไร  และยังไม่มีท่าที
แสดงออกถึงความเอาชนะหรือแผนการ  ความรู้สึกก็พลอยให้
คิดว่ามนัแค่เร่ืองงานเท่านัน้ 
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‚ผมให้เลขาฯจัดการห้องพักให้กับคุณทัง้สองไว้แล้ว  
ลกูค้ารายนีสํ้าคญักบับริษัทมาก  ไม่ว่าจะอย่างไรคณุห้ามทําให้
เราเสียลกูค้ารายนี‛้ 

‚ผมจะพยายามครับ‛  นัน่คงเป็นสิ่งเดียวท่ีวิทยาจะพดู
ออกไปได้ 

หลังจากออกจากห้องทํางานของเจ้านายวิทยาก็ออก
จากบริษัททนัที  เขาอยากไปหาหญิงสาวคนรักแม้จะรู้ว่าเธอจะ
ยงัไม่ว่าง  ช่วงนียู้รินมีงานสําคญั  และยงัเรียนหนัก  เป็นช่วงท่ี
ใกล้จะเรียนจบทกุอย่างจงึทําให้คนทัง้สองห่างเหิน 

วิทยา : เรารอท่ีร้านDD  นะ  ถ้าว่างแล้วออกมาเจอกัน
หน่อย 

วิทยาส่งข้อความไปหาก่อนท่ีเขาจะนั่งเงียบ ๆ ในร้าน  
เขามีลางสงัหรณ์บางอย่างท่ีไม่เคยเป็น  มนัมีอะไรบางอย่างทํา
ให้เขาใจหวิวอย่างบอกไม่ถกู  มนัเหมือนจะมีเร่ืองบางอย่างท่ีทํา
ให้ไม่สบายใจแน่ ๆ 

‘คิดมากไปหรือเปล่าวะ  ก็ไม่ได้มีอะไรสกัหน่อย’  วิทยา
พยายามบอกตวัเอง  ลางสงัหรณ์ของเขามนับอก  แต่ความคิดก็
คิดว่าไม่น่าจะมีอะไร 

LINE!! 
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ยริูน : ไม่ได้ทํางานเหรอ  จะรีบออกไปหานะ 
วิทยา : ไม่ต้องรีบ  ว่างค่อยมา 
ยริูน: จ้า 
วิทยาสั่งเคร่ืองด่ืมเล็กน้อยและนั่งทํางานนอกสถานท่ี  

ร้านนีก้บัท่ีทํางานของเขาก็ถือว่าไกลกนัมาก  แต่มนัใกล้กบัยริูน  
ความรู้สึกของเขาเม่ือไปทํางานคราวนีม้นัเหมือนไม่ได้ห่างกับยู
รินแค่คนละจังหวัด  แต่ลางสังหรณ์มันบอกว่าจะไกลกันมาก  
ไกลเหลือเกิน  ความรู้สกึท่ีโหวงเหวงในใจก็พลอยให้ทํางานไม่ได้ 

ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงยูรินเข้ามาในร้านพร้อมกับนิศรและ
อาทิตย์  อาทิตย์และนิศรแยกไปอีกโต๊ะเพราะไม่อยากรบกวน  
สาเหตหุนึ่งก็เพราะอาทิตย์รู้สึกดีกบัยริูน  เขาจึงไม่อยากท่ีจะทํา
ความรู้จกักบัแฟนของเธอ 

เม่ือยูรินเดินมาถึงโต๊ะของวิทยา  วงแขนของเขาก็ดึง
ร่างกายเธอเข้าไปกอดทันที  เป็นกอดท่ียูรินสัมผัสได้ว่ามีอะไร
บางอย่าง  ไม่ใช่ความรู้สึกของการฉวยโอกาสอยากแกล้ง  แต่
เป็นการกระทําของความรู้สกึผิดหรืออะไรบางอย่าง 

‚เป็นอะไรหรือเปล่า  คนมองใหญ่แล้ว  ปล่อยเถอะ ‛  
เพราะยริูนเห็นสายตาของอาทิตย์  เธอจงึรู้สกึไม่อยากทําร้ายเขา
ไปมากกว่านี ้
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‚ขอเรากอดอีกนิดนะ  เรารู้สกึไม่ดีเลย‛ 
ได้ฟังดงันัน้แม่สาวร่างอวบจึงได้โอบกอดเขาด้วยสองวง

แขน  มือลูบไปกบัแผ่นหลงัเพ่ือให้คลายความรู้สึก  ไม่ว่าเขาจะ
เจอเร่ืองอะไรมา  เธอจะเป็นคนท่ีรักและอยู่เคียงข้างเขาเสมอ
แน่นอน 

‚เรารักอ้วนนะ‛ 
‚อืม้  เราก็รักวิท  และเราก็จะรักวิทคนเดียว  ไม่รักใคร

นอกจากวิท  จะรักจนกว่าวิทจะเปล่ียนใจไปจากเรา‛  ยูริน
กระชบักอดแน่นเหมือนท่ีเธอกําลงักอดเด็กช่างอ้อน 

‚เราไม่มีวนัเปล่ียนใจไปจากอ้วน  เรารักอ้วน‛ 
‚อืม้..รู้แล้ว  ทําไมอ้อนจงั  วนันี‛้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



นํา้สวุรรณ 

 

197 | ห น้ า  

 
 
 

 
ตอนที่ 15 

แผนการที่วางไว้อย่างดี 
 
ยูริน : ดูแลตัวเองนะ  ถงึแล้วโทรหาเราด้วย 
ยูรินกดส่งข้อความไปหาคนรักในเวลาตีห้า  วิทยา

บอกกับเธอว่าจะเดินทางตอนหกโมงเช้า  บอกทุกอย่างรวมทัง้
การไปทํางานครัง้นีมี้มิลลิท่ีเดินทางไปด้วย  และเร่ืองท่ีวิทยาไม่
สบายใจก็เก่ียวกบัหญิงสาวรุ่นน้องคนนี ้

ความคิดของยูรินเธอไว้ใจแฟนของตัวเอง  เธอเช่ือและ
มัน่ใจในตวัของวิทยา  แต่เธอไม่เช่ือในตวัของมิลลิเลย  แต่ไม่ว่า
อะไรจะเกิดขึน้  เธอเองก็จะยงัรักวิทยาเสมอ 
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‚ไม่มีอะไรหรอกยู  ท่องไว้  อะไรท่ีเป็นของเรา  ก็จะเป็น  
อะไรท่ีไม่ใช่  ก็จะไป‛  ยริูนพดูบอกตวัเอง  เธอถอนหายใจหนึ่ง
ครัง้ก่อนท่ีจะหลับตานอนหลับ  เม่ือคืนเธอนอนตีสามด้วยเร่ง
งาน  วนันีเ้ธอจะตื่นสกัสิบโมงก่อนท่ีจะออกไปทํางานกบันิศร 

ร่างกายของแม่สาวร่างอวบพลิกซ้ายตะแคงขวา  เธอ
พยายามท่ีจะหลบั  แต่ยิ่งพยายามก็ยิ่งไม่หลบั  คําพดูของมิลลิ
ตามหลอกหลอนเธอไม่เลิก  ‘คนไกลอย่างเธอ  หรือจะมาสู้คน
ใกล้ท่ีเจอกนัทกุวนั’ 

‚ไม่!!  ต้องไม่คิด  อย่าคิดมาก‛  ยริูนดีดตวันัง่ 
เธอไม่สามารถท่ีจะข่มตานอนหลับได้  หากยังฝืนนอน

ต่อไปก็คงคิดมากไม่เลิกแน่  เม่ือคิดได้เช่นนัน้ยริูนจึงลกุออกจาก
ท่ีนอน  แต่งตวัสําหรับไปวิ่งออกกําลงักายในเช้ามืดวนันี ้

แม่สาวร่างอวบในชุดสปอร์ตแนบเนือ้  เธอจัดเป็นสาว
อวบไม่ดูอ้วน  เป็นผู้ หญิงมีเนือ้ท่ีดูน่ารัก  เธอวิ่งนับตัง้แต่ออก
จากบ้านไม่ยอมหยุด  วิ่งไปก็ท่องในใจว่าวิทยารักเธอแค่คน
เดียว  เธอท่องอยู่แบบนัน้จนเวลาล่วงเลย   

กลับเข้ามาอาบนํา้ยูรินก็ออกจากบ้านโดยไม่ได้มีบท
สนทนากับคนในครอบครัว  อารมณ์ของเธอตอนนีย้งัไม่พร้อมท่ี
จะพูดคุยกับใครทั ง้นั น้   ออกจากบ้านได้ยู รินก็ ต้องไป ท่ี
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ร้านอาหารท่ีได้นดักบันิศร  เธอมาก่อนเวลาถึงสามชัว่โมง  ท่ีเป็น
แบบนีเ้พราะเธอไม่อยากอยู่เฉย  ไม่อยากคิดมาก 

‚วนันีร้้านเรามีเมนแูนะนํา  เป็นอาหารสขุภาพ‛ 
‚เอาค่ะ‛  ยริูนพดูแทรกโดยไม่ได้เงยหน้ามองคนท่ีมารับ

ออเดอร์เสียด้วยซํา้  เธอมองไปยงัหน้าจอโทรศพัท์ท่ีไร้ว่ีแววของ
คนรักท่ีจะติดต่อมาหา  ความกังวลท่ีมีเป็นทุนเดิมก็พลอยจะ
เพิม่มากขึน้ไปอีก 

‚เอิ่ม  งัน้จะรับเป็นไก่หรือว่า‛ 
‚ไก่ค่ะ!  ฉนัรบกวน  เอ้า!  คณุ!!‛  ยริูนหนัไปหาพนกังาน

ของร้านจนพบว่าคนท่ีเธอกําลังคุยอยู่ด้วยคือคนท่ีเคยพบกัน
แล้ว  แต่เธอไม่แน่ใจว่าเขาจําเธอได้ไหม  ‚เราเคยเจอกนัค่ะ  วนั
นัน้ฉนัไปท่ีบริษัทGTR  และคณุเดินมาชนฉนั  จําได้ไหมคะ‛ 

‚.....‛  ‘ธนนต์’ ลกูชายคนเดียวของธนาหุ้นส่วนรายใหญ่
ของบริษัทGTR  มองหน้าด้วยความพินิจ  เขาจําเธอไม่ได้  แต่
เลือนรางว่าครัง้หนึง่เคยเดินชนกบัใคร  หลงัจากท่ีทะเลาะกบัพ่อ  
ด้วยพอ่ไม่ต้องการให้เปิดร้านอาหาร 

‚ช่างเถอะ  คงจําไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะ‛ 
‚ขอโทษด้วยท่ีผมจําไม่ได้‛  ชายหนุ่มยิม้เขิน  พยายาม

นกึแล้วแต่เขาก็จําไม่ได้จริง ๆ 
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‚ไม่เป็นไรค่ะ  วนันัน้คณุดอูารมณ์ไม่ดีด้วย‛  ยริูนยงัจํา
ได้ว่าใบหน้าของเขาวันนัน้ไม่สู้ ดีเท่าไหร่  คล้ายจะร้องไห้หรือ
โมโหอะไรสกัอย่าง  เธอหยิบเอากระเป๋าเป้เพ่ือหาของ  วนันัน้มี
ของบางอย่างท่ีเขาทําตกไว้  ‚แล้วคณุก็ทําของตกไว้นะ  เอ...อยู่
ไหนนะ  อืม้..น่ีไง‛ 

ยริูนเอาสมดุโน้ตเล่มหนึ่งออกจากกระเป๋า  มนัเป็นเล่มท่ี
ไมใ่หญ่มาก  ภายในสมดุมีแต่เมนอูาหารทัง้นัน้  แต่เธอจําเขาได้
ดีเพราะในสมดุโน้ตมีรูปของเขาติดอยู่ในหน้าท่ีสาม 

‚มนัอยู่กบัคณุน่ีเอง‛  ธนนต์นัง่ลงตรงข้ามยริูน  เขาดีใจ
มากท่ีได้สมดุเล่มนีคื้น  เพราะมนัเป็นเมนอูาหารท่ีเขาคิดค้น  แม้
ทุกเมนูจะอยู่ในหัว  แต่สมุดเล่มนีก็้ทิง้ไว้ซึ่งความรู้สึกของการ
คิดค้น 

‚ฉนัขอโทษท่ีเสียมารยาทอ่านนะคะ  แต่ถ้าไม่ได้เปิดอ่าน
ฉันต้องจําไม่ได้แน่ว่าคณุคือเจ้าของ‛  คนพดูเอามือประนมไว้
แนบอก  เธอรู้สกึผิดท่ีละลาบละล้วงอ่านจนจบเล่ม 

‚ไม่เป็นไรครับ  งัน้ผมจะขอขอบคณุท่ีคณุเอามาคืน  ด้วย
การทําอาหารสดุพิเศษ  เมน ูBaked  salmon  with  pistachios 
‛ 
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‚ว้าว!  น่ีเมนรูะดบัโรงแรมห้าดาวเลยนะคะ  บอกก่อนว่า
ถ้าฉันเงินไม่พอจ่ายต้องขออนุญาตล้างจานนะคะ  แซลมอน
อบพสิตาชิโอคงทําฉันหมดตวัแน่‛  ยริูนอารมณ์ดีขึน้มาในทนัตา
เพราะเมนท่ีูเขาเลือกคือเมนโูปรด   การได้มีใครสกัคนคยุด้วยใน
เวลานีเ้หมือนจะเป็นโชคดีเล็ก ๆ เพราะอย่างน้อยเธอก็เลิกคิด
เร่ืองของวิทยาไปได้บ้าง 

‚ผมเลีย้งครับ  เป็นเมนนูอกร้าน  แต่เป็นอาหารท่ีเจ้าของ
ร้านชอบทานครับ‛  ธนนต์ยิม้หวานเดินกลับเข้าไปในร้าน  
เหมือนตอนนีเ้ขากําลงัได้เพ่ือนใหม่ท่ีคยุถกูคอทีเดียว 

หลงัจากชายแปลกหน้าท่ีบงัเอิญเจอกนัแล้วหนึ่งครัง้เดิน
จากไป  ยริูนก็กลบัมาสนใจหน้าจอมือถือท่ียงัไร้ว่ีแววการติดต่อ
จากคนรัก  โดยปกติวิทยาไม่ใช่คนแบบนี ้ และยงัเป็นการขาด
ติดต่อในวนัท่ีเขาต้องเดินทางไปค้างคืนต่างจงัหวดักบัมิลลิอีก 

 
 
หลังจากเดินทางมาถึงรีสอร์ตในสถานที่ที่ เจ้านาย

ของวิทยาแจ้งเอาไว้  เขาได้ขอโทรศัพท์ของทางรีสอร์ต
ในทนัท ี เพราะก่อนจะเดินทางอยู่ ๆ โทรศพัท์ก็หาย  จะว่าลืมท่ี
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บ้านก็ไม่น่าเป็นไปได้เพราะมนัเป็นสิ่งแรกท่ีเขาหยิบติดตวัเสมอ  
ครัน้จะเสียเวลากบัการหาโทรศพัท์ก็กลวัจะผิดนดักบัลกูค้า 

‚อ้วน  เราเองนะ‛  วิทยากรอกเสียงเม่ือได้ยินการตอบรับ
จากปลายสาย  หลายชั่วโมงท่ีเขาไม่มีโทรศัพท์ติดต่อทําให้
วุ่นวายใจไม่น้อย 

(‚วิทเอาโทรศพัท์ใครโทรมา  รู้ไหมว่าเราเป็นห่วง  วิทไม่
โทรหาเราเลย‛) 

‚โทรศัพท์หาย  เราเอาของรีสอร์ตโทรหา  กลัวอ้วนเป็น
ห่วง‛  ปากพดูวิทยาก็มองไปยงัอีกมมุหนึ่งท่ีมิลลินัง่รอลูกค้า
เงียบ ๆ วันนีเ้ธอไม่สร้างความปวดหัวให้เขา  ไม่ถามก็ไม่ตอบ
เลยด้วยซํา้  แต่กระนัน้ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะวางใจผู้หญิงแบบนี ้

(‚งัน้วิททํางานเถอะ  แค่รู้ว่าเดินทางถึงปลอดภัยก็โอเค
แล้ว  ขบัรถดี ๆ นะ‛) 

‚เรารักอ้วนนะ‛ 
(‚เราก็รักวิท‛) 
วิทยาวางสายด้วยความสบายใจ  เขายอมรับเต็มอกว่า

การคยุงานมีปัญหากบัลกูค้าไม่เครียดเท่าการท่ีทําให้หญิงคนรัก
ไม่สบายใจ   
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เม่ือได้ติดต่อพูดคุยกับคนรักจนพอใจวิทยาจึงได้เดิน
กลบัไปท่ีโต๊ะ  สายตามองเห็นมิลลินัง่เล่นโทรศัพท์เงียบ ๆ โดย
ไม่ได้พูดคุยกับเขา  ดูเหมือนจะเป็นอา การท่ีผิดปกติด้วย
ส่วนมากหญิงสาวจะชอบพูดจาหาเร่ืองทําให้ไม่สบายใจ  แต่
เหตใุดคราวนีเ้ธอถึงนัง่เงียบไม่แม้แต่พดูจา 

ฝ่ายวิทยาเองก็เช่นกัน  เม่ือเห็นว่าอีกฝ่ายเงียบก็เพียง
เตรียมเอกสารท่ีจะคุยงานกับลูกค้าแต่ใครเลยจะรู้ว่าคนท่ีนั่ง
เงียบทําทีไม่สนใจวิทยาเตรียมการอะไรไว้มากมาย  เธอไม่ใช่คน
ท่ียอมแพ้อะไรง่าย ๆ และคนท่ีพยายามเพ่ือให้ได้วิทยามาตลอด
เจ็ดปีแต่ทําไม่ได้  จะล้มเลิกเพียงเพราะยูรินได้หน้าได้ตาอย่าง
นัน้หรือ  นัน่ถือว่าไม่ใช่เร่ืองท่ีอยู่ในความคิดมิลลิสกันิด 

‚เฮ้ย!!  วิทเปล่า!‛  เสียงหนึ่งดงัขึน้พร้อมกบัการทกัทาย
อย่างเป็นมิตร  เสียงทักทายท่ีทําให้วิทยาต้องละสายตาจาก
เอกสาร  และพบว่าคนท่ีเข้ามาทกัคือ ‘วิจิตร’  อดีตหวัหน้าห้องท่ี
เคยเรียนด้วยกนัในสมยัมธัยม  นบัว่าเป็นการเจอกนัครัง้แรกใน
รอบหกปีด้วยซํา้หลงัจากเรียนจบ 
 

‚วิจิตร!  ทํางานท่ีน่ีเหรอ  เป็นไง!  สบายดีเปล่า!‛ 
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‚เปล่าทํางานท่ีน่ี  แต่ท่ีน่ีเราเป็นเจ้าของเว้ย!!‛  คนพดู
เอ่ยอย่างภาคภมูิแต่นํา้เสียงกลบัแฝงด้วยความไม่มัน่ใจ  สายตา
ของคนพดูมองไปยงัมิลลิเล็กน้อยด้วยพยายามส่ือสาร 

เพราะเหตท่ีุเธอมาท่ีน่ีไม่ใช่เพราะเธอเป็นเจ้าของ  แต่เธอ
เป็นแค่ลูกจ้างคนหนึ่งของท่ีน่ีเท่านัน้  มิลลิอาศัยความท่ีวิจิตร
ต้องการเงินไปรักษาพ่อ  เธอจึงเอาเงินมาล่อให้วิจิตรทํางาน
สําคญั  นัน่คืองานท่ีทําให้วิทยามาเป็นของเธอโดยสมบรูณ์ 

‚แล้วน่ี  มิลลิปะ!  อย่าบอกนะว่าแกเลิกกับยูรินและมา
คบกบัมิลลิ‛ 

‚เปล่าหรอกค่ะ!‛  มิลลิเป็นคนตอบคําถามนี ้ ‚มิลแค่มา
ทํางานกบัพี่วทิเท่านัน้  เราไม่ได้เป็นอะไรกนั  และมนัก็คงไม่มีวนั
เป็นไปได้แล้วล่ะค่ะ‛ 

‚.......‛  วิทยาฟังสิ่งท่ีมิลลิพดูอย่างไม่เข้าใจ  เหมือนเขา
จะไม่เช่ือหู  หรือมีอะไรแน่ ๆ ท่ีทําให้มิลลิเปล่ียนไป  แต่ถ้า
เปล่ียนแล้วเลิกวุ่นวายกับชีวิตรักของเขาและยูรินได้ก็ถือว่าเป็น
เร่ืองท่ีดี 

‚ซีเรียสจงั  พ่ีแค่ถามเอง  เอ๊ะ!  แล้วหน้ามิลไปโดนอะไร
มาเหรอ  แดง ๆ‛  วิจิตรถามต่อ  วิทยาท่ีเป็นหนึ่งในคนฟังจึงได้
มองหน้ามิลลิชดั ๆ มนัเป็นรอยแดงท่ีแก้มคล้ายกบัรอยตบ 
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‚มิลทะเลาะกบัแม่นิดหน่อยเร่ืองมาทํางานน่ะค่ะ  แต่ช่าง
เถอะ  มิลขอตวัไปเข้าห้องนํา้ก่อนนะ‛  มิลลิเอ่ยพดูโดยท่ีไม่มอง
หน้าผู้ชายคนเดียวท่ีนัง่ร่วมโต๊ะด้วยซํา้  เธอต้องการทําให้เขาเช่ือ
ว่าเธอได้ออกไปจากชีวิตจริง ๆ  

แต่เม่ือร่างกายหมุนเดินออกจากโต๊ะท่ีทัง้สองกําลังนั่ง
สนทนา  ริมฝีปากสวยได้รูปก็ยกยิม้พอใจ  ดวงตาเหล่มองไป
ด้านหลงัเล็กน้อยก่อนท่ีจะก้าวเดินไปข้างหน้า  เธอหยิบโทรศพัท์
ขึน้มาส่งข้อความถึงใครบางคน  ‘แจ้งวิทยาว่าลูกค้าเล่ือนเป็น
พรุ่งนีต้อนเย็น’ 

 
 
วิทยาได้รับการแจ้งจากทางบริษัทว่า..ลูกค้าเล่ือน

เป็นวันพรุ่งนีต้อนเย็น  เขาอดไม่ได้ท่ีจะสงสัยว่าบริษัทรู้ได้
อย่างไรว่าเขาทําโทรศัพท์หาย  แต่คนเตรียมแผนอย่างมิลลิก็
รอบคอบพอท่ีจะให้ตอบว่าติดต่อวิทยาแล้วหลายครัง้ไม่ติดจึงได้
โทรมายงัรีสอร์ตแทน 

ถึงมันจะดูมีอะไรท่ีน่าสงสัยแต่มันก็ยังดูเล็กน้อย  มัน
น้อยเสียจนวิทยาคิดเป็นห่วงไปถึงหญิงร้ายอย่างมิลลิ  ด้วยการ
ท่ีเธอมีปัญหากบัคนท่ีบ้านแล้วมาทํางานก็คงไม่สบายใจเท่าไหร่
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แน่  ถึงเขาจะไม่ชอบท่ีเธอร้ายใส่แฟนของเขา  แต่เขาก็มีความ
เป็นคนท่ีไม่จงเกลียดจงชงัใคร 

‚ไม่ได้ทํางานแล้วเราไปด่ืมกันหน่อยไหม  เราเลีย้งเอง‛  
วิจิตรเสนอตามแผน  เธอรอจงัหวะพดูเม่ือมิลลิเดินกลบัมาท่ีโต๊ะ
พอดี 

‚ร่ํารวยนะเว้ย  มีลงมีเลีย้ง  แต่พรุ่งนีทํ้างานว่ะ  ไว้วนัอ่ืน
เถอะ‛  วิทยาปฏิเสธ 

‚งัน้ พ่ีจิตรเลี ย้งมิล ก็ได้   มิลอยากด่ืม  มิล เครียด ‛  
กลายเป็นมิลลิท่ีตกปากรับคํา  วิทยาทําทีเป็นไม่ใส่ใจ  เขาไม่
อยากให้เธอคิดว่าเขาให้ความหวงัเธอลม ๆ แล้ง ๆ 

‚งัน้เด๋ียวไปรถพ่ี  ไม่ไกลน่ีเอง  แล้วเด๋ียวค่ํา ๆ พ่ีมาส่งท่ีรี
สอร์ต‛ 

‚ดีค่ะ..‛  มิลลิตกปากรับคําอย่างว่าง่าย  กลายเป็นวิทยา
เสียอีกท่ีกังวล  เกิดลกูสาวของเขาเป็นอะไรไปก็จะกลายเป็นรุ่น
พ่ีท่ีรังแกรุ่นน้อง  พามาสอนงานแต่ยงัไม่ได้ปริปากสอนอะไรเลย
ด้วยซํา้ 

‚เด๋ียว!  จะว่าไปก็อยากด่ืมเหมือนกัน  งัน้กูไปด้วยละ
กนั‛ 
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ชายหนุ่มเพียงคนเดียวยอมจํานนในท่ีสดุ  แต่กระนัน้เม่ือ
การเดินทางไปท่ีร้านมิลลิก็ไม่ยอมนัง่รถคนัเดียวกับเขา  มนัทํา
ให้คนท่ีกําลงัสบัสนว่ามิลลิกําลงัมีแผนหรือเธอเปล่ียนไปแล้วจริง 
ๆ ต้องคิดหนกั  เขาไม่รู้เลยว่าน่ีร้ายหรือดี 

ร้านอาหารเล็ก ๆ แต่มีความมิดชิด  มีนกัดนตรีเล่นดนตรี
และขบักล่อมเสียงเพลง  มิลลิด่ืมมากขึน้เร่ือย ๆ จากเย็นย่ําจน
เร่ิมท่ีจะมืด  คนตัวเล็กท่ีจัดว่าสวยตัง้แต่หัวจรดเท้าก็ยังด่ืมไม่
เลิก  ความสวยของเธอเรียกสายตาหนุ่ม ๆ ในร้านได้เป็นอย่างดี  
แน่นอนว่ามนัแทะโลมร่างกายของเธอจนกว่าจะพอใจ 

จากก้าวแรกท่ีเข้ามาในร้านมิลลิก็ถอดเสือ้คลุมออก  
เหลือเพียงเกาะอกตวัสวยและกระโปรงสัน้  วิจิตรทําทีห้ามปราม
แต่เธอก็ไม่ฟัง  วิทยาเพียงมองเงียบ ๆ ไม่อยากให้รู้สึกปกป้อง  
แต่หากเป็นยริูนทําแบบนีเ้ขาคงลากเธอกลบับ้านไปแล้วแน่ 

‚กูว่ามืดแล้วเรากลับกันเถอะ!‛  วิทยาพูดแข่งกับ
เสียงเพลง  สายตาเหลือบมองมิลลิท่ียกแก้วแล้วแก้วเล่า 

‚ใจเย็นเด้!  มิลลิยงัสนุกอยู่เลย‛  วิจิตรทําทีปรามซึ่ง
เป็นไปตามแผนของมิลลิ  สิ่งหนึ่งท่ีวิทยาไม่รู้คือแก้วของมิลลิ
ไม่ใช่เหล้า  แต่เป็นเคร่ืองด่ืมท่ีดคูล้ายก็เท่านัน้  การกระทําของ
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มิลลิคือการแสดงล้วน ๆ และการท่ีวิจิตรพูดประโยคนีก็้เพ่ือให้
สญัญาณกบัเด็กเสิร์ฟให้เตรียมเคร่ืองด่ืมสดุพเิศษ 

‚พ่ีวิทกลบัไปเลยค่ะ  มิลจะกลบักบัพ่ีวิจิตรเอง‛  มิลลิหนั
มาพดู  เธอตวัเซไปมาจบัจดุไม่ได้คล้ายกับคนเมา  เธอคือคนท่ี
แสดงได้ดีท่ีสดุจนวิจิตรอดกลวัไม่ได้ 

‚เอางีว้ิท  เด๋ียวแกกินแก้วสุดท้าย  แล้วเด๋ียวเราพามิลก
ลบัเลย‛  วิทยาพยกัหน้าอย่างเซง็ ๆ เขากินไปเพียงเล็กน้อย  เขา
ไม่อยากเมามากจนเสียงานในวนัพรุ่งนี ้

จงัหวะท่ีวิทยากําลงัจะด่ืมเคร่ืองด่ืมแก้วสดุท้าย  มิลลิได้
ลกุออกไปจากโต๊ะ  เธอเดินตรงไปยงักลุ่มชายท่ีสาดสายตาโลม
เลียเธอตัง้แต่เข้าร้าน   ร่างกายของหญิงสาวท่ีดจูะเมาได้ท่ี  เธอ
เดินเซซ้ายเซขวาก่อนจะถลาเข้าไปนัง่บนตกัของชายคนหนึง่   

การกระทําของมิลลิเรียกเสียงฮือฮากับทุกคนในร้านได้
อย่างมาก  เช่นเดียวกับวิทยาท่ีกระดกแก้วสุดท้ายจนหมด  เขา
ลุกออกจากโต๊ะไปหาคนเมาท่ีไม่รู้จักดูแลตวัเอง  แต่เขาคงไม่รู้
ว่าชายเหล่านีคื้อคนท่ีมิลลิจ้างมา 

‚มิลลิ  ทําไมกินจนเมาขนาดนี‛้  วิทยากระชากแขนของ
มิลลิเข้าหาตวัเอง  ร่างกายท่ีเมาและดจูะไม่มีสติได้เนียนเซถลา
เข้ามาซบแนบอก 
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‚น่ี ๆ  น้องมนัเมา  โทษที  อย่าไปถือเลย‛   
วิจิตรทําทีเป็นเจ้าถ่ินเคลียร์สถานการณ์  วิทยาอุ้มคนเมา

ออกจากร้านก่อนจะตรงไปท่ีรถ  เขายดัเธอเข้าไปในรถอย่างไม่
ถนอมแรงสกันิด  รู้สกึหงดุหงิดพร้อมกบัเป็นห่วงในเวลาเดียวกนั 

‚เด๋ียวกูพามิลกลับท่ีพักเอง  ขอบใจมากนะท่ีเลีย้ง  กู
ไม่ได้เมา  กูโอเค‛  วิทยาว่าพร้อมกับขับรถออกไปจาก
ร้านอาหารแห่งนี ้ ด้วยระยะทางท่ีไม่ไกลมากและแน่ใจว่าตวัเอง
ไม่เมา 

วิจิตรมองรถท่ีขับเคล่ือนออกไปจากร้านด้วยความรู้สึก
ผิด  เงินจํานวนนีสํ้าคญักบัคนท่ีตวัเองรักมาก  แต่ความรู้สึกผิดก็
มีมากมายเม่ือคิดไปถึงหน้ายูริน  ครัง้หนึ่งยูรินก็เคยช่วยเหลือ
ครอบครัวตนเองเอาไว้ 

ยาท่ีวิทยากินเข้าไปจะทําให้เกิดความต้องการอย่างมาก  
กว่าวิทยาจะพามิลลิไปถึงห้องก็คงจะออกฤทธ์ิพอดี  และ
แน่นอนว่ามิลลิจะสมใจกบัการได้ครอบครองผู้ชายคนนี ้  

วิจิตรเพียงภาวนาให้มนัเป็นเพียงแค่เซ็กส์ในค่ําคืนหนึ่ง
เท่านัน้  ขอให้เร่ืองนีจ้บลงและไม่กระทบกับยูริน  หวังว่าคนดี
อย่างยริูนจะเจ็บน้อยท่ีสดุกบัเร่ืองนี ้

 


