
“เชิญครับ เดินชมได้ตามสบาย ชอบไม่ชอบยังไง ค่อยว่ากัน 
อกีท”ี 

หญิงสาวร่างเล็กเกี่ยวผมยาวเลยบ่าไปเล็กน้อยขึ้นทัดหู ยิ้มบางๆ 

พร้อมกับค้อมตัวอย่างนอบน้อมให้ชายผู้เป็นเจ้าของบ้าน ก่อนจะเดินตาม

การผายมือของเขาเข้าไปในห้องนอนขนาดพอเหมาะซึ่งตั้งอยู่บนชั้นสอง 

ของตวับ้าน

บ้านหลงันี้เป็นบ้านปนูกึ่งไม้ หลงัคาหน้าจั่วแหลมปลายหลงัคาอยูส่งู

จากพื้นดินนอกบ้านเพียงเมตรกว่าๆ กะประมาณโดยสายตาเมื่อตอนเดิน

ชมรอบบ้าน ด้วยลกัษณะบ้านที่ไม่ค่อยมใีห้เหน็บ่อยนกั ท�าให้เธอสะดุดใจ

กับบ้านหลังนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็น และที่สะดุดตาจนต้องเข้ามาในบ้าน 

ก็คงจะหนีไม่พ้นป้ายที่เขียนเอาไว้ว่า ‘มีห้องว่างให้เช่า’ ซึ่งแขวนอยู่ที่รั้ว 

หน้าบ้านนั่นละ

“ห้องนี้ไม่มคีนเช่ามาเกอืบจะห้าปีได้แล้วครบั บ้านนี้หลงัคามนัแหลม 

ห้องชั้นสองเลยเหมอืนเป็นห้องใต้หลงัคา คนตวัโตอยู่ล�าบาก แต่ตวัเลก็ๆ 

บทน�ำ
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อย่างคุณนนัท์ ลุงว่าอยู่ได้สบาย”

นธินินัท์ระบายยิ้มให้เจ้าของบ้านที่แนะน�าตวักบัเธอว่าชื่อทรงยศ ซึ่ง

เป็นชายวัยกลางคนที่ไม่น่าจะอายุห่างจากพ่อของเธอสักเท่าไร หญิงสาว 

ก้มลงกดฟูกบนที่นอนสองถึงสามครั้ง เพื่อเช็กความนิ่มของฟูกและความ 

แขง็แรงของเตยีงที่ไม่ได้ใช้งานมานาน

“ไม่มคีนเช่ามาห้าปี แต่ห้องสะอาดมากเลยนะคะ”

“ครับ ป้าเขามาท�าความสะอาดห้องนี้ทุกเดือน กลัวว่าปล่อยทิ้งไว้

นานๆ แล้วจะโทรมเอา” ทรงยศว่าพลางเปิดประตูอกีด้านหนึ่งของห้อง ซึ่ง

เชื่อมต่อไปยังระเบียงที่ยื่นออกไปทางด้านหน้าของบ้าน ก่อนจะผายมือ 

เชื้อเชญิให้ว่าที่ผู้เช่าคนใหม่ออกไปชมระเบยีงไม้ด้านนอก

นธินินัท์ฉกียิ้มกว้าง ก้าวตามออกไปด้วยใจที่เริ่มเต้นแรง และทนัที

ที่อากาศเยน็ก�าลงัดขีองยามสายต้นเดอืนมกราคมพดัต้องผวิหน้า คนที่ยิ้ม

กว้างอยู่แล้วเป็นต้องยิ้มทั้งตาทั้งปาก บรรยากาศแบบนี้แหละที่เธอตามหา 

สาวร่างเล็กทอดสายตาออกไปไกลสุดลูกหูลูกตา ก่อนจะก้าวเรื่อยๆ ไป 

จนสุดด้านหน้าของระเบยีง

ระเบยีงไม้นี้เป็นเสมอืนหลงัคาของโรงจอดรถหน้าบ้าน ท�าให้กว้างขวาง 

พอที่จะใช้พื้นที่ส่วนนี้ท�ากจิกรรมได้หลายอย่าง นธินินัท์เริ่มวาดภาพคร่าวๆ 

ในหวั โต๊ะญี่ปุ่นตวัเลก็ตั้งอยู่กลางระเบยีงพร้อมกบัตวัเธอที่ก�าลงันั่งท�างาน

บนเบาะนุม่ๆ มองออกไปไกลๆ เหน็บรรยากาศที่ไม่พลกุพล่านของบ้านเรอืน

โดยรอบ

“เชยีงรายนี่สงบดจีงัเลยนะคะ” สาวต่างถิ่นหนัไปบอกเจ้าของบ้าน “ดู

เหมอืนว่า...นนัท์จะตกหลุมรกัที่นี่เข้าให้แล้วละค่ะ”

ทรงยศยิ้มระคนหวัเราะแล้วชี้ไปที่ด้านหนึ่งของระเบยีง ซึ่งมบีนัไดไม้

พร้อมราวจบัพาดยาวไปถงึชั้นล่าง 

“บนัไดตรงนั้นครบั” นธินินัท์หนัมองตามคนพูด “ปกตแิล้วคนที่เช่า

ชั้นสองจะใช้บนัไดนั้นขึ้นลง ถ้าไม่อยากผ่านห้องชั้นล่าง”
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ใช่...ไม่ผดิหรอก เธอคอืคนที่จะเช่าห้องชั้นสอง เพราะบ้านเช่าหลงันี้

เป็นแชร์เฮาส์ ห้องนอนชั้นล่างที่มผีู้เช่าอยู่ก่อนแล้ว มเีพยีงห้องนอนเท่านั้น

ที่แยกเป็นส่วนตวัอย่างชดัเจน ส่วนห้องน�้า ห้องครวั ห้องนั่งเล่น รวมไปถงึ

สวนรอบบ้าน เป็นพื้นที่ที่ต้องใช้ร่วมกนัทั้งหมด ซึ่งนธินินัท์กไ็ม่ได้คดิว่าเป็น

เรื่องใหญ่อะไร เพราะศษิย์เก่าโรงเรยีนประจ�าอย่างเธอไม่มปีัญหาเรื่องการ

แชร์พื้นที่และอยู่ร่วมกบัคนอื่นอยู่แล้ว

ยิ่งได้มายืนอยู่ที่ระเบียงไม้ชั้นสองนี้ เธอยิ่งสัมผัสได้ถึงความสงบ 

บรรยากาศดีๆ แล้วถ้าได้นั่งท�างาน นอนอ่านหนังสือตรงนี้ คงสโลว์ไลฟ์ 

เชยีงรายสดุๆ เอ...แต่กไ็ม่รูว่้าคนที่อยู่ชั้นล่างจะหาวา่เธอมายดึพื้นที่ไหมนะ 

ถ้าเป็นอย่างนั้นเธอก็ควรจะชวนเพื่อนร่วมบ้านให้มานั่งผ่อนคลายด้วยกัน

เลย แบบนี้...กเ็ป็นความคดิที่ดเีหมอืนกนั

“งั้นนนัท์ตกลงเช่าที่นี่ค่ะ”

“ยนิดมีากๆ ครบั ถ้าอย่างนั้นลุงจะให้กุญแจบ้านแก่คุณนนัท์เอาไว้

เลย แต่ถ้าคณุนนัท์ได้วนัที่จะย้ายเข้าเมื่อไหร ่รบกวนโทร. บอกลงุทนีะครบั 

ลุงจะได้แจ้งคุณกรีต ิผู้เช่าอกีคนเอาไว้ล่วงหน้า”

นธินินัท์ได้ยนิชื่อนั้นแล้วอมยิ้ม ความคดิเริ่มดิ้นยุกยกิในหวั 

จะโทร. ไปอวดคุณแม่คอนิยายของเธอดีไหมนะ ว่าเธอน่ะมีเพื่อน 

ร่วมบ้านคนใหม่เป็นถงึคุณหญงิกรีตจิากเรื่อง ข้างหลงัภาพ เชยีว

“คงวนัสองวนันี้ละค่ะ ยงัไงเดี๋ยวนนัท์จะโทร. บอกอกีทนีะคะ”

“ขอบคุณครับ ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้ลุงจะฝากสัญญาเช่าตามข้อตกลง

ของเราไว้ที่เกสต์เฮาส์ที่คุณนนัท์พกันะครบั”

“ขอบคุณมากค่ะ”

นธินินัท์ตั้งใจจะอยูท่ี่นี่สามเดอืน เป็นการเช่าในระยะสั้นๆ ทรงยศจงึ

ขอให้เธอเซน็สญัญาและจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าทั้งหมดก่อนที่จะย้ายเข้า ซึ่งเธอ

กไ็ม่ได้ตดิขดัแต่อย่างใด  

“อ้อ แล้วก็มีเอกสารรับทราบการอยู่ร่วมบ้านกับผู้เช่าอีกคนด้วยนะ
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ครบั ลุงจะส่งมาให้หลงัจากย้ายเข้าแล้ว เพราะต้องขอเวลาให้ทนายร่างให้ 

สองสามวันคงจะได้ พอดีเคยมีปัญหากับผู้เช่ารายอื่นมาก่อนถึงขั้นขึ้นโรง

ขึ้นศาลกันมาแล้ว ทางเราเลยอยากจะขอให้ผู้เช่าทั้งสองเซ็นรับทราบว่าจะ

ต้องอยู่ร่วมกบัอกีคนด้วย คุณนนัท์คงไม่มปีัญหานะครบั”

ผู้เช่ารายล่าสุดก�าลังอิ่มอกอิ่มใจกับบ้านในฝัน ความรู้สึกของเธอ 

ตอนนี้ ใครจะขออะไร กไ็ด้ทั้งนั้นละ 

“เรื่องแค่นี้เอง ไม่มปีัญหาอยู่แล้วค่ะ”

 

ชายหนุ่มผิวขาวยกท่อนแขนหนาขึ้นมองเวลาที่นาฬิกาข้อมือถี่ๆ 
แต่ละวนิาททีี่ตวัเลขเดนิเข้าใกล้เวลานดัหมายท�าให้เขาหายใจตดิขดัมากขึ้น

เรื่อยๆ เป็นเพราะเครื่องบนิดเีลย์ท�าให้เขาไม่อาจหลกีหนช่ีวงเวลารถตดิของ

การสญัจรในกรงุเทพมหานครอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ได้ และเวลาเร่งด่วนแบบนี้ 

มอเตอร์ไซค์รบัจ้างจงึกลายเป็นทางเลอืกอนัดบัหนึ่งของเขาไปโดยปรยิาย

“จะทนัไหมวะเนี่ย” คนที่ก�าลงัจะไปไม่ทนันดัเริ่มออกอาการกระสบั-

กระส่าย 

“หวังว่าคงไม่สายตั้งแต่นัดคุยงานครั้งแรกหรอกนะ” พึมพ�าเสร็จก ็

ส่งเสยีงไปกระตุ้นชายคนขบั “ไฟแดงนานขนาดนี้ จะไปทนัจรงิเหรอพี่”

“ไม่ต้องห่วงน้อง พ้นแยกนี้ไป เดี๋ยวพี่พาไปทางลดั รบัรองทนัชวัร์

ล้านเปอร์เซน็ต์”

ทนัททีี่คนขบัมอเตอร์ไซค์ผวิเข้ม สหีน้าไม่วติกกบัการจราจรที่ตดิขดั

พูดจบ รถที่คนฟังนั่งอยู่ก็พุ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็วเพราะสัญญาณไฟที่

เปลี่ยนกะทันหัน คนขับพาคนซ้อนที่ไม่ชินทางซอกแซกไปตามซอยเล็ก 

ซอยน้อยที่เขาบอกว่าเป็นทางลัด คนมาครั้งแรกจึงพยายามจ�าเส้นทาง 

ไปด้วย

ในตอนนั้นเอง สมาร์ตโฟนในกระเป๋ากางเกงของเขากส็่งสญัญาณว่า

มสีายเรยีกเข้า คนถกูกวนการจดจ่อท�าเสยีงจึ๊กจั๊กในล�าคอเลก็น้อย ก่อนจะ
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ล้วงโทรศพัท์ออกมาโดยไม่ละสายตาจากการมองเส้นทาง

กรีตกิ้มลงมองชื่อของผู้ที่โทร. เข้าเพยีงไม่กี่วนิาท ีขมวดคิ้วเลก็น้อย

ด้วยความสงสยัเกี่ยวกบัธุระของปลายสาย แล้วกดรบั

“ครบั ลุงยศ มอีะไรรเึปล่าครบั” 

คนที่โทร. มาไม่ใช่ใครที่ไหน ทรงยศ เจ้าของบ้านที่เขาเช่าอยู่

“ลุงจะโทร. มาบอกคุณต่อว่าตอนนี้ลุงได้ผู้เช่าอีกคนที่จะมาอยู่ห้อง

ชั้นสองแล้วนะ เดี๋ยวลุงจะส่งเอกสารรบัทราบไปให้เซน็”

“ได้ครบัลงุ แต่ตอนนี้ผมมาพบลกูค้าที่กรงุเทพฯ รบกวนลงุฝากไว้ที่

ออฟฟิศได้ไหมครบั” คนนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ตะโกนแข่งกบัเสยีงลม

“ได้ส ิถ้าอย่างนั้นลุงจะเอาไปฝากไว้กบัคุณเจนกแ็ล้วกนันะ”

“ครบั ขอบคุณครบั”

เมื่อกีรติเห็นว่าธุระของทรงยศน่าจะสิ้นสุดแล้ว จึงมุ่งความสนใจ

เกือบทั้งหมดกลับไปที่เส้นทางเบื้องหน้า ทว่าธุระของคนปลายสายกลับ 

ไม่ได้มเีพยีงเท่านั้น

“อ้อ อกีเรื่องหนึ่งครบัคุณต่อ คอือกีสองวนัคุณนธินินัท์...”

“พี่เลี้ยวซ้ายซอยข้างหน้า!” คนฟังตะโกนแทรกเมื่อเห็นป้ายบอก 

ชื่อซอยซึ่งตรงกบัที่อยู่ที่เขาได้รบั ก่อนจะหนักลบัมาสนใจคนในสาย

“...เขาจะย้ายเข้า”

“อ๋อ ครบัๆ อกีสองวนัจะย้ายเข้านะครบั ได้ครบั ผมไม่มปีัญหา” 

กรีตทิี่ก�าลงัลงจากมอเตอร์ไซค์หนบีโทรศพัท์เอาไว้กบัหวัไหล่ พร้อม

กับยื่นเงินให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่พาเขามาส่งได้เฉียดฉิวพอดี ก่อนจะคุย

กบัปลายสายอกีไม่กี่ประโยคแล้วรบีวางสายไปเพราะได้เวลาของธรุะส�าคญั

ของเขาแล้ว

...

เกือบสองชั่วโมงของการคุยรายละเอียดงานที่ลูกค้าเพิ่งจะตกลงจ้าง

บริษัทซอฟต์แวร์ของเขาให้วางระบบการจัดการร้านอาหารของสาขาใน 
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ภาคเหนอืตอนบนทั้งหมด นบัว่าเป็นงานใหญ่ตั้งแต่ต้นปี ไม่เสยีแรงที่ทุ่มเท

เตรียมตัวมาอย่างดีเพื่อน�าเสนองานในวันนี้ แม้ว่าเกือบจะชวดงานเพราะ

เครื่องบนิดเีลย์แล้วกเ็ถอะ นกึแล้วกอ็ยากขอบคุณกรุงเทพฯ ที่มกีารขนส่ง

ที่เรียกว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ ไม่อย่างนั้นเขาก็คงจะชวดงานนี้ไปอย่าง 

น่าเสยีดาย

หลงัจากที่บอกลาลกูค้าและนดัวนัรายงานความคบืหน้าในครั้งต่อไป

เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมเมอร์หนุ่มที่เพิ่งทิ้งตัวราวกับหมดพลังลงบนเบาะ

ของรถแทก็ซี่กเ็ริ่มคดิทบทวนเหตุการณ์ก่อนหน้า

“เมื่อกี้ลุงยศบอกว่าจะมีคนย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เหรอ ชื่ออะไรวะ ดัน

ไม่ทนัได้ฟังดีๆ  ซะด้วยส”ิ 

คนก�าลงัย้อนความทรงจ�าเกาคางอย่างใช้ความคดิ ก่อนชื่อที่ทรงยศ

บอกเขาจะแวบเข้ามาในหวั

“อ๋อ จ�าได้ละ...นธิ”ิ



เกือบหกโมงเย็นของต้นเดือนมกราคม เดือนที่เรียกได้อย่าง 
เตม็ปากเตม็ค�าว่าเป็นฤดูหนาว พระอาทติย์ก�าลงัลาลบัขอบฟ้าไปอย่างช้าๆ 

ลมเอื่อยๆ พัดมาต้องผิวกายสาวต่างถิ่น ปีนี้คงเป็นปีที่นิธินันท์ได้ซึมซับ

บรรยากาศฤดูหนาวของประเทศไทยจรงิๆ กบัเขาสกัที

สาวร่างเล็กวางกระเป๋าใบโตของเธอที่เพิ่งหอบหิ้วขึ้นบันไดมาไว้ที่ 

พื้นระเบียงไม้ไม่ห่างจากเท้าของเธอมากนัก แล้วล้วงโทรศัพท์มือถือจาก

กระเป๋ากางเกงผ้าฝ้ายสนี�้าตาลอ่อนออกมากดรบั

“ค่ะ พี่กร เนี่ยค่ะ นนัท์เพิ่งขนของเสรจ็เลย” นธินินัท์ตอบค�าถาม 

นธิกิร พี่ชายจอมเชก็ของเธอ พลางย้ายกระเป๋าใบโตเข้าไปไว้ในห้อง กวาด

สายตาไปด้วยพลางคดิว่าจะจดัห้องนอนในฝันของเธออย่างไรดี

“มื้อเย็นนันท์เรียบร้อยมาจากเกสต์เฮาส์แล้วค่ะ” ตอบไป ก็เปิด

หน้าต่างบานเลก็สองสามบานไป ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก

“ค่ะ พี่กรไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ นนัท์ดแูลตวัเองได้ ฝากบอกแมด้่วย 

แล้วถ้าจดัของอะไรเรยีบร้อย นนัท์จะโทร. ไปหาแม่อกีทนีะคะ ค่ะ สวสัดี

ภำพถ่ำยใบที ่๑
บ้ำนในฝัน
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ค่ะ”

คนถกูซกัวางสายได้กถ็อนหายใจ ก่อนจะโยนสมาร์ตโฟนไปบนเตยีง 

“โตจนจะสามสิบอยู่ไม่กี่ปีนี้แล้ว ออกจากบ้านทียังโดนซักอย่างกับ

เป็นเดก็ ม. ปลาย” นธินินัท์บ่นกระปอดกระแปดไม่จรงิจงันกั แล้วเริ่มลงมอื

จดัการกบัสมัภาระของเธอ

ปีกว่าแล้วที่เธอลาออกจากงานประจ�า แล้วใช้ชีวิตแบบเปลี่ยนที่อยู่

ไปเรื่อยๆ ไปอยู่จงัหวดันั้นบ้าง จงัหวดันี้บ้าง นานๆ ครั้งกม็ไีปต่างประเทศ

บ้าง แต่ละที่กอ็ยู่สั้นบ้างยาวบ้างแล้วแต่อารมณ์และสิ่งต่างๆ รอบตวัในเวลา

นั้น แม้ว่าครอบครัวและเพื่อนจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับเธอเท่าไร ที่หันมา 

ใช้ชีวิตแบบนี้ ไม่มั่นคงบ้างละ ไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นอันตรายบ้างละ เธอ 

เข้าใจดวี่านั่นคอืความเป็นห่วง 

แต่ส�าหรับเธอแล้ว บนโลกนี้ ไม่ว่าจะที่ไหนก็มีอันตรายซ่อนอยู่ 

ทั้งนั้น และความตระหนกัรู้ถงึอนัตรายนั่นละ ที่จะเป็นเครื่องเตอืนภยัชั้นดี

ให้เธอระลึกเอาไว้เสมอว่าต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ความไม่เคยชินกับ 

สิ่งต่างๆ รอบตวัจะท�าให้เธอไม่ประมาท แถมการใช้ชวีติแบบนี้กท็�าให้เธอ 

มคีวามสุขด ีเมื่อคนรอบตวัรู้ว่าคดัค้านไปกค็งไม่ได้ผล กเ็ลยจ�าต้องปล่อย

เลยตามเลย แต่กไ็ม่วายพากนัเรยีกเธอว่า ‘ไอ้นนัท์สายตสิต์’ อยู่ดี

ทุกคนรอบตัวรู้ดีว่า ถ้าลงได้ตัดสินใจอะไรไปแล้วก็ห้ามสาวหัวดื้อ

อย่างนิธินันท์ไม่ได้ เมื่อไรที่เธอย้ายที่อยู่ พ่อแม่ที่น่ารักก็มักจะให้พี่ชาย 

จอมเช็กโทรศัพท์มาถามความเรียบร้อยของชีวิตเธอเสมอ ความห่วงใยที่ 

เธอแอบบ่นเรื่อยเปื่อยทุกครั้ง แต่ก็อมยิ้ม เพราะรู้ดีว่านั่นคือสายใยรักที่ 

ถักทอมาจากค�าว่า ‘ครอบครัว’ และมันก็ท�าให้เธอรู้สึกได้ว่า ไม่ว่าสาวโสด

ผู้รกัอสิระอย่างเธอจะย้ายไปอยู่ที่ไหน เจอกบัอะไร เธอกย็งัมคีรอบครวัที่

อบอุ่นอยู่เคยีงข้างเธอเสมอ

ท้องฟ้าสีส้มที่พระอาทิตย์ก�าลังจะตกลงไปข้างหลังภูเขาสีเขียวเรียก

ความสนใจจากหญิงสาวให้หยุดกิจกรรมแล้วหันมอง นิธินันท์ถึงกับนิ่งไป
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ชั่ววินาทีหนึ่งเพราะความสวยงามของธรรมชาติที่เธอไม่คิดว่าจะได้เห็นจาก

พื้นที่ที่ยังอยู่ในเขตอ�าเภอเมืองแบบนี้ และที่ท�าให้ตื่นเต้นยิ่งไปกว่านั้นคือ

เธอคดิไม่ถงึด้วยซ�้าว่าจะได้เหน็มนัจาก...หน้าต่างห้องนอนของเธอ

หัวใจของหญิงสาวเต้นแรงด้วยความตื่นเต้น ก่อนจะเอื้อมมือไป 

คว้ากล้องถ่ายรูปที่วางเอาไว้บนโต๊ะไม้ขนาดกะทัดรัดติดกับหน้าต่างข้าง 

เตียงนอน แล้วรีบผลักประตูออกไปยังระเบียงไม้ รัวชัตเตอร์เก็บภาพ 

ความสวยงามของธรรมชาตนิี้เอาไว้ด้วยเทคนคิระดบัมอือาชพี 

แน่ละ งานถ่ายภาพคืองานถนัดของเธอมาตั้งแต่สมัยเรียน ฝีมือ 

การถ่ายภาพของเธอจัดอยู่ในระดับที่โดดเด่นชนิดที่ว่า สมัยที่เธอเรียน

มหาวิทยาลัย ไม่มีนักศึกษาคนไหนในคณะศิลปะและการออกแบบที่ 

ไม่รู้จกั ‘นธินินัท์ ชาตรฉีตัร’ จากสาขาศลิปะภาพถ่ายคนนี้เลยกว็่าได้

ช่างภาพสาวกดเลื่อนดูภาพที่ถ่ายเอาไว้จากหน้าจอแสดงภาพของ

กล้องถ่ายรูป ระบายยิ้มบนใบหน้าอย่างพอใจ 

“ย้ายเข้าวนัแรกกไ็ด้รปูสวยโดนใจขนาดนี้ เลอืกบ้านใหม่ไม่ผดิจรงิๆ”

เมื่อพอใจแล้วหญงิสาวกค็ล้องกล้องเอาไว้ที่คอ ชูแขนสองข้างพร้อม

กบับดิตวัคลายความปวดเมื่อยจากการขนสมัภาระ ก่อนจะสดูอากาศเยน็ๆ 

เข้าเต็มปอด เตรียมพร้อมส�าหรับงานหนักที่รออยู่ “คืนนี้คงต้องจัดห้อง 

ทั้งคนื ได้อากาศดีๆ  อย่างนี้ค่อยชื่นใจหน่อย ฮ้า...า”

 

เสยีงรถยนต์เคลื่อนที่เข้าใกล้บ้านจนเริ่มได้ยนิชดั ก่อนจะตามมา
ด้วยเสยีงล้อเหลก็ที่เลื่อนไปตามราง นธินินัท์ที่ก�าลงัเลื่อนดภูาพถ่ายของเธอ

บนจอโน้ตบุ๊กนิ่งฟังชั่วขณะ เมื่อแน่ใจว่านั่นคือเสียงจากประตูรั้วบ้าน 

ของเธอ หญงิสาวจงึลุกจากโต๊ะท�างานแล้วเดนิไปชะโงกหน้าที่หน้าต่าง ทนั

เห็นรถเก๋งญี่ปุ่นสีด�าก�าลังแล่นเข้ามาในบริเวณบ้าน และเข้าจอดที่โรงรถ 

ใต้ระเบยีงไม้พอดี

“คณุหญงิกรีตกิลบัมาแล้ว” คนมาอยู่ใหม่เรยีกชื่อที่ตวัเองแอบตั้งให้
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เพื่อนร่วมชายคาเพราะยังไม่รู้จักชื่อเล่นของเธอ ก่อนจะหันมองนาฬิกา 

เรอืนเลก็บนโต๊ะ ก�าลงัคดิว่าเธอควรจะลงไปทกัทาย แนะน�าตวักบัเพื่อนใหม่

ดไีหม แต่สุดท้ายกต็ดัสนิใจละความตั้งใจเอาไว้ก่อน

“ห้าทุม่ครึ่งพอดบิพอด ีคณุหญงิคงจะเหนื่อยแล้ว เอาไว้พรุ่งนี้ละกนั” 

ว่าแล้วกเ็ดนิกลบัไปทิ้งตวัลงบนเก้าอี้ตวัเดมิ แล้วเข้าสู่โหมดท�างานของเธอ

ต่อ

คนที่เพิ่งกลบัมาถงึและก�าลงัจะเดนิเข้าบ้านเงยหน้าขึ้นมองแสงสวา่ง

จากห้องชั้นสองที่ไม่เคยถกูเปิดเลยตั้งแต่เขาย้ายเข้ามาอยูท่ี่นี่ ก่อนจะคดิได้

ว่าเมื่อสองวันก่อนเขาได้รับแจ้งจากทรงยศว่าจะมีคนย้ายเข้ามาอยู่ใหม่  

เลยก�าลงัคดิว่าถ้าคนมาใหม่ยงัไม่นอน ตามมารยาทเขากค็วรไปแนะน�าตวั

ก่อนดีหรือเปล่า ฝ่ายนั้นอาจจะอยากให้ช่วยอะไรก็ได้ ชายหนุ่มคิดอย่าง

ลังเล ทว่าพอคิดถึงงานที่ยังค้างอยู่ก็ถอนหายใจ กระชับโน้ตบุ๊กคู่ใจที่ 

หอบอยู่ แล้วตรงเข้าบ้าน

“เอาไว้ก่อนละกนั”

หลังจากอาบน�้าจนสบายเนื้อสบายตัวแล้ว กีรติก็เริ่มจัดการกับงาน

ของเขา ชายหนุ่มยกโน้ตบุ๊กสามเครื่องมาวางบนโต๊ะหน้าโซฟาที่ห้องนั่งเล่น 

เขาท�าอย่างนี้เสมอเวลาที่ต้องรนัคอมพวิเตอร์หลายเครื่องพร้อมกนั เพราะ

โต๊ะท�างานตัวประจ�าในห้องนอนไม่ใหญ่พอจะวางได้ทั้งหมด แต่ท�างานไป

ไม่เท่าไร กระเพาะกเ็ริ่มประท้วงหาพลงังานเสยีแล้ว

กรีตเิดนิจากห้องนั่งเล่นตรงไปยงัห้องครวั เขาหยดุที่บนัไดขึ้นชั้นสอง

ซึ่งเป็นทางผ่าน มองแสงสว่างที่ลอดผ่านช่องใต้ประตูออกมา

“นอนดึกเหมือนกันแฮะ” พึมพ�าอย่างไม่ใส่ใจแล้วเดินต่อไปยัง 

ห้องครวั

ชายร่างสูงเอื้อมมือขึ้นหยิบบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปชนิดถ้วยที่วางเรียง 

อยู่บนตู้เก็บของเหนือศีรษะในห้องครัว เขาแกะพลาสติกออกแล้วเปิดฝา 

กระดาษอย่างไม่สนใจจะดูรสชาติที่เขียนเอาไว้ข้างถ้วยเลยแม้แต่น้อย  
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อาหารมื้อประจ�ายามดกึแบบนี้ กนิแค่พอดบัหวิ จะรสอะไรกไ็ด้ทั้งนั้น

ชายหนุ่มหันมองกาต้มน�้าร้อนที่ปกติแล้วจะถูกเสียบทิ้งเอาไว้ตลอด

เวลา แต่เพราะเมื่อสองวนัก่อนเขาต้องไปท�างานที่กรุงเทพฯ เลยถอดปลั๊ก

ออก เมื่อน�้าร้อนไม่พร้อม คนหวิที่สมองเริ่มไม่ท�างานจงึนิ่งคดิอยู่สองสาม

วนิาท ีก่อนจะเดนิไปหยบิถ้วยเซรามกิจากชั้นวางออกมา เทน�้าใส่ถ้วย แล้ว

จบัยดัเข้าไมโครเวฟไป

พรึ่บ!

บ้านทั้งหลังตกอยู่ในความมืดทันทีที่ไมโครเวฟเริ่มท�างาน คนใน 

ห้องครัวสะดุ้งเล็กน้อย ทว่าเสียงสะพานไฟที่เขาได้ยินพร้อมๆ กับตอนที่ 

ไฟดบันั้นไขข้อข้องใจให้คนอยู่มานานอย่างเขาได้ไม่ยาก

“สงสยัใช้ไฟเยอะไปแน่ๆ”

เป็นเพราะปกตแิล้วเขาอยูค่นเดยีว การท�างานที่บางครั้งต้องใช้คอม-

พวิเตอร์พร้อมกนัหลายเครื่องของโปรแกรมเมอร์อย่างเขา กม็บ้ีางที่จะท�าให้

เกิดการใช้ไฟในบ้านพร้อมกันมากเกินไปจนสะพานไฟสับลงอัตโนมัติ 

แบบนี้ แต่กไ็ม่บ่อยนกั การที่อยูท่ี่นี่มานานท�าให้กรีตสิามารถกะปรมิาณการ

ใช้ไฟได้ตลอด ทว่าพอวนันี้มอีกีคนเข้ามาอยู่ร่วมบ้านด้วย การคาดการณ์

ของเขาเลยผดิพลาด และท�าให้ปัญหาแรกของการอยู่ร่วมกนัเกดิขึ้นทนัที

กรีตลิะจากเรื่องตรงหน้า แล้วเดนิออกจากห้องครวัไปยงัสะพานไฟ

เลยแทนที่จะกลับไปเอาไฟฉายหรือสมาร์ตโฟนในห้องนั่งเล่น เพราะเขา 

จ�าได้ว่าสะพานไฟอยู่แถวๆ บนัไดขึ้นชั้นสอง แถมกดแค่ปุ่มเดยีวกก็ลบัมา 

สว่างเหมอืนเดมิแล้ว คล�าเอานดิหน่อยกค็งได้ ขี้เกยีจเดนิกลบัไปกลบัมา

ขณะที่ชายหนุม่เดนิมาหยดุตรงต�าแหน่งที่คดิว่าใช่แล้ว และก�าลงัเพ่ง

สายตาฝ่าความมดืมองหาสะพานไฟอยู่นั้น ใครอกีคนกก็�าลงัคล�าทาง เดนิ

ลงบันไดมาได้ครึ่งทางพอดี เมื่อคนที่คุ้นกับบ้านดีเริ่มรู้สึกเหมือนว่ามีการ

เคลื่อนไหวแปลกๆ ในความมดืซึ่งก�าลงัใกล้เข้ามา กรีตทิี่มอืหนึ่งง่วนอยูแ่ถว

สะพานไฟ จงึใช้อกีข้างหนึ่งที่ว่างอยู่วาดไปในอากาศโดยอตัโนมตั ิควานหา
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ว่ามีใครอีกคนตรงเข้ามาอย่างที่เขาคิดหรือไม่ กลัวว่าต่างคนที่ต่างก็มอง 

ไม่เหน็จะชนกนัจนตกบนัได

โดยไม่ได้ตั้งใจที่จะ...

“โอ๊ะ!”

ค�าอุทานที่ดังขึ้นด้วยความตกใจในความมืดใกล้ๆ ท�าให้กีรติตัว 

แขง็ทื่อไปชั่วขณะ เพราะต้นเหตุของเสยีงหลงนั้นคอืการที่มอืของเขาดนัไป

แตะโดนส่วนหนึ่งของร่างกายเจ้าของเสียงเข้า น�้าลายอึกใหญ่ถูกล�าเลียง

ลงคอ พร้อมกบัค�าย�้าความรู้สกึจากการสมัผสัที่แล่นเข้ามาในหวั

‘เฮ้ย...ย นม! ผู้หญงิเหรอวะ’

ขณะที่ชายหนุ่มตัวแข็งทื่อไปแล้ว อารามตกใจจากวินาทีเมื่อครู่ก็

ท�าให้คนถูกสมัผสัยกสองแขนขึ้นปิดหน้าอกทนัทเีหมอืนกนั ทว่าเธอกไ็ม่ได้

เอ่ยอะไร ด้วยรู้ดีว่าอีกคนไม่ได้ตั้งใจ อีกอย่างก็เป็นผู้หญิงด้วยกันทั้งคู่  

ไม่เหน็จะต้องเขนิอายอะไร

หญงิสาววางใจได้เพยีงไม่กี่วนิาทเีท่านั้น...

“เอ่อ...ดูเหมอืนฟิวส์จะขาดน่ะ ผมสบัสะพานไฟแล้วแต่กไ็ม่ได้ เรา

คงใช้ไฟพร้อมกนัมากไปหน่อย”

วินาทีนั้นนิธินันท์รู ้สึกเหมือนโดนฟ้าผ่าทันทีที่คนตรงหน้าพูดจบ  

ชาวาบไปทั้งใบหน้า ก่อนความเขนิอายจะแล่นพล่านไปทั้งตวั เช่นเดยีวกบั

คนพูดที่พยายามจะควบคุมเสยีงให้เป็นปกตมิากที่สุด ท�าเหมอืนว่าเมื่อครู่

เขาไม่ได้สมัผสัโดนเขตหวงห้ามของเธอเลยแม้แต่น้อย

“ผมไม่ได้ซื้อฟิวส์ส�ารองติดไว้ด้วย คืนนี้คงต้องอยู่มืดๆ ไปก่อน 

เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะซื้อมาเปลี่ยนให้ คุณ...อยู่ได้ใช่ไหม”

คนที่ถูกลวนลามโดยไม่ได้ตั้งใจกระชับแขนที่ปิดหน้าอกแน่นขึ้น  

เมื่อสมองคดิไปว่าเวลาที่เขาส่งค�าถามมา เขากค็งต้องหนัมามองทางเธอด้วย

แน่ๆ

“อะ...อะ...เอ่อ...ได้ค่ะ ฉนัอยู่ได้”
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กีรติเพียงพยักหน้า แต่ก็ไม่พูดอะไรต่อ เพราะยิ่งค�าตอบของเธอ

ตะกุกตะกกั กเ็หมอืนยิ่งย�้าชดัว่าสิ่งที่เขาคดินั้น ไม่ผดิแน่

‘เตม็ๆ เมื่อกี้มอืโดนนมเตม็ๆ’

ชายหนุ่มสะบัดศีรษะไล่ความคิดบ้าๆ ในหัว และเริ่มตั้งค�าถามถึง 

ที่มาที่ไป ท�าไมลุงยศถงึให้ผู้หญงิมาอยู่ร่วมบ้านเดยีวกบัเขาได้ล่ะเนี่ย

คนที่บอกว่าอยูไ่ด้ทั้งที่หวัใจยงัเต้นไม่ถกูจงัหวะเท่าไรค่อยๆ หนัหลงั 

เดินกลับขึ้นห้องไปอย่างช้าๆ ไม่มีการสนทนาใดๆ เกิดขึ้นระหว่างผู้ร่วม

ชายคาทั้งสองอกี

นธินินัท์กลบัเข้าห้องได้กต็รงไปทิ้งตวัลงบนที่นอน ดงึผ้าห่มขึ้นคลมุ

ร่างกายราวกบัจะหาเครื่องปกปิด กะพรบิตาปรบิๆ ในความมดื พยายาม

จะเรยีกสต ิเรยีบเรยีงเหตุการณ์ก่อนหน้าอกีครั้ง

“คณุหญงิกรีต.ิ..เป็น...ผูช้ายเหรอเนี่ย” ทั้งน�้าเสยีง ทั้งสรรพนามที่ใช้

แทนตวั มนัชดัเจนจนท�าให้เธอแทบอยากจะกรี๊ดออกมาถ้าไม่ตดิว่าอกีฝ่าย

อยู่ที่ชั้นล่าง

ยิ่งคดิกย็ิ่งอยากจะเคาะหวัตวัเองสกัร้อยท ีเป็นเพราะคณุแม่คอนยิาย

ที่มักจะพูดเรื่องนวนิยายเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เธอฟังอยู่บ่อยครั้ง แน่นอนว่า 

หนึ่งในนั้นมีเรื่อง ข้างหลังภาพ ซึ่งมีนางเอกเป็นคุณหญิงกีรติรวมอยู่ด้วย 

เลยท�าให้วินาทีแรกที่เธอได้ยินชื่อ ‘กีรติ’ จากปากทรงยศ สัญชาตญาณ 

ของเธอกบ็อกทนัทวี่าคนคนนั้นเป็นผู้หญงิ

“กีรติก็เป็นชื่อผู ้ชายได้นี่นา ท�าไมตอนนั้นไม่เอะใจเลยสักนิด”  

นิธินันท์เม้มปากแน่น บังคับตัวเองไม่ให้กรีดร้องออกมา “แล้วอย่างนี้ 

เจอกนัครั้งหน้าจะท�าหน้ายงัไงดลี่ะเนี่ยไอ้นนัท์เอ๊ย!”

คิดย้อนไปถึงตอนที่นั่งท�างานอยู่ดีๆ แล้วไฟก็ดับ ตอนแรกเธอก็

สงสัยอยู่ว่าที่นี่ตัดไฟเป็นเวลาหรือเปล่า แต่เพราะตอนคุยกับเจ้าของบ้าน 

เขาก็ไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องนี้ เธอก็เลยกะว่าจะลงไปถามข้อเท็จจริงจากเพื่อน 

ชั้นล่าง แต่พอควานหาสมาร์ตโฟนที่โยนทิ้งไว้บนที่นอนก็ต้องผิดหวังเมื่อ
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โทรศัพท์เจ้ากรรมดันแบตเตอรี่หมด เธอเลยจ�าต้องเปิดประตูแล้วค่อยๆ 

คล�าทางลงไป ใครจะรู้ว่าเขาจะยนือยู่ตรงนั้นแถมยงั...

นธินินัท์คดิอกีกถ็อนหายใจอกี 

“แล้วอตีาคนนั้นไม่คดิจะหยบิไฟฉายมาด้วยหรอืไง คดิอะไรของเขา

กนั เฮ้อ...อ”

ขณะที่คนหนึ่งก�าลงัคดิไม่ตก อกีคนที่เพิ่งกระท�าความผดิมาหมาดๆ 

ก็เดินตัวลอยๆ กลับไปทิ้งตัวลงบนโซฟาในห้องนั่งเล่น ซึ่งมีแสงสว่างจาก

โน้ตบุ๊กตรงหน้าที่แบตเตอรี่ท�าให้มนัไม่ดบัไปพร้อมกบัไฟในบ้าน ชายหนุ่ม

นั่งจ้องงานของตวัเอง แต่สมองได้อยู่ที่เรื่องงานเสยีที่ไหน

“เจอครั้งแรก กจ็บันมเขาเลยเหรอวะไอ้ต่อ” คนพูดยกมอืข้างที่เป็น

ผู้ต้องหาขึ้นมามองด้วยสายตากล่าวโทษ ก่อนจะนึกย้อนไปถึงต้นตอว่า 

ท�าไมเขาถงึเข้าใจผดิว่าเพื่อนร่วมบ้านเป็นผูช้ายไปได้ แล้วประโยคเจ้าปัญหา

ที่เขาได้ยนิเมื่อตอนทรงยศโทรศพัท์มาหากด็งัขึ้นในความทรงจ�าอกีครั้ง

‘อกีสองวนัคุณนธิเิขาจะย้ายเข้า’

คนไม่รู้ตวัว่าฟังผดิเกาศรีษะอย่างงงๆ “ผู้หญงิบ้าอะไรชื่อนธิวิะ”

เช้านี้กีรติมาท�างานเร็วกว่าปกติ อันที่จริงบริษัทที่เขาท�างานอยู่ 
เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่เขาและเพื่อนรุ่นพี่อีกสองคนร่วมกันเปิดเมื่อห้าปีที่

แล้ว บรษิทัเลก็ๆ มพีนกังานแค่ห้าคนเท่านั้น การท�างานที่นี่จงึเป็นเหมอืน

พี่น้องที่ช่วยกันท�างานเสียมากกว่าที่จะเป็นระบบเจ้านายลูกน้องเหมือนกับ

ในบรษิทัใหญ่ๆ

“เฮ้ย! ไอ้ต่อ ท�าไมวนันี้ตื่นเช้าวะ”

เสียงทักทายจากพิพัฒน์ หุ้นส่วนอีกคน ผู้เป็นเสมือนหัวหน้าทีม 

ของพวกเขาเรียกให้คนที่สมองยังคิดวกวนอยู่กับเรื่องเมื่อคืนละสายตา 

เหม่อลอยจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ แล้วหันมองเจ้าของค�าถามที่โผล่หน้า 

เข้ามาทางหน้าต่าง
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“อ้าว พี่พฒัน์ เพิ่งตื่นเหรอพี่”

พิพัฒน์หรี่ตามองคนมาท�างานเช้า แต่ดูจากสีหน้าของรุ่นน้องแล้ว  

ไม่น่าจะได้งานสกัเท่าไร 

“เออ กูเพิ่งตื่น ว่าแต่มงึเหอะ กลบัไปนอนก่อนไหม หน้าตาเหมอืน

คนไม่ได้นอนเลยว่ะ”

“เมื่อคนืผมหลบัไม่ค่อยสนทิน่ะพี่”

“ท�าไมวะ ปกตเิหน็มงึกลบัจากดลีงานที่กรงุเทพฯ ทไีร หลบัเป็นตาย 

เข้าออฟฟิศบ่ายทุกท”ี

ที่พพิฒัน์พูดนั้นไม่ผดิ การท�างานที่นี่ไม่มกีารตอกบตัรเข้าออกตาม

เวลา อยากจะเข้าออฟฟิศตอนบ่าย หรือท�างานยิงยาวถึงเช้าก็ได้ ขอแค่ 

งานเสร็จทันเวลาเท่านั้น เช่นเดียวกับชุดท�างาน ทุกคนจะแต่งตัวสบายๆ 

แบบไหนกไ็ด้ เหมอืนอย่างที่พพิฒัน์ซึ่งก�าลงัเดนิเข้ามาในออฟฟิศทั้งที่ยงัใส่

ชุดนอนอยู่นี่ละ

“เมื่อคนืมเีรื่องนดิหน่อยอ้ะพี่ ผมเลยหลบัๆ ตื่นๆ”

“ท�าไมวะ มันเรื่องอะไรที่ขนาดท�าให้ไอ้หมาขี้เซาอย่างมึงถึงกับนอน

ไม่ได้ ไหนว่ามาดิ๊” พพิฒัน์ว่าพร้อมกบัทิ้งตวัลงบนเก้าอี้ท�างานของเขา ซึ่ง

อยู่ถดัจากโต๊ะท�างานของกรีติ

คนถูกหาว่าเป็นหมาขี้เซาหมุนเก้าอี้ไปหาคู่สนทนา “นี่พี่ไม่คิดจะ 

อาบน�้า ล้างหน้าแปรงฟันหน่อยเหรอ”

“เออ ไม่ต้องหรอก เมียกูก�าลังท�าข้าวเช้าอยู่ เดี๋ยวค่อยอาบตอน 

จะกนิ”

‘เมียกู’ ที่ถูกอ้างถึงก็ไม่ใช่ใครที่ไหน เจนนิภา ภรรยาสาวที่เพิ่ง

แต่งงานกันได้สองปีของพิพัฒน์ และตอนนี้เธอก็เข้ามาช่วยงานในบริษัท  

รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลงานด้านเอกสาร และเพราะว่าที่ท�างานของพวกเขาคือ

บ้านแฝดที่ฝ่ังหนึ่งใช้เป็นออฟฟิศ อกีฝ่ังหนึ่งเป็นบ้านของพพิฒัน์กบัเจนนภิา 

แม้ว่าตวับ้านจะแยกสดัส่วนกนัอย่างชดัเจน แต่กม็ทีางเดนิทอดยาวคั่นกลาง 
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เชื่อมบ้านสองหลังเข้าด้วยกัน แถมยังใช้ห้องครัวที่อยู่ฝั่งบ้านของพิพัฒน์

ร่วมกันอีก เลยท�าให้นอกจากที่เจนนิภาจะต้องดูแลงานเอกสารของบริษัท

แล้ว เธอจงึมกัจะต้องรบัหน้าที่ดแูลปากท้องของหนุม่ๆ ที่กนิจยุิ่งกวา่หมใูน

ฟาร์มไปด้วยอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้

กีรตินิ่งคิด เขาก�าลังลังเลอยู่ว่าจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้รุ่นพี่ที่ซี้จน

เหมือนเป็นพี่ชายแท้ๆ คนนี้ฟังดีไหม และเพราะเขากับพิพัฒน์แทบจะไม่

เคยมคีวามลบัต่อกนั อกีอย่างตอนนี้ในห้องท�างานกย็งัไม่มใีครอื่นนอกจาก

เขาทั้งสอง บอกพพิฒัน์ไปน่าจะดกีว่า เผื่อจะมขี้อเสนอแนะดีๆ  บ้าง

กีรติเลื่อนเก้าอี้เข้าใกล้พิพัฒน์ราวกับจะบอกความลับ แล้วเล่าด้วย

เสยีงที่เบากว่าปกต ิ

“คอือย่างงี้พี่ เมื่อวานมคีนย้ายเข้ามาเช่าห้องชั้นบนที่บ้านผม”

“อ้อ เขาจดัของเสยีงดงั มงึกเ็ลยนอนไม่หลบัว่างั้น” 

พพิฒัน์ยงัอยูใ่นชดุนอน แต่ดเูหมอืนสมองท�างานได้ดกีว่าคนตื่นก่อน

เสยีอกี

“ไม่ใช่พี่ เขาไม่ได้จดัของหรอก เพราะเมื่อคนืเราใช้ไฟเกนิ คตัเอาต์

มนัเลยตดั แล้วตอนที่ผมไปสบัคตัเอาต์ขึ้น ผมดนั...” 

คนฟังเลิกคิ้ว ลุ้นไปกับค�าที่ก�าลังจะออกมาจากปากคนที่ท�าหน้า

เหยเกเหมอืนไม่อยากพูด  

“ผมดนัเอามอืไปโดนนมเขาอ้ะพี่”

คนพี่ระเบดิหวัเราะดงัลั่นอย่างไม่เกรงใจทนัททีี่สิ้นประโยค แน่นอน

ว่าคนน้องไม่ข�าด้วย

“โธ่ พี่พฒัน์ มนัไม่ตลกเลยนะ นี่ผมนั่งกลุ้มอยู่เนี่ย”

“มงึจะกลุ้มอะไรวะ ท�าอย่างกบัไม่เคยจบันมสาวไปได้”

“มันเหมือนกันที่ไหนล่ะพี่ นี่เราเพิ่งเจอกันครั้งแรก ยังไม่ทันได้ 

แนะน�าตัว ผมก็ดันไปจับนมเขา” กีรติพ่นลมหายใจให้เรื่องที่ไม่อาจจะ 

กลบัไปแก้ไขได้ “แล้วนี่เรายงัต้องอยูร่่วมบ้านกนัอกี เมื่อตอนเช้าผมเลยต้อง
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รีบออกมา บอกตรงๆ นะพี่ ตอนนี้ผมยังคิดไม่ตกเลยว่าถ้าเจอหน้ากัน 

อกีครั้ง ผมควรจะท�าหน้ายงัไง”

“งั้นมงึกท็�าเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้นส ิมนัมดื นมเนมิอะไร้ ไม่เคยโดน

เล้ย แบบนี้” พพิฒัน์ว่าเสยีงสูง แถมยงัยกัไหล่ให้อกี

กีรติได้แต่หรี่ตามองท่าทางของคนที่ท�าเหมือนพยายามจะช่วยแต่ก็

กลั้นข�าอย่างสุดชวีติ จนเขาไม่รู้ว่าอยากจะช่วยจรงิๆ หรอืแค่แกล้งแซว็เล่น

กนัแน่

“หน้าผมตอนนี้มนับอกว่า ‘ไม่มอีะไร้’ อย่างที่พี่พูดได้ที่ไหนล่ะ”

“ถ้างั้นมงึกไ็ปขอโทษเขา” ค�าแนะน�าที่สองยิ่งท�าให้คนตกที่นั่งล�าบาก

ขมวดคิ้วมากขึ้นไปอกี

“เฮ่ย! จะบ้าเหรอพี่ จะให้ผมไปพดูว่าไง ‘คณุครบั ผมขอโทษนะครบั 

ที่เมื่อคนืผมจบันมคุณ’ ไม่ไหวมั้งพี่”

พพิฒัน์ฟังแล้วระเบดิหวัเราะระลอกสองให้รุ่นน้อง ก่อนที่เสยีงของ

คนอีกคนจะดังแทรกขึ้นพร้อมกับเจ้าของเสียงที่โผล่เข้าประตูออฟฟิศมา 

อกีคน

“อะไรๆ ใครจับนมใคร” เจนนิภามองสองหนุ่มที่การแสดงอารมณ์

ทางสหีน้าช่างต่างกนัจนเธอเริ่มงง

“ไอ้ต่อมันเผลอไปจับนมสาวร่วมบ้านที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่” สามี

ของเจนนภิาตอบค�าถามให้ แต่น�้าเสยีงยงักลั้วหวัเราะไม่หาย

“พฒัน์ก ็ไปหวัเราะน้อง” หญงิเดยีวในวงสนทนาปรามสามเีพราะอ่าน

ความกังวลที่เจืออยู่บนใบหน้าของกีรติได้ แต่ด้วยความเป็นผู้หญิงก็อด

ต�าหนคินไม่ระวงัไม้ระวงัมอืไม่ได้ เพราะถ้าเธอถูกเพื่อนร่วมบ้านจบัหน้าอก

ตั้งแต่วนัแรก เธอกค็งข�าไม่ออกเหมอืนกนั

“เรากอ็กีคนนะต่อ รู้ว่าอยู่กบัผู้หญงิ กน็่าจะระวงัไม้ระวงัมอืบ้าง”

“กล็ุงยศบอกผมว่าเขาชื่อนธิ ิผมกค็ดิว่าเขาเป็นผู้ชาย ใครจะรู้ว่าลุง

จะส่งผูห้ญงิให้มาอยูบ้่านเดยีวกบัผม” คนถูกต�าหนใิห้เหตผุลเสยีงเข้ม “แล้ว
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ผู้หญิงคนนั้นก็บ้านะ กล้าเช่าบ้านอยู่กับผู้ชายสองต่อสอง แถมยังต้องใช้

ห้องครวั ห้องน�้า ด้วยกนัอกีนะ เขาไม่กลวัโดนปล�้าหรอืไง”

“อย่าคดิท�าอย่างนั้นเชยีวนะ” เจนนภิาชี้หน้าห้ามเสยีงเหวี่ยง

“โธ่ พี่เจน ผมกม็นี้องสาว ผมไม่ท�าอย่างนั้นหรอก”

เจนนภิาพยกัหน้ารบั ค่อยเบาใจขึ้นหน่อยที่เขาออกปากยนืยนั ด้วย

รู้ดีว่ากีรติเป็นพี่ชายที่หวงน้องสาวคนเดียวขนาดไหน ถึงขั้นพูดอยู่บ่อยๆ  

ว่าอยากให้น้องสาวเป็นทอม เพราะจะได้ไม่มีผู้ชายคนไหนมาวอแว และ 

ถ้าเขายนืยนัมาแบบนี้... 

“งั้นกแ็ล้วไป”

“เดี๋ยวนะไอ้ต่อ แกบอกว่าแกต้องใช้ห้องน�้าร่วมกบัเขา แล้วเมื่อเช้าที่

แกรีบออกจากบ้านมานี่ แกคงไม่ได้...ตากกางเกงในไว้ในห้องน�้าหรอก 

ใช่ไหม”

“บ้าพี่! ไม่ม”ี กรีตปิฏเิสธทนัควนั เริ่มคดิว่าการอยู่ร่วมกบัผู้หญงิคง

เป็นงานยากกว่าที่เขาคดิเอาไว้เสยีแล้ว

“แล้ว...” เจนนภิาหนัมองสามทีี่พูดด้วยสหีน้ากรุ้มกริ่ม “จิ๋มกระป๋อง

ล่ะ ไม่ได้วางไว้ในห้องน�้าใช่ไหม”

“เฮ้ย! อนันั้นยิ่งแล้วใหญ่ ผมมทีี่ไหนล่ะพี่”

หญิงเดียวในวงสนทนาหายใจทิ้งอย่างปลงๆ อีกครั้ง อยู่กับพวก

ผู้ชายเป็นต้องวกเข้าเรื่องแบบนี้ประจ�า

“พอเลยๆ ทั้งสองคน พูดถงึเรื่องบ้านกด็”ี 

เจนนภิาเดนิจากโต๊ะท�างานของสองหนุม่ที่อยูใ่นสดุของห้องไปยงัโต๊ะ

ท�างานของตัวเองที่อยู่ใกล้ประตูทางเข้ามากกว่า หยิบซองเอกสารสีน�้าตาล

บนโต๊ะกลบัมายื่นให้หนึ่งหนุ่มที่ยงัคงหน้ายุ่งอยู่ 

“อ้ะต่อ เมื่อวานลุงยศเอาเอกสารมาฝากไว้ให้ต่อน่ะ”

กรีตริบัมาแล้วรบีดงึออกมาดู เขาจ�าได้ว่าทรงยศบอกเอาไว้ว่าจะส่ง

เอกสารรับทราบมาให้เขาเซ็น ชายหนุ่มกวาดสายตาไล่ตามข้อความบน 



อิ น เ อ ว า  l  25

หน้ากระดาษ ก่อนที่ชื่อผู้ร่วมชายคาจะไขความกระจ่างให้เขาจนเผลอร้อง 

เสยีงหลง

“เฮ้ย!”

พิพัฒน์เห็นสีหน้าตกใจของรุ่นน้องจึงถือวิสาสะดึงกระดาษในมือ

เจ้าของไปดูทนัที

“รบัทราบ และยนิยอมที่จะอยู่ร่วมบ้านกบันางสาว นธินินัท์ ชาตรฉีตัร 

อายุยี่สิบแปดปี” คนอ่านเหลือบตาขึ้นมองเจ้าของเอกสารที่ยังนิ่งค้างอยู่  

ก่อนจะช่วยเน้นย�้าความกระจ่างชดัให้ดงัก้องในโสตประสาทของคนตรงหน้า

อกีครั้ง

“เขาชื่อ นาง-สาว-นธิ-ินนัท์ ชดัไหมล่ะมงึ”



ชายร่างสูงเดินด้วยจังหวะปกติไปตามถนนคอนกรีตที่มีเพียง 
แสงสลัวจากหลอดไฟหน้าบ้านของบ้านใกล้เรือนเคียงที่อยู่ในซอยเดียวกับ

บ้านของเขาส่องมาให้ความสว่าง เพราะออฟฟิศอยู่ห่างจากบ้านที่เขาเช่าอยู่

เพยีงแค่สามหลงั ถ้าไม่ใช่วนัที่ต้องไปตดิต่องานข้างนอก หรอืต้องขนอปุกรณ์  

เขากจ็ะเดนิไปท�างานเช่นนี้เสมอ

หลังจากที่กีรติเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่า คงเป็นเพราะตอนนั้นเขา 

อยูบ่นมอเตอร์ไซค์รบัจ้าง และก�าลงัให้ความสนใจกบัเรื่องอื่นไปพร้อมๆ กบั

รับสารจากทรงยศ เลยอาจท�าให้เขาเก็บรายละเอียดได้ไม่หมด เลยเข้าใจ

ผดิว่า ‘นธินินัท์’ ชื่อ ‘นธิ’ิ และเป็นผู้ชาย เขาเลยไม่ระวงัตวัอย่างที่เจนนภิา

ว่า และด้วยเหตุนี้ชายหนุ่มจึงตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่า เขาจะไม่พูดและ 

ไม่คดิถงึเรื่องเมื่อคนือกี น่าจะดทีี่สุดส�าหรบัทั้งสองฝ่าย

กรีตเิดนิมาหยดุที่หน้าประตรูั้วเหลก็ซึ่งสงูถงึแค่เอวของเขา แสงสว่าง

ที่ส่องมาตลอดทางขาดช่วงไป โปรแกรมเมอร์หนุ่มมองไปยังต�าแหน่งของ

บ้านสองชั้นขนาดกะทัดรัดที่อยู่อีกฟากหนึ่งของรั้ว ซึ่งตอนนี้ความมืดมิด

ภำพถ่ำยใบที ่๒
เธอคนนั้น



อิ น เ อ ว า  l  27

ภายในบ้านท�าให้เขานกึถงึเรื่องที่รบัปากกบัใครอกีคนในบ้านเอาไว้ขึ้นมาได้ 

เป็นเพราะมวัแต่ง่วนอยู่กบังานทั้งวนัเลยลมืไปเสยีสนทิ

“เออ ฟิวส์ขาดนี่หว่า” กีรติยกนาฬิกาดิจิทัลที่ข้อมือขึ้นมาเช็กเวลา 

“สองทุ่มแล้วด้วย คงต้องไปซูเปอร์ฯ แล้วละ” เขาว่าแล้วเดนิเข้าบ้าน คดิไป

ด้วยว่าจะไถ่โทษกบัคนในบ้านอย่างไรดี

อกีคนที่ตกอยูใ่ต้ความมดืมาร่วมสองชั่วโมงนั่งมองแผ่นเอกสารสขีาว

ที่เธอเพิ่งได้มาจากกล่องไปรษณยี์หน้าบ้านเมื่อตอนหวัค�่า แสงจากโน้ตบุ๊ก

คือความสว่างเดียวที่ยังมีพลังงานเหลืออยู่ในขณะนี้ นิธินันท์อ่านข้อความ

บนกระดาษซ�้าไปซ�้ามา แล้วกไ็ม่วายถอนหายใจทิ้งตามไปด้วยอกีครั้ง

“นายกีรติ เมธีกานต์ อายุยี่สิบหกปี” ช่างภาพสาวอ่านตัวอักษรไม่ 

กี่ตัวที่เป็นเพียงแค่ชื่อคนธรรมดา แต่กลับท�าให้เธอรู้สึกหายใจติดขัดมา 

ร่วมครึ่งชั่วโมงแล้ว

“นี่คุณหญิงกีรติเป็นผู้ชายจริงๆ เหรอเนี่ย” หญิงสาวโอดครวญใน 

สิ่งที่รู้อยู่แก่ใจดีพลางเคาะศีรษะตัวเองเบาๆ ไม่รู้ว่าจิตใต้ส�านึกหรือเส้น

ประสาทเส้นไหนที่ท�าให้เธอไม่ฉุกคิดเลยสักนิดว่า ‘กีรติ’ ก็เป็นชื่อผู้ชาย 

ได้เหมอืนกนั

จู่ๆ ใจก็เต้นแรงขึ้นมาเพียงเพราะคิดถึงเรื่องเมื่อคืน นี่เธอต้องอยู่

ร่วมบ้านกบัชายแปลกหน้าสองต่อสองไม่พอ เขายงัเป็นคนที่เคย...

นธินินัท์ก้มลงมองหน้าอกของตวัเอง แล้วพยายามอย่างสดุชวีติที่จะ

ไม่กรดีร้องออกมา 

“ดนัจ่ายเงนิค่าเช่าล่วงหน้าไปตั้งสามเดอืนแลว้ด้วย เปลี่ยนใจตอนนี้

กไ็ม่ทนัแล้ว ฮอื...อ” เอ่ยเสยีงครวญคราง

เสียงเคาะประตูห้องหยุดอาการคร�่าครวญของหญิงสาวเอาไว้ชั่วครู่ 

ไม่ต้องเดาก็รู้ว่าคนส่งสัญญาณเป็นใคร นิธินันท์สูดหายใจลึก พยายาม

ควบคุมท่าทางของตัวเองให้ดูปกติที่สุด นึกขอบคุณไฟที่ดับที่ช่วยให้เธอ

เบาใจได้เยอะว่าใครอกีคนคงจะไม่เหน็สหีน้าที่เกบ็ความกระดากอายได้ยาก
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ของเธอ

“เอ่อ...ขอโทษด้วยนะครบัพอดผีมวุ่นๆ ทั้งวนั ลมืเรื่องฟิวส์ขาดไป

ซะสนิทเลย” กีรติเริ่มเปิดประเด็นขึ้นก่อน เมื่อประตูห้องชั้นสองเปิดออก 

พยายามอย่างสุดชีวิตที่จะไม่มองต�่าไปยังต�าแหน่งอันตรายที่เขาสัมผัส 

เมื่อคนื

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉนัยงัพอมแีสงไฟจากโน้ตบุก๊อยู”่ นธินินัท์เบี่ยงตวัหลบ

เล็กน้อยให้คู่สนทนาเห็นแสงร�าไรในห้องของเธอ “ว่าแต่คืนนี้ เรายังต้อง 

อยู่มดืๆ ไปก่อน...ใช่ไหมคะ”

“ไม่ครับไม่ คือผมแค่จะมาบอกคุณว่า ผมจะไปซื้อฟิวส์ที่ซูเปอร์ฯ 

คุณอยากไปด้วยกนัไหมครบั คอืใกล้ๆ นี้มแีค่ร้านป้า เป็นร้านขายของช�า

เลก็ๆ ที่อยู่เลยเข้าไปในซอยอกีสองสามหลงั แต่มขีองขายไม่เยอะ ผมเลย

มาถามคุณดู เผื่อว่าคุณอยากจะตุนของกิน” กีรติร่ายยาวแล้วฉีกยิ้มให้  

หวงัว่าข้อเสนอที่เขาส่งไปชดเชยการผดิค�าพูดจะได้รบัการตอบรบั

คนถูกชวนพจิารณาอยู่ครู่หนึ่ง ใจจรงิความรู้สกึขดัเขนินดิๆ ยงัคง

ตดิค้างอยู่ แต่ในเมื่อเขาท�าเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้น บางทเีขาอาจจะไม่รู้ตวั

ดว้ยซ�้ากไ็ด้วา่ได้แตะต้องส่วนต้องห้ามของเธอไปแลว้ อกีอย่างเธอกย็งัใหม่

ส�าหรับที่นี่ ไม่รู้จักใครเลยนอกจากทรงยศกับพนักงานเกสต์เฮาส์ที่เธอ 

เข้าพักเมื่อสองสามวันก่อน การผูกมิตรกับเพื่อนร่วมชายคาจึงเป็นเรื่องที่

เธอควรท�าเป็นอนัดบัต้นๆ

นธินินัท์กดยิ้มมมุปากเพยีงเลก็น้อยให้คนตรงหน้า “งั้นรอฉนัแป๊บนงึ 

นะคะ ฉนัขอไปหยบิเสื้อคลุมก่อน”

“ครบั ผมรอข้างล่างนะครบั”

การเดินทางจากบ้านหลังน้อยของพวกเขาซึ่งอยู่ชานเมืองไปยัง 
ซูเปอร์มาร์เกตที่อยู่ในตวัเมอืงใช้เวลาเกอืบครึ่งชั่วโมง แม้ว่าแทบจะไม่เจอ

รถตดิเลยกต็าม บรรยากาศในรถเงยีบพอๆ กบับรรยากาศยามค�่าคนืของ
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เมอืงเชยีงราย ไม่มกีารสนทนาใดๆ เกดิขึ้นระหว่างเธอกบัเขา ทั้งๆ ที่เธอ

จัดเป็นบุคคลประเภทที่เรียกว่าผูกสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าได้ดีเยี่ยม  

ดชีนดิที่ว่า ถ้าตอนมธัยมปลายเธอเรยีนได้เกรดดกีว่านี้ ป่านนี้ชื่อ ‘นธินินัท์’ 

อาจจะเป็นชื่อนกัการทูตแถวหน้าแทนช่างภาพอสิระไปแล้วกไ็ด้

แต่กับเขา! กับผู้ชายคนนี้ คนที่เธอควรจะสานสัมพันธ์มากที่สุด 

เพราะเขาอาจจะเป็นคนที่เธอต้องเจอบ่อยที่สุด มปีฏสิมัพนัธ์ด้วยมากที่สุด 

อย่างน้อยๆ ก็ภายในสามเดือนที่จ่ายค่าเช่าไปแล้วนี่ละ แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็น 

เพราะอะไร จู่ๆ สกิลนักการทูตในตัวเธอกลับใช้การไม่ได้ขึ้นมากะทันหัน 

หัวสมองตัน คิดไม่ออกว่าจะขุดทอปปิกอะไรมาคุยกับเขาดี สุดท้ายเธอก็

เลยตัดสินใจ...หันหน้าออกไปสนใจความสวยงามและเรียบง่ายของเมือง

เชยีงรายแทน

พอไปถงึซูเปอร์มาร์เกต เธอกบัเขากแ็ยกกนัซื้อของ ก่อนจะกลบัมา

เจอกันที่รถ  แล้วเข้าสู่ห้วงแห่งความเงียบอีกครั้งจนกระทั่งกลับถึงบ้าน  

ตอนแรกเธอก็ตั้งใจจะชวนเขาคุยอยู่หรอกนะ แต่เมื่อนึกถึงเรื่องเมื่อคืน

เท่านั้นละ ควานหาเสยีงตวัเองไม่เจอขึ้นมาเฉยเลย ส่วนอกีฝ่ายกไ็ม่คดิจะ

ช่วยเธอท�าลายบรรยากาศประหลาดๆ นี้เลย ท�าหน้าที่คนขบัรถได้สมบรูณ์-

แบบ ขับรถหน้าตรง ไม่มีว่อกแว่กเลยแม้แต่น้อย จนเธออยากมอบโล ่

ขบัขี่ปลอดภยัให้เสยีตอนนี้เลย

ช่วงเวลาแห่งความเงียบอีกครึ่งชั่วโมงผ่านพ้นไป และดูเหมือนว่า

คราวนี้เจ้าที่เจ้าทางที่เธอเพิ่งจะไปจุดธูปฝากเนื้อฝากตัวกับท่านเมื่อเช้าจะ

เหน็ใจ เพราะเพยีงไม่กี่ก้าวที่เธอเดนิฝ่าความมดืเข้ามาในบ้าน เสยีงของคน

ที่เดนิตามเข้ามากด็งัขึ้นทนัที

“เอ่อ...เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฟิวส์ รบกวนคณุช่วย...จบัไฟฉายให้หน่อย

ได้ไหม” 

“ได้ส”ิ

“งั้นเอาของมา เดี๋ยวผมเอาไปวางที่โซฟาให้ก่อน คุณยนืรอตรงนี้นะ 
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ขอไปหาไฟฉายแป๊บนงึ”

นธินินัท์ท�าตามที่เขาว่า เพราะเธอยงัไม่คุ้นชนิกบัส่วนต่างๆ ในบ้าน 

แถมไฟยงัดบัทั้งวนั โทรศพัท์ที่ตายสนทิตั้งแต่เมื่อคนืกย็งัตายอยู่อย่างนั้น 

จะเอามาเปิดไฟฉายก็ไม่ได้อีก หญิงสาวถอดเสื้อคลุมออกเมื่อรู ้สึกว่า

อุณหภูมิในบ้านร้อนกว่าข้างนอก เธอยืนรออยู่สักพักก็ได้ยินเสียงกุกกัก 

แว่วมาไกลๆ คดิว่าคงมาจากห้องนอนของเขา ไม่นานนกัชายหนุ่มคนเดมิก ็

เดนิกลบัมาพร้อมกบัยื่นสมาร์ตโฟนของเขาที่เปิดโหมดไฟฉายอยู่ให้เธอ

“ผมหาไม่เจอ ใช้โทรศพัท์แทนละกนั แต่คงต้องรบีหน่อย แบตจะ

หมดแล้ว”

คนมาอยู่ใหม่พยกัหน้ารบัค�า ก่อนจะรบัของที่เขาส่งมา ส่องไฟให้คน

ที่ก�าลังหาฟิวส์ที่ซื้อมาจากในถุงพลาสติก ไม่นานนักเธอกับเขาก็ย้ายมาอยู่

ที่บนัไดขึ้นชั้นสอง เขายนือยู่ต�่ากว่าเธอหนึ่งขั้น คลบัคล้ายคลบัคลาเหมอืน

ต�าแหน่งอนัตรายเมื่อวานอย่างไรชอบกล

นธินินัท์มองใบหน้าใต้แสงสลวัของเพื่อนร่วมบ้าน แน่ชดัเตม็สองตา 

ย�้ากันชัดๆ อีกครั้งว่าคุณหญิงกีรติของเธอนั้น ‘เป็นผู้ชาย’ แถมขนาดว่า 

ตอนนี้เขาอยู่ต�่ากว่าเธอหนึ่งขั้นบนัได ยงัดเูหมอืนว่าเขาจะสงูกว่าเธอเลย ทั้ง

สรรีะร่างกายที่บอกความเป็นชายเตม็ร้อย ไหนจะคิ้วหนาเข้มที่ย่นเข้าหากนั

เพราะจดจ่ออยู่กับเรื่องตรงหน้า ไล่ลงมาที่จมูกโด่งเป็นสัน รอยคล�้าจางๆ 

ที่ใต้ตา เขาต้องเป็นประเภทนอนดกึไม่แพ้เธอแน่ๆ

ขณะที่ช่างภาพสาวก�าลงัพนิจิพเิคราะห์สิ่งที่เหน็ตรงหนา้ ภาพใต้แสง

ที่พอเหมาะพอด ีนายแบบหน้าเปลอืยไร้เครื่องแต่งแต้ม กบัการสื่ออารมณ์

ที่เป็นธรรมชาตแิบบนี้ จู่ๆ กเ็หมอืนหวัใจจะเต้นเรว็ขึ้นมาหน่อยๆ ตื่นเต้น

กบัภาพที่เหน็ มนัน่าลั่นชตัเตอร์เกบ็เข้าแฟ้มผลงานเสยีจรงิ คงได้ภาพที่สวย

ถูกใจไม่น้อย นธินินัท์ยิ้มให้ความคดิ แล้วพลนัเผลอหลุดพมึพ�าความรู้สกึ

ออกมา

“เพอร์เฟกต์”
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คนซ่อมไฟที่ไม่รูต้้นสายปลายเหตขุองค�าพดูนั้นถงึกบัชะงกั ไม่แน่ใจ

ว่าเขาได้ยนิอะไรผดิไปไหม เลยหนัไปเลกิคิ้วให้คนพูดเชงิถาม แน่นอนว่า

พอนายแบบที่สายตาจดจ่ออยู่หันมา ช่างภาพสาวที่ก�าลังตกอยู่ในห้วง

จินตนาการก็ถึงกับสะดุ้ง ลนลานนิดๆ ว่าเธอควรจะแก้ตัวหรือพูดอะไร 

ดไีหม แต่กน็บัว่าโชคดทีี่ตอนนั้นแสงไฟในบ้านสว่างวาบขึ้นมาพอด ีเธอจงึ

รบีเบี่ยงเบนความสนใจ หนัไปมองหลอดไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดทนัที

คนหนึ่งก�าลงัมองไฟ แต่อกีคน...

ความสว่างท�าให้เขาเหน็อะไรบางอย่างชดัเจนขึ้น เพราะดนัเผลอวาง

สายตาไว้ที่อย่างอื่น

ก็เมื่อตอนออกไปข้างนอกด้วยกันเธอยังใส่เสื้อคลุมทับเอาไว้ เขา 

ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเธอถอดมันออกตอนไหนถึงได้เหลือแต่เสื้อยืด 

ผ้าเนื้อบาง มนักเ็ลยดงึสายตาของหนุม่โสดอย่างเขาให้หนัมองอย่างไม่ตั้งใจ

‘คัปซีชัดๆ’ ความคิดนี้ก็เหมือนจะไม่ได้ตั้งใจอีกเหมือนกัน กีรติรีบ

เสมองไปทางอื่น

ให้ตายเหอะ! สญัชาตญาณชายในตวัเขานี่มนันสิยัเสยีจรงิๆ

“เอ่อ...ไฟมาแล้ว” นิธินันท์เอ่ยท�าลายบรรยากาศอึมครึมขึ้นก่อน  

ยิ้มแห้งๆ ให้คนตรงหน้าที่หนักลบัมาหาเธอ 

เขานิ่งไปสองสามวนิาทแีล้วตอบกลบัมาว่า

“อื้ม”

สั้นไปไหม นี่ไม่คดิจะช่วยเธอท�ามาหากนิหน่อยหรอืไง หรอืเขาไม่ได้

รู้สกึอดึอดัอะไร มแีต่เธอคนเดยีวที่รู้สกึแบบนั้น นธินินัท์ลอบถอนหายใจ 

ดทู่าแลว้วนันี้คงต้องแยกย้ายกลบัห้องใครห้องมนัอกีเหมอืนเดมิ สว่นเรื่อง

ผกูสมัพนัธ์ ท�าตวัเป็นเพื่อนร่วมบ้านที่ดอีาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนจนกว่า

จะหาโอกาสที่ดีกว่านี้ได้ แต่แล้วความคิดของเธอก็สะดุด นิธินันท์มอง 

มุมปากของร่างสูงตรงหน้าที่ขยบันดิๆ เหมอืนต้องการจะพูดอะไรบางอย่าง 

แต่จนแล้วจนรอดเขาก็ยังเฉย ตีหน้านิ่งใส่เธออีก ถ้ายังเป็นแบบนี้พานจะ
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ท�าให้บรรยากาศเก้อกระดากระหว่างเพื่อนใหม่หนาตัวขึ้นเสียเปล่าๆ หญิง

สาวจงึตดัสนิใจล้มเลกิความคดิที่จะสานสมัพนัธ์ แล้วเดนิไปหยบิถงุข้าวของ

ที่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เกตแทน

กีรติรับรู้ได้ดีไม่แพ้กัน ว่าระหว่างเขากับเธอเหมือนมีก�าแพงความ 

รู้สกึแปลกๆ กั้นอยู่ แล้วกไ็ม่ต้องคดิให้เหนื่อย มนัคอื ‘ไอ้ก�าแพงคปัซ’ี ที่

เขาเผลอจบัไปนั่นละ จะว่าอดัอดึกไ็ม่ใช่ จะว่าเขนิอายกไ็ม่เชงิ แถมทั้งเขา

และเธอกไ็ม่มใีครกล้ากระโดดข้ามก�าแพงนั้นมาก่อนเสยีด้วย บางทอีาจจะ

ต้องเป็นเขารเึปลา่ ที่ควรจะดงึความกล้าออกมาแล้วชวนเธอคยุก่อน เพราะ 

ถงึเขาจะไม่ใช่เจ้าของบ้าน แต่เขากม็าอยู่ที่นี่ก่อน กเ็หมอืนกบัเป็นเจ้าบ้าน 

เจ้าถิ่นที่จะต้องแสดงให้เหน็ว่าเขายนิดตี้อนรบัเธอ

ว่าแต่...จะชวนคุยเรื่องอะไรดลี่ะ 

นั่งคิดมาตั้งแต่ในรถแล้วแต่ก็คิดไม่ออก ถ้าไม่ติดที่คดีเมื่อคืนกีรติ

มั่นใจวา่เขาจะต้องหาเรื่องชวนคยุกบัเพื่อนใหม่ได้ไหลลื่นราวกบัสนทิกนัมา

แรมปีได้แน่ แต่เพราะจดุเริ่มต้นของทั้งสองไม่ค่อยดเีท่าไร เขาเลยต้องระวงั

ค�าพูด ระวงัการแสดงออกให้มากขึ้น 

ขณะที่ชายหนุ่มก�าลังใช้ความคิดอย่างหนัก แรงกดดันก็เพิ่มขึ้น 

เมื่อคู่สนทนาเดินผ่านเขาไปหยิบถุงของที่เขาวางเอาไว้ที่โซฟา และก�าลัง 

กลบัขึ้นชั้นสอง กรีตจิงึรบีเอ่ยรั้งเธอเอาไว้

“หวิไหม”

ค�าถามนั้นท�าให้นิธินันท์หยุดการเคลื่อนไหว เช่นเดียวกับคนถามที่

ก�าลังสงสัยในตัวเองอยู่ว่าสมองของเขานี่ นอกจากเรื่องผู้หญิงกับเรื่องกิน

แล้ว มนัคดิเรื่องอื่นไม่เป็นแล้วเหรอไง

“อมื กน็ดิหน่อยค่ะ” นธินินัท์ตอบแล้วยิ้มนดิๆ พรุ่งนี้เช้าเหน็ทตี้อง

ไปไหว้เจ้าที่อกีรอบ ขอบคุณที่ช่วยดลใจให้เขาเปิดโอกาสให้เธอได้ผูกไมตร ี

“คุณจะท�าอาหารเหรอคะ”

“ครบั ผมจะท�าอาหาร”
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บะหมี่ต้ม บะหมี่ผดั ไข่ดาว ไข่ต้ม ไข่ตุ๋น ไข่เจยีว ข้าวผดัพร้อมกนิ 

สปาเกตตแีช่แชง็ สารพดัอาหารที่เขา (พอจะ) ท�าได้ เริ่มไหลเข้ามาในหวั 

กีรติพยายามเลือกเมนูที่...ดูเป็นผู้เป็นคนที่สุด เพื่อจะไม่ท�าให้ตัวเอง 

ขายหน้าและดูเหมาะสมกบัค�าว่า ‘ท�าอาหาร’ ที่ดนัพลั้งปากออกไป

“งั้นฉนัขอเอาของขึ้นไปเกบ็ก่อน เดี๋ยวฉนัลงมาช่วยค่ะ”

“ครบั”

สิ้นค�านั้น กรีตแิทบจะพุง่ตวัไปยงัห้องครวั เปิดตูเ้ยน็แล้วค้นดสูตอ็ก

อาหารแช่แขง็ที่เหลอือยู่ ดงึออกมาดูทลีะอนัว่าพอจะมอีนัไหนใช้ได้บ้าง

“ข้าวกะเพราไก่” 

ชายหนุ่มขมวดคิ้วมุ่นให้ซองพลาสติกซึ่งบรรจุอาหารที่ว่า แล้วก ็

ส่ายหน้า “ไม่ได้ๆ อุ่นแล้วใบกะเพรามนัเหี่ยว ไม่เนยีนๆ” ว่าแล้วกด็งึอกีถุง

ออกมา “ข้าวแกงกะหรี่หมูญี่ปุ่น นี่กแ็อดวานซ์ไป ใครมนัจะไปท�าข้าวแกง

กะหรี่ได้ภายในเวลาไม่กี่นาท”ี

บ่นแล้วกห็ยบิถงุที่ว่ามาวางซ้อนกบัถงุข้าวกะเพราเมื่อตะกี้นี้ซึ่งอยูใ่น

มอืข้างหนึ่งอยู่แล้ว พลนัสายตาเลื่อนไปเหน็กล่องพลาสตกิกลมๆ ที่วางอยู่

ในสุดของช่องแช่แขง็พอดี

“เฮ้ย! เกี๊ยวกุง้นี่แหละ” มอืหนายื่นไปหยบิออกมา แล้วความคดิหนึ่ง

กพ็ุ่งเข้าสกดัไว้ก่อน “ไม่เอาดกีว่า ช่วงนี้ชอบโฆษณาในเนต็บ่อยๆ อยู่ด้วย 

เขาต้องจ�าได้แน่”

“มอีะไรให้ฉนัช่วยไหมคะ”

“เฮ้ย!”

เสียงหวานที่ดังขึ้นข้างหลังอย่างไม่มีปี ่มีขลุ่ยท�าเอาคนที่ก�าลังรีบ 

ตกใจจนเผลอปล่อยของในมือลงพื้น กีรติมองซองพลาสติกสีขาวที่ไถล 

บนพื้นกระเบื้องครวัไปชนเท้าขาวๆ ของเจ้าของค�าถามพอด ีไม่รู้ว่าเขาเป็น

คนขวญัอ่อนขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไรกนั

นธินินัท์ก้มเกบ็ของที่ไถลมาหยดุที่ปลายเท้าของเธอ แอบอมยิ้มนดิๆ 
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เมื่อรูว่้า ค�าว่า ‘ท�าอาหาร’ ของเพื่อนร่วมบ้านของเธอเป็นแบบไหน หญงิสาว

เงยหน้าขึ้นมองคนตัวสูงที่ก�าลังมองมา สายตาของเธอซ่อนความขันเอาไว้

ไม่มดิ ก่อนจะหลุดยิ้มระคนหวัเราะออกมา เมื่อเขาเกาศรีษะแก้เก้อ แล้ว

บอกกบัเธอว่า

“เอ่อ...แกงกะหรี่หมูญี่ปุ่น หมูคุโรบูตะน่ะ มนัวิ่งได้” 

นธินินัท์ยกมอืขึ้นปิดปาก ไม่ให้ตวัเองหวัเราะเสยีงดงัเกนิไป แอบคดิ

ในใจว่าเพื่อนร่วมบ้านที่แขง็ทื่อของเธอนั้น อนัที่จรงิกน็่ารกักว่าที่เธอคดิไว้

อกีนะ หญงิสาวมองกล่องพลาสตกิกลมๆ สดี�ากบัซองอาหารสขีาวที่เขาเกบ็

ขึ้นมา แล้วแกล้งแซว็กลบับ้าง

“แล้วอันนั้น...ก็หมูคุโรบูตะเหมือนกันรึเปล่าคะ เห็นวิ่งฉิวไม่แพ้กัน

เลย” 

คนโดนแซ็วหลุดยิ้มกว้าง แล้วชูกล่องสีด�าให้อีกฝ่ายดู “เปล่าครับ  

อนันี้เกี๊ยวกุ้ง สงสยัอยากหนตีายลงน�้า กระโดดไปไกลกว่าเพื่อนเลย ส่วน

อันนี้” ซองสีขาวในมืออีกข้างถูกชูขึ้นมาบ้าง “ข้าวกะเพราไก่ มันคงเมา 

ความเยน็ไปหน่อย เลยไปได้ไม่ไกล ว่าแต่คุณอยากกนิอะไร หมูคุโรบูตะ

หรอืไก่เมาความเยน็ด”ี

ครั้งนี้นิธินันท์หัวเราะร่าอย่างไม่เกรงใจ “ฉันไม่ค่อยชอบแกงกะหรี่

เท่าไหร่ ขอเป็นไก่เมาความเยน็ละกนัค่ะ”

“ได้ครบั เดี๋ยวผมจดัให้”

นิธินันท์หยิบจานเซรามิกกับช้อนส้อมออกมาวางเตรียมไว้ไม่นาน 

อาหารแช่แข็งที่อุ่นจนร้อนก็ถูกเทลงในจานเสร็จสรรพ ช่างภาพสาวมอง

ท่าทางของพ่อครวัแล้วเดาได้ไม่ยากว่าผูช้ายคนนี้คงท�าอาหารกนิเองไม่บ่อย

นกั เพราะดจูะถนดัการอุน่อาหารส�าเรจ็มากกว่า ถงึขั้นไม่ต้องดูรายละเอยีด

บอกขั้นตอนที่เขยีนก�ากบัเอาไว้ที่หลงัซองพลาสตกิเลย

“อ้ะ...ผมแถมกุ้งหนีตายให้ด้วย” กีรติว่าพลางยกถ้วยเกี๊ยวกุ้งที่ถูก

อุ่นจนร้อนมาวางบนโต๊ะ ก่อนจะนั่งลงที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามนธินินัท์
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“คุณกนิอาหารแบบนี้บ่อยเหรอคะ”

พ่อครวัที่ก�าลงัคนเกี๊ยวกุ้งของโปรดให้คลายความร้อนพยกัหน้า “ก็

มนัง่ายด ีเรว็ดดี้วย แล้วผมกม็คีวามลบัของบ้านนี้จะบอก”

ประโยคสุดท้ายเขาเอ่ยด้วยเสียงที่เบาลง จนคนฟังเผลอกระตุกคิ้ว

ด้วยความสงสยั เขาคงไม่บ้ามาเล่าเรื่องสยองขวญัให้เธอฟังหรอกนะ เพราะ

นี่มนักส็ี่ทุ่มกว่าแล้ว

กรีตอิมยิ้ม มองหน้าคนรอฟังแล้วอดคาดเดาไม่ได้ว่าเธอก�าลงัจนิต-

นาการไปถงึเรื่องอะไรอยู่ คนตวัสูงยดืตวัเข้าไปใกล้คนที่นั่งอยู่อกีฝั่ง ท�าท่า

เหมอืนมลีบัลมคมใน 

“ตู้ข้างหลังคุณนั่นน่ะ...มาม่าคัป ส่วนตู้ข้างหลังผมอาหารกระป๋อง 

ชุดใหญ่ ผมให้คุณกนิได้ แต่อย่าบอกใครล่ะ”

นธินินัท์หลุดข�าพรดื คนตรงหน้าท�าเสยีงอย่างกบัมคีวามลบัยิ่งใหญ่

ที่แท้กบ็อกที่ซ่อนสมบตัลิ�้าค่าของเขานี่เอง เพราะอย่างนี้เองสนิะ เมื่อตอน

กลางวันที่เธอมาเปิดตู้เย็นดูถึงได้ไม่มีอาหารสดเก็บไว้เลย ที่แท้เธอก็มี 

เพื่อนร่วมบ้านเป็นเจ้าพ่ออาหารส�าเรจ็รูปนี่เอง

หลังจากการเปิดเผยความลับ บรรยากาศกินไปคุยไปก็ด�าเนินไป

อย่างรวดเรว็ นธินินัท์เพิ่งรูส้กึตอนนี้เองว่า ที่จรงิแล้วเพื่อนร่วมบ้านของเธอ

ก็เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีไม่น้อย ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เธอรู้สึกอึดอัดจน

อยากจะเอาหวัโขกฝาเมื่อคดิว่าต้องผูกสมัพนัธ์กบัเขาไปได้อย่างไร

หลงัจากอาหารมื้อดกึจบลง คนมาอยู่ใหม่กอ็าสาเป็นคนล้างจานเอง 

เพราะไหนๆ เจ้าถิ่นกอ็อกตวัเลี้ยงอาหารเธอแล้ว นธินินัท์เชด็มอืกบักระดาษ

ทชิชบูนโต๊ะอาหาร เพราะเมื่อเธอถามหาผ้าเชด็มอืตอนล้างจานเสรจ็ เขากลบั

ตอบเธอว่า ‘ไม่มีอ้ะ ปกติผมเช็ดเสื้อ’ ค�าตอบนั้นท�าเอาเธออึ้งไปชั่วขณะ 

ผู้ชายคนนี้มอีะไรอกีมากที่เธอไม่รู้สนิะ

ทั้งคูต่ดัสนิใจแลกเบอร์ตดิต่อกนัเมื่อเหน็ว่าถงึเวลาที่จะต้องแยกย้าย

ไปใช้เวลาส่วนตวัเสยีท ีกรีตเิดนิตรงไปยงัห้องนอนพร้อมกบักดบนัทกึเบอร์
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ของอีกฝ่าย ก่อนจะคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ จึงตะโกนรั้งคนที่เดินขึ้น

บนัไดไปได้ครึ่งทางเอาไว้

“เดี๋ยวก่อนคุณ!” 

นิธินันท์หยุด แล้วชะโงกหน้ามาหาคนเรียกที่เดินมาหยุดอยู่ที่ตีน

บนัได 

“ผมชื่อต่อนะ”

หญิงสาวชั่งใจว่าเธอควรจะใช้สรรพนามอะไรกับเขาดี แล้วก็นึกถึง

เอกสารเซน็ยนิยอมที่ทรงยศสง่มาให้ ดเูหมอืนว่ากรีตจิะเดก็กว่าเธอสองปี 

“งั้น...เรยีกว่า ‘พี่นนัท์’ กไ็ด้นะ เพราะว่ายงัไงเราสองคนกน็่าจะต้อง

อยู่บ้านเดยีวกนัอกีนาน เรยีก ‘คุณ’ มนัดูแปลกๆ ว่าไหม”

ในที่สดุก�าแพงความเก้อกระดากระหว่างเขากบัเพื่อนใหม่กถู็กท�าลาย

ลงแล้วจรงิๆ กรีตฉิกียิ้มให้คนที่ส่งยิ้มหวานมาให้

“ครบั พี่นนัท์”



‘ตื่นยงัพี่’
นธินินัท์เหลอืบตามองข้อความที่ถกูส่งเข้ามาในโทรศพัท์มอืถอื ก่อน

จะหนัไปมองเวลาที่หน้าจอโน้ตบุก๊ เที่ยงกว่าแล้วแต่ใครบางคนยงัคดิว่าเธอ

นอนอยู่อกี เท่านั้นไม่พอ ให้เปลี่ยนสรรพนามหน่อย ท�าตวัสนทิขึ้นมาเชยีว 

คนอ่านข้อความนกึหมั่นไส้ ทว่ากอ็มยิ้ม หยบิโทรศพัท์ขึ้นมากดตอบ

‘ตื่นแล้วส ิมอีะไร’

ไหนๆ ฝ่ังโน้นกท็�าตวัสนทิมาแล้ว ถอืว่าละลายพฤตกิรรม เธอกส็นทิ

ไปด้วยเลยละกนั

‘เยน็นี้ว่างรเึปล่า มากนิข้าวที่ออฟฟิศผมไหม’

ค�าเชิญชวนที่ท�าเอาคนอ่านรู้สึกแปลกใจอยู่ไม่น้อย จู่ๆ มาชวนไป 

กินข้าวที่ออฟฟิศ หมายความว่ายังไง เขาคงไม่ได้ไปเผาอะไรเธอให้คนที่

ท�างานฟังหรอกใช่ไหม

แล้วก็เหมือนว่าฝ่ายนั้นจะเดาค�าถามในใจเธอได้ เขาเลยรีบอธิบาย

เสรมิว่าที่ท�างานเขามพีนกังานผูห้ญงิ ซึ่งน่าจะเป็นเพื่อนที่แนะน�าอะไรเธอได้

ภำพถ่ำยใบที ่๓
ก๊วนออฟฟิศน้อยๆ
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ดีกว่าเขา อีกอย่างที่ท�างานเขาก็มีพนักงานแค่สี่ห้าคน ไม่ใช่บริษัทใหญ่ที่ 

อาจจะท�าให้เธอเกรง็จนวางตวัไม่ถูก

‘แถวนี้มนัเงยีบๆ ผมกลวัพี่ไม่มเีพื่อนแล้วจะเหงา’

นธินินัท์เผลอยิ้มให้ประโยคสดุท้ายที่กรีตส่ิงมา แล้วพมึพ�ากบัตวัเอง 

“มหีาเพื่อนให้ด้วย รู้ใจเราเหมอืนกนันะเนี่ย” ว่าแล้วกพ็มิพ์ตอบกลบัไป

‘อื้ม ไปกไ็ด้’

หลังจากการสนทนาไม่กี่ประโยคนั้นจบลง ช่างภาพสาวก็ท�างาน 

ของเธอต่อ เธอเริ่มเปิดหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับจังหวัดเชียงราย 

หาโลเกชนัสวยๆ ที่จะใช้ในการถ่ายภาพ และนี่กค็อืหนึ่งในเหตุผลที่เธออยาก

จะหาเพื่อน เพราะนอกจากจะท�าให้ชีวิตในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ของเธอ 

มสีสีนัขึ้นแล้ว การขอความเหน็จากคนพื้นที่กม็กัจะท�าให้เธอได้ภาพสวยๆ 

จากสถานที่ที่ยงัไม่ค่อยมใีครรู้จกัเสมอ

คงเป็นเพราะได้ท�างานที่ชอบ พอรู้ตัวอีกที เวลาก็ผ่านไปแล้วร่วม 

ห้าชั่วโมง ร่างกายของนธินินัท์เริ่มเรยีกหาพลงังาน และกเ็ป็นเวลาเดยีวกบั

ที่เสยีงตะโกนของใครบางคนดงัมาจากทางระเบยีงไม้

“พี่นนัท์! พี่นนัท์ครบั!”

คนถกูเรยีกตกใจรบีพรวดพราดตามเสยีงออกไปด ูแล้วกเ็ป็นอย่างที่ 

เธอคดิ กรีตยินือยูท่ี่ปลายบนัไดไม้ที่เชื่อมจากระเบยีงไปถงึชั้นล่าง หญงิสาว

ที่ยังไม่คุ้นชินกับความเป็นอยู่ในละแวกนี้หันมองซ้ายขวา แอบกลัวนิดๆ  

ว่าจะมใีครออกมาต่อว่าหรอืเปล่าที่เขาเรยีกเธอเสยีงดงั

“ไปกนิข้าวกนัพี่”

“ต่อ เมื่อกี้ตะโกนเสียงดังไปรึเปล่า เดี๋ยวคนแถวนี้ก็ได้ขว้างขวด 

มาหรอก” คนเป็นพี่วิ่งลงบนัไดไปห้าม ทว่าคนโดนปรามกลบัยิ้มปนข�า

“ไม่ว่าหรอกพี่ แถวนี้เขากต็ะโกนกนัออกบ่อย ที่นี่มนัต่างจงัหวดันะ 

ไม่เหมือนกรุงเทพฯ บ้านพี่ ที่นี่ตะโกนนิดๆ หน่อยๆ ได้ ไม่ต้องกลัว 

หวัแตก”



อิ น เ อ ว า  l  39

“ย่ะ!”

เมื่อวานตอนกินข้าวด้วยกัน เธอบอกเขาไปว่าบ้านเธออยู่กรุงเทพฯ 

แต่อยากปลกีวเิวกมาอยู่ต่างจงัหวดั ตอนนั้นเขากห็าวา่เธอตสิต์แตกไปแลว้

ทหีนึ่ง วนันี้ยงัเอามาแซว็ไม่เลกิ ถ้าสนทิกนัมากกว่านี้ นธินินัท์มั่นใจว่าเธอ

ต้องยื่นมอืไปเขกกะโหลกน้องชายร่วมบ้านที่ท�าหน้าตายยีวนใส่เธอแน่ๆ

“ไปกนัพี่ ออฟฟิศผมอยู่ใกล้ๆ เนี่ย เดนิไปได้”

“หา? ใกล้ขนาดเดนิไปได้เลยเหรอ” นธินินัท์ว่าแล้วหนัไปมองโรงรถ

ข้างหลังเธอ เพิ่งสังเกตว่าเขาไม่ได้ขับรถไปท�างานเหมือนวันแรกที่เธอย้าย

เข้ามาอยู่

กีรติพยักหน้าสองสามที พลางส�ารวจดูความพร้อมของคู่สนทนา

คร่าวๆ ก่อนสายตาของเขาจะไปหยุดอยู่ที่...

‘ขาวมาก ขาขาวมาก’ คนที่รู้ตวัว่านสิยัเสยีรบีย้ายสายตากลบัขึ้นมา

มองใบหน้าเจ้าของขาเรียวขาวสะดุดตาเมื่อครู่ พลางนึกต�าหนิตัวเองในใจ 

ที่เผลอเสยีมารยาทกบัเธออกีแล้ว

“เดนิไปได้ครบั แต่ผมว่า...พี่ไปเปลี่ยนเป็นกางเกงขายาวดกีว่า คอื...

ยุงมนัเยอะ”

หึ! ที่ออฟฟิศน่ะ มียุงอีกสามตัวรออยู่ ใส่กางเกงขาสั้นไป ไม่ด ี

ต่อเธอแน่ๆ

นิธินันท์ก้มดูชุดตัวเอง แม้ว่ากางเกงที่เธอใส่จะไม่ได้สั้นมาก แต่

เพราะปกตเิธอกไ็ม่ค่อยใส่กางเกงขาสั้นออกนอกบ้าน จงึตั้งใจเอาไว้อยูแ่ล้ว

ว่าจะเปลี่ยนเป็นกางเกงขายาว แม้ว่าเขาจะไม่ได้บอก

“อื้ม งั้นรอแป๊บนงึนะ ขอไปหยบิเสื้อคลุมด้วย”

กีรติยิ้มตอบ ลอบเป่าปากเมื่อเจ้าของเสียงหวานคล้อยหลัง แล้ว 

เมื่อขาขาวสวยพ้นสายตาออกไปจนชายหนุม่แน่ใจว่าจะไม่มใีครได้ยนิในสิ่ง

ที่เขาพูด ฝ่ามอืหนากย็กขึ้นตบหน้าผาก เรยีกสตติวัเองเบาๆ

“ไม่มองนมกม็องขา บ้าไปแล้วกู”
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เดนิจากบ้านหลงัน้อยของทั้งสองมาไม่ถงึห้านาท ีกรีตกิพ็านธินินัท์
มาหยุดอยู่ที่บ้านแฝดที่อยู่ถดัไปแค่สามหลงั แน่นอนว่าบ้านหลงันี้นธินินัท์

เคยเห็นมาก่อนแล้ว เพราะมันอยู่ต้นซอยก่อนที่จะเข้าไปถึงบ้านของเธอ  

คนตัวสูงเดินน�าเธอผ่านสวนเล็กๆ หน้าบ้านเข้าไปยังบ้านหลังที่อยู่ฝั ่ง 

ซ้ายมือ ก่อนจะแนะน�าให้เธอรู้จักกับเจนนิภา สาวตาโตที่มีเสียงเล็กพอๆ 

กบัขนาดตวั ซึ่งออกมาต้อนรบั

เจนนิภายิ้มให้อย่างเป็นมิตร พร้อมกับบอกให้เรียกสั้นๆ ว่า ‘เจน’ 

เพราะว่าอายุเท่ากัน นิธินันท์ยิ้มกว้าง ใจชื้นขึ้นมาเยอะ ท่าทางใจดีและ 

เป็นกันเองของเพื่อนใหม่ท�าให้เธอวางตัวได้ง่ายขึ้น แต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าที่ 

เจนนภิารูเ้รื่องของเธอแม้กระทั่งอายนุั้น คงไม่พ้นโดนกรีตเิอาเรื่องเธอมาเผา

เอาไว้อย่างที่คดิแน่ๆ

เจนนภิาพาแขกคนใหม่เดนิไปตามทางเดนิระหว่างบ้านแฝดสองหลงั

จากหน้าบ้านยาวขนานไปกับด้านข้างตัวบ้านมาจนทะลุที่ห้องครัวซึ่งอยู่ 

หลงัสุดของตวับ้าน ห้องครวันี้เป็นครวัแบบเปิด คอืไม่มผีนงัด้านหลงัและ 

ด้านข้าง แต่ถูกเปลี่ยนให้เป็นขอบกั้นต�่าๆ แทน มองไปแล้วเหน็บ้านที่อยู่

ข้างหลงัได้อย่างชดัเจน 

นธินินัท์แปลกใจหน่อยๆ ที่เครื่องครวัเครื่องใช้ถกูวางเรยีงเอาไว้อย่าง

เป็นระเบียบโดยไม่กลัวว่าจะถูกขโมย ทั้งที่ห้องครัวนี้ไม่มีทั้งผนังทั้งประตู 

ที่จะสามารถลงกลอนได้ รับรองว่าถ้าบ้านที่กรุงเทพฯ ของเธอเป็นแบบนี้  

มหีวงัได้ซื้อเตาแก๊สใหม่รายวนัแหงๆ

เสื่อขนาดกว้างพอเหมาะถูกปูเอาไว้บนพื้นครัว ตรงกลางมีกระทะ

ไฟฟ้าสแีดงที่น�้าซุปข้างในร้อนจนเดอืดปุดๆ กรีตทิี่เดนิน�าลิ่วเข้ามาก่อนเธอ

และเจนนภิาก�าลงัตั้งหน้าตั้งตาเอาผกัใส่ในกระทะอยู่

“นั่งตรงนี้กไ็ด้นนัท์” เจนนภิาบอกให้คนที่เก้ๆ กงัๆ ไม่รูจ้ะเริ่มอย่างไร

นั่งลงข้างๆ เธอ

นธินินัท์ค้อมตวัเชงิทกัทายคนอื่นๆ ที่นั่งร่วมวงอยู่ก่อนแล้ว ก่อนจะ
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นั่งลงตรงต�าแหน่งที่เจนนภิาบอก ซึ่งมกีรีตนิั่งอยู่อกีข้างหนึ่งของเธอ

“วนันี้เป็นเมนูสุกี้ นนัท์ต้องรบีตกันะ เพราะผู้ชายพวกนี้กนิเรว็มาก 

ถ้าอยากกินอะไรเราต้องรีบตักมาใส่จานไว้ก่อน ไม่งั้นนะ เผลอแป๊บเดียว 

อด!”

คนมาใหม่อมยิ้ม ดเูหมอืนคนมปีระสบการณ์มากกว่าก�าลงัถ่ายทอด

วชิาการเอาตวัรอดให้เธอ

“อ้อ ลืมแนะน�าไปเลย คนนี้พิพัฒน์นะ เป็นสามีเราเอง” เจนนิภา 

บุย้ปากไปหาชายหนุม่ที่นั่งข้างๆ คนถกูเอ่ยชื่อจงึชะโงกหน้ามายิ้มให้ พร้อม

กบัโบกตะเกยีบในมอืทกัทายเธอ

ผู้ชายที่นั่งถัดไปจากพิพัฒน์คือกรวีร์ หรือ ‘วีร์’ ชายหนุ่มที่ดูจะตัว 

สูงใหญ่กว่าเพื่อน ทุกคนที่นี่เรยีกเขาว่า ‘ป๋า’ ซึ่งนธินินัท์กย็งัไม่กล้าถามถงึ 

ที่มาที่ไป แต่ที่รู้แน่ๆ ก็คือเขาเป็นป๋าที่มีรอยยิ้มน่ารักและดูใจดีมากๆ  

เชยีวละ

ส่วนคนสุดท้ายที่นั่งอยู่ระหว่างกรวรี์กบักรีต ิเจนนภิาบอกว่าเขาเป็น

น้องเล็กของที่นี่ ศรัณย์ หนุ่มร่างผอมดูจะเขินอายอยู่ไม่น้อยเมื่อตอนที่ 

เจนนภิาแนะน�าเขาให้เธอรูจ้กั เพราะผูช้ายคนอื่นๆ ในวงต่างรุมแซว็เขาเรื่อง

ผมทรงใหม่ที่เพิ่งไปตัดมา แต่เกิดการผิดพลาดทางเทคนิค จนออกมาดู

เหมอืน...ทหารเกณฑ์อย่างไรชอบกล

เมื่อการท�าความรู้จกัเพื่อนใหม่จบลง ปาร์ตี้สุกี้หม้อใหญ่ที่เตมิเท่าไร

ก็เหมือนจะไม่พอกับแก๊งชายหนุ่มที่พิพัฒน์อ้างว่าพวกเขากินจุเพราะอยู่ใน

วยัเจรญิเตบิโตกเ็ริ่มขึ้น ทกุคนกนิไปคยุไปอย่างสนุกสนาน หยอกล้อกนัไป

มาจนมเีรื่องให้ข�าไม่หยดุ และกเ็ป็นตอนนี้เองที่นธินินัท์รู้สกึว่า ไม่ใช่แค่กรีติ

เท่านั้นที่ไม่ถือตัว แต่ทุกคนที่นี่ก็ให้ความสนิทสนมและเป็นกันเองกับเธอ 

จนคนมาใหม่รูส้กึกลมกลนืเหมอืนเป็นเพื่อนในกลุม่ที่รู้จกักนัมานานอย่างไร

อย่างนั้น

“แล้วนี่พี่นนัท์จะอยู่ที่นี่นานไหมครบั” ศรณัย์ถามขึ้นบ้าง
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“อย่างน้อยก็สามเดือนนะ หลังจากนั้นค่อยว่าอีกที ถ้ายังมีที่สวยๆ 

ให้ถ่ายกอ็าจจะอยู่ต่อ ถ้าไม่มแีล้วกค็งย้ายไปที่อื่น”

“พี่เจน ผมขอเต้าหู้ไข่บ้างส”ิ เสยีงของกรีตดิงัแทรกขึ้น ไม่ต้องบอก 

กร็ู้ว่าสนใจของกนิตรงหน้ามากกว่าเรื่องสนทนากลางวง 

เขายื่นชามของตัวเองไปให้เจนนิภา ทว่าหญิงสาวที่ถูกเรียกกลับ 

ย่นจมูกใส่

“เสยีใจ อนันี้ฉนัจะให้นนัท์”

“โห พี่เจนไม่รกัผมเลย”

นิธินันท์หลุดข�าพรืดให้คนข้างๆ ที่แกล้งท�าเสียงอ่อนราวกับเด็ก 

ขี้ใจน้อย ทว่าประโยคต่อมาของเจนนภิากเ็รยีกเสยีงฮาจากคนทั้งวง

“เสยีงออดอ้อนแบบนั้นเอาไปใช้กบัสาวๆ เถอะต่อ ฉนัมผีวัแล้วย่ะ”

จะว่าไปเจนนิภาเหมือนแม่ที่ก�าลังรับมือกับลูกชายวัยแสบสามคน 

กไ็ม่ปาน นธินินัท์ช�าเลอืงมองคนอดกนิเต้าหู้ไข่ด้วยสายตาหยอกล้อ แล้วก็

เหมอืนว่าคนถูกมองจะรู้ตวัเลยหนัหาเธอบ้าง

“ไม่ต้องมองผมด้วยสายตาแบบนั้นเลยพี่ เดี๋ยวผมกแ็ย่งกนิหรอก”

นิธินันท์ไม่ตอบ ได้แต่ย่นจมูกให้ กีรติมองคนที่ท�าท่าเดียวกับ 

เจนนภิาเมื่อครู ่แต่ไม่รูท้�าไมครั้งนี้เขาถงึรูส้กึว่ามอีะไรสกัอย่างวิ่งวบูวาบอยู่

ในอก

มนัอาจเป็นเพราะความร้อนจากกระทะไฟฟ้าที่ให้แก้มขาวๆ ของเธอ

แดงระเรื่อหรอืเปล่า หรอือาจจะเป็นขาขาวๆ ที่เขาเหน็ตอนก่อนจะออกจาก

บ้านคู่นั้น หรือไม่แน่...ที่ความรู้สึกตอนมองนิธินันท์ไม่เหมือนกับที่มอง 

เจนนภิาอาจจะเป็นเพราะ...

‘พี่นนัท์ยงัไม่มผีวั’

เฮ้ย! คดิอะไรเนี่ย

“ถามจรงินะนนัท์ ท�าไมถงึกล้าเช่าบ้านอยู่กบัผู้ชายแปลกหน้า”

โชคดีที่เสียงของเจนนิภาเรียกสติที่เตลิดไปไกลของกีรติให้กลับคืน 
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เขาจงึรบีหนัไปจดจ่อกบัค�าตอบเพื่อกลบเกลื่อนความผดิที่อาจจะแสดงออก

ทางสหีน้าได้

“กล้าอะไรล่ะ กต็อนแรกลงุยศบอกว่าคนข้างล่างชื่อ กรีต ิเรากค็ดิว่า

เป็นผู้หญงิ เลยตอบตกลงเช่าไป มารู้ตวัตอนเซน็สญัญาเช่าไปแล้ว ว่าเป็น

ผู้ชาย” ไม่อยากจะคดิเลยด้วยว่ารู้ด้วยวธิไีหน

“พอๆ กบัไอ้ต่อเลย ตอนแรกมนักค็ดิว่านนัท์เป็นผู้ชาย”

นิธินันท์ฟังแล้วเลิกคิ้วให้พิพัฒน์ราวกับจะถามว่าจริงหรือ แล้วพอ

คนพดูพยกัหน้าย�้า คนถกูหาว่าเป็นผูช้ายจงึหนักลบัมาขอค�าอธบิายเพิ่มจาก

คนข้างๆ

“ก็ตอนลุงยศโทร. มา ผมนั่งมอ’ไซค์วินอยู่ ผมได้ยินลุงยศบอกว่า 

พี่ชื่อ...นธิ”ิ

“ไอ้บ้า! นธิ ินั่นพ่อฉนั”

เสียงฮาครืนดังขึ้นทันทีที่สิ้นประโยค มันคงเป็นความบังเอิญที่ลง 

ลอ็ก หรอืไม่กโ็ชคชะตาที่เหมาะเจาะละมั้ง ที่ท�าใหท้ั้งเธอและเขาต่างกเ็ข้าใจ

ผดิ ยอมรบัว่าตอนแรกเธอกงัวลอยูไ่ม่น้อยว่าจะใช้ชวีติอย่างไรในบ้านเดยีว

กบัเขา ทว่าตอนนี้เธอกลบัรูส้กึดใีจที่ความผดิพลาดครั้งนี้ท�าให้เธอได้พบกบั

มติรภาพใหม่ๆ เรื่องราวใหม่ๆ ที่ไม่เลวดเีหมอืนกนั

หลงัจากสุกี้มื้อเฮฮาจบลง ทุกคนต่างกเ็ริ่มจดัเกบ็สภาพสงครามกนั

อย่างรู้หน้าที่ เจนนิภาจัดเก็บของสดเข้าตู้เย็น ขณะที่พิพัฒน์เก็บกวาด 

บริเวณที่พวกเขานั่งกันเมื่อครู่ โดยมีกรวีร์และศรัณย์ท�าหน้าที่ล้างจานกัน

อย่างแขง็ขนั

นิธินันท์ยืนมองไปรอบๆ กวาดสายตาดูว่าเธอควรจะช่วยท�าอะไรด ี

ทว่าเจนนภิากลบัปฏเิสธที่จะให้เธอช่วย และบอกให้เธอไปนั่งรอที่หน้าบ้าน 

ตอนแรกนิธินันท์ก็ละล้าละลังอยู่ แต่พอเพื่อนใหม่บอกว่า ‘วันนี้มันเลอะ 

ไปหน่อย เอาไว้ครั้งหน้าค่อยช่วยแล้วกันนะ’ แขกของบ้านจึงยอมท�าตาม

แต่โดยดี
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ช่างภาพสาวเดินออกมานั่งที่เก้าอี้โยกเบาะนุ่มที่ชานหน้าบ้าน มอง 

สวนหย่อมเลก็ๆ ที่เธอเดนิผ่านเมื่อตอนมาถงึ เถาอญัชนัเลื้อยขึ้นพนัไปตาม

แนวรั้วไม้เตี้ยที่กั้นระหว่างสวนของบ้านกบัสวนของออฟฟศิ ดอกสมีว่งเข้ม

ของมันตัดกันเป็นอย่างดีกับรั้วไม้สีขาว ไหนจะกุหลาบสีชมพูดอกน้อยที่

ปลูกเป็นแนวอยู่ใกล้ๆ กับพวงแสดที่ห้อยระย้าลงมาที่อีกด้านหนึ่งของ

ก�าแพงบ้าน แม้เวลาหวัค�่าแบบนี้จะมองเหน็ได้ไม่ชดัมาก แต่มนักเ็ป็นสวน

ที่มองแล้วเพลนิตาดจีรงิๆ

“พี่มากนิข้าวด้วยนี่กด็เีหมอืนกนัแฮะ” เสยีงที่เริ่มคุน้หเูรยีกให้นธินินัท์ 

หนัไปมอง “พี่เจนไล่ให้ผมมานั่งเป็นเพื่อนพี่ ผมเลยไม่ต้องล้างจาน” 

กีรติว่าพร้อมกับยื่นกระป๋องเบียร์ที่เปิดแล้วให้นิธินันท์ ก่อนจะนั่ง 

ลงบนขอบกั้น ฝั่งตรงข้ามกบัที่เธอนั่งอยู่

“นสิยัไม่ด”ี

“อ้าว นี่พี่ว่าพี่เจนเหรอ”

“ฉนัว่าเธอนั่นแหละ กวนจรงิๆ เลย”

คนที่โดนว่ากวนหัวเราะหึๆ เอนตัวหลบมะเหงกที่ท�าท่าเหมือนจะ 

ลอยมา ก่อนจะเปิดเบยีร์อกีกระป๋องในมอืแล้วยกขึ้นดื่มบ้าง

“ปกตพิี่ย้ายที่อยู่แบบนี้บ่อยเหรอ”

“อื้ม กเ็ปลี่ยนไปเรื่อยๆ นะ ถ่ายรูปไปเรื่อยๆ”

“ตสิต์ว่ะ อย่างงี้พี่กม็เีพื่อนอยู่หลายจงัหวดัเลยด”ิ

“อมื...กไ็ม่เชงิหรอก เพราะปกตไิม่ค่อยได้อยูน่านๆ แบบนี้ ส่วนใหญ่

จะอยูแ่ค่สั้นๆ สองสามอาทติย์แล้วกเ็ปลี่ยนที่ไป ทกุทกีเ็ลยจะเช่าเกสต์เฮาส์ 

เอา เพื่อนที่รู้จักถ้าไม่ใช่นักท่องเที่ยว ก็เป็นพนักงานเกสต์เฮาส์นั่นแหละ 

ส่วนเพื่อนสมัยเรียนก็มีติดต่อบ้าง แต่ส่วนใหญ่ต่างคนต่างก็ใช้ชีวิตของ 

ตวัเองมากกว่า”

“อมื...พวกตสิต์แตกเหมอืนๆ กนัสนิะ แล้วท�าไมครั้งนี้พี่ถงึอยู่ยาว

ล่ะ”
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“ก็มันเป็นช่วงหน้าหนาวพอดี มาเชียงรายครั้งแรกด้วย อากาศดี 

แบบนี้เลยอยากอยู่นานๆ หน่อย” นธินินัท์โยกเก้าอี้ไปมาช้าๆ ทอดสายตา

เบาหววิไปหาเพื่อนร่วมบ้าน จรงิๆ มนัเป็นเพราะบ้านในฝันหลงันั้นด้วย ที่

ท�าให้เธอตดัสนิใจได้ง่ายและ...เรว็ไปนดิ

กรีตยิิ้มตาวาวกลบัมาให้ หญงิสาวมองยิ้มนั้นได้ไม่กี่วนิาทกีร็บีเสมอง

ไปทางอื่น อยู่ดีๆ ใจเธอก็เต้นถี่ๆ ขึ้นมาเสียอย่างนั้น คงเป็นเพราะเบียร ์

ที่ดื่มไปเกอืบครึ่งกระป๋องนี้แน่ๆ

“อกีอย่างนะ ดูจากข้อมูลแล้ว เชยีงรายน่ะมทีี่ที่น่าสนใจ น่าถ่ายรูป

เยอะมาก” คนที่คิดว่าตัวเองเริ่มเมาดึงความสนใจของตัวเองกลับเข้าเรื่อง

สนทนาอกีครั้ง “เขาว่ากนัว่า ถ้าจะมาให้ถงึเชยีงรายจรงิ ต้องเริ่มจากไปเยี่ยม

นรกที่พิพิธภัณฑ์บ้านด�า ต่อด้วยไปขึ้นสวรรค์ที่วัดร่องขุ่น แล้วก็เข้าใกล้

นพิพานที่ไร่เชญิตะวนั”

“หลงัจากนั้นกไ็ปเมาปลิ้นที่สงิห์ปาร์ค”

“โอ๊ย ต่ออ้ะ เมาปลิ้นอะไรเล่า เสยีบรรยากาศหมด” คนที่ถูกท�าลาย

ภาพจินตนาการด้วยค�าว่า ‘เมาปลิ้น’ โวยวาย แน่นอนว่าอีกฝ่ายหัวเราะร่า 

กระดกเบยีร์ในมอืขึ้นดื่มเหมอืนจะตอกย�้าเธออกี

“ว่าแต่ ต่อมทีี่สวยๆ แนะน�าไหม ไม่เอาแบบตามรวีวินะ เอาที่ที่ต่อ

คดิว่าสวย”

“ที่ที่ผมคดิว่าสวยเหรอ อมื...ขอเวลาคดิหน่อยละกนั” นธินินัท์พยกั

หน้ารบั ไม่รู้ตวัว่าก�าลงัจะโดนเดก็กวน “แต่พี่ต้องเลี้ยงดูปูเสื่อผมดีๆ  นะ 

ผมถงึจะคดิออก”

ความยียวนนั้นท�าให้หญิงสาวเผลออมยิ้ม ก่อนจะเปลี่ยนเป็นค้อน

ขวบั “งั้นฉนัไปถามเจนกไ็ด้”

“โห ได้ใหม่แล้วลมืเก่า พี่นนัท์ไม่รกัผมเลย”

ค�าพดูสดุท้ายท�าเอานธินินัท์หน้าร้อนผ่าว...มนัเป็นเพราะแอลกอฮอล์

น่า อย่าตื่นเต้น เธอบอกตวัเองซ�้าๆ ในใจ
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“ค�าพูดนั้นเกบ็ไว้อ้อนสาวๆ เถอะต่อ”

“เฮ้ย พี่นันท์ อย่าไปฟังพี่เจนสิ พี่เจนเขาก็แกล้งแซ็วผมเล่นไป 

อย่างนั้นเอง ผมมีสาวๆ ที่ไหน” กีรติไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท�าไมตอนที่ 

เจนนภิาพูดเขาไม่โต้แย้ง แต่พอเป็นนธินินัท์พูด เขากลบัปล่อยให้เธอเข้าใจ

ไปอย่างนั้นไม่ได้

คนฟังเบ้ปากแล้วพยกัหน้าถี่ๆ

“ผมพูดจรงิๆ นะ นี่พี่เชื่อผมรเึปล่าเนี่ย”

ยังไม่ทันที่ค�าแก้ต่างของกีรติจะได้รับการยอมรับหรือปฏิเสธ รถ

จักรยานยนต์คันหนึ่งก็วิ่งเข้ามาหยุดที่หน้าบ้าน พร้อมกับเสียงใสที่ตะโกน

ข้ามรั้วเข้ามา

“พี่ต่อ!”

คนถูกเรียกที่นั่งหันหลังอยู่หันขวับไปหาต้นเสียงแทบจะทันที เช่น

เดยีวกบัคนบนเก้าอี้โยกที่เลื่อนสายตาไปมองด้วย แล้วภาพสาวนกัศกึษาที่

ยนืยิ้มหวานเกาะรั้วไม้ พร้อมกบัโบกมอืมาให้ชายหนุ่มเจ้าของชื่อกแ็ทบจะ

ท�าให้นิธินันท์หลุดข�า ค�าถามเมื่อครู่นั้น เห็นทีเธอคงไม่ต้องตอบเขาแล้ว 

ละมั้ง

กีรติหันกลับมามองนิธินันท์ เธอยิ้มล้อ เอียงศีรษะให้เหมือนจะ 

ถามเขาว่าจะแก้ตัวว่าอย่างไร ชายหนุ่มถอนหายใจ ลุกแล้วเดินลงบันได 

สองสามขั้นหน้าบ้านเพื่อไปหาคนที่ยนืรออยู่นอกรั้ว แต่กไ็ม่วายหนักลบัมา

หาหญงิสาวอกีคน

“ทดไว้ก่อน เดี๋ยวผมกลบัมาเคลยีร์”

เช้านี้อากาศเย็นขึ้นกว่าทุกวันเล็กน้อย แต่ก็ไม่ถึงกับหนาวจน
อยากนอนซุกตวัใต้ผ้าห่ม ออกจะเป็นบรรยากาศชวนให้ตื่นแต่เช้า ลกุขึ้นมา

สูดอากาศสดชื่นเสยีมากกว่า แม้เมื่อคนืก๊วนเพื่อนใหม่จะบอกกบัเธอว่า ถ้า

เธออยากสัมผัสความหนาวเย็นของฤดูหนาวอย่างแท้จริงให้ขึ้นไปเที่ยว 
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บนดอย เพราะตอนนี้บนนั้นหนาวเกอืบจะตดิลบได้แลว้ แต่ส�าหรบัสาวต่าง

ถิ่นที่ไม่ค่อยชนิกบัอากาศหนาวเท่าไร เยน็สบายแบบนี้แหละ ดทีี่สุดแล้ว

นิธินันท์ยกแก้วกาแฟหอมกรุ่นขึ้นจิบเพิ่มความอุ่นให้ร่างกายอีก 

เลก็น้อย เท้าแขนทั้งสองข้างกบัขอบกั้นระเบยีงไม้ชั้นสอง ขนาดว่าเธอไม่ได้

ตื่นเช้ามาก และใช้เวลากบักจิกรรมยามเช้าและอาหารเช้าไปพอสมควรแล้ว 

แต่กย็งัทนัได้อ้อยอิ่ง ดื่มด�่าอากาศดีๆ  แบบนี้ คดิแล้วกอ็จิฉาคนที่นี่จรงิๆ

พอนกึอจิฉา เธอกพ็ลนันกึถงึคนที่นี่อกีคนขึ้นมา เมื่อตะกี้นี้ตอนเธอ

ลงไปข้างล่างเขายังไม่ตื่น แหงละ ก็วันนี้เป็นวันหยุด แถมเมื่อคืนก๊วน

ออฟฟิศน้อยๆ (เจนนิภาบอกให้เธอเรียกว่าอย่างนั้น) ก็ดื่มฉลองที่ได้งาน

โพรเจกต์ใหม่กันเสียจนดึกดื่น พอกลับมาถึงบ้าน เธอคิดว่าเขาต้องหลับ

เป็นตายแน่ๆ ที่ไหนได้ หยบิโน้ตบุ๊กออกมาตั้งที่ห้องนั่งเล่น ท�างานต่อเสยี

อย่างนั้น แถมพอเธอขึ้นนอนก่อน แล้วลงมาเข้าห้องน�้าอีกทีตอนตีสาม  

เขากย็งันั่งท�างานอยู่อย่างนั้น หน�าซ�้ายงับอกกบัเธออกีว่า

‘หวัผมแล่นตอนเมาน่ะพี่’

หมื? อย่างนี้กม็ดี้วยเหรอ สาบานได้ เธอคนหนึ่งละที่จะไม่จ้างเขา 

แต่จะวา่ไป เธอกย็งัไม่เคยถามจรงิจงัสกัครั้งว่าเขาท�างานอะไรกนัแน่ แต่ท�า

อย่างไรได้ล่ะ คุยกนัทไีรไม่ค่อยได้เรื่องมสีาระหรอก ไม่พาออกอ่าว กก็วน

กลับตลอด ที่จริงกีรติก็ไม่ได้เด็กกว่าเธอเท่าไร แต่ไม่รู้ท�าไม เธอตามเขา 

ไม่ค่อยทนัเลย

‘น้องเขาเป็นเพื่อนของน้องสาวผม เรยีนคณะเดยีวกนั น้องเขาผ่าน

มาทางนี้ น้องสาวผมเลยให้แวะเอาของมาให้’

ค�าอธบิายของเรื่องที่ทดเอาไว้เมื่อคนืแวบเข้ามาในหวันธินินัท์อกีครั้ง 

อดคิดไม่ได้จริงๆ ว่าท�าไมเขาต้องใส่ใจด้วยว่าเธอจะเข้าใจสิ่งที่เห็นไปใน 

ทางไหน ทั้งที่เธอกบัเขากเ็พิ่งจะเจอกนันบัวนัได้แท้ๆ

‘ผมไม่มแีฟนจรงิๆ นะพี่’

ไอ้ประโยคที่ตามมาขยายความเพิ่มนั่นอีก คงเป็นเพราะ...เขาแค่
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อยากให้เธอมั่นใจว่าเธอจะอยู่ร่วมบ้านกับเขาได้อย่างสบายใจ ไม่มีสาว 

หน้าไหนมาแหกอกเพราะคดิว่าเธอเป็นชูร้กัที่เขาแอบซ่อนเอาไว้ในบ้านละมั้ง

ยงัไม่ทนัที่ช่างภาพสาวจะได้ค�าตอบให้ตวัเองด ีรถเก๋งยโุรปคนัเงาวบั

กแ็ล่นมาจอดหน้ารั้วบ้าน 

มีแขกมาหรือ หญิงสาวเลิกคิ้วนิดๆ ไม่ใช่แขกของเธอแน่ เพราะ

นอกจากครอบครวัแล้วกไ็ม่มใีครรู้ว่าเธออยู่ที่นี่ งั้นกม็อีกีแค่คนเดยีว แขก

ของคนที่ยงันอนไม่ตื่นนั่นละ

นธินินัท์วางแก้วกาแฟบนขอบกั้นระเบยีง แล้วเดนิลงบนัไดไม้ไปหา

ผู้มาเยือน เธอไม่ได้เปิดประตูรั้วออกไปเพราะรั้วบ้านนั้นสูงจากเอวขึ้นมา 

ไม่มาก หญงิสาวมองชายร่างสงูโปร่งในเสื้อเชิ้ตที่ดภูมูฐิาน อายนุ่าจะมากกว่า

เธอสกัสี่ห้าปีเหน็จะได้ เขาเดนิอ้อมรถมาหาเธอพร้อมกบัซองสนี�้าตาลในมอื

“สวสัดคี่ะ” เจ้าบ้านเอ่ยทกัขึ้นก่อน 

ผู้มาเยือนดูจะงงๆ เล็กน้อยที่เห็นเธอออกมาต้อนรับแทนที่จะเป็น 

เจ้าบ้านอกีคน นธินินัท์จงึพอจะเดาได้ว่าเขาคงเคยมาที่นี่แล้ว

“เอ่อ...ไม่ทราบว่าต่อยงัอยูท่ี่นี่รเึปล่าครบั” เขาว่าแล้วเอี้ยวตวัมองผ่าน

เธอไปยงัโรงจอดรถด้านหลงัที่มรีถเก๋งคนัสดี�าจอดอยู่

“ต่ออยู่ค่ะ แต่ว่าน่าจะนอนอยู่ คุณมีธุระอะไรฝากไว้กับฉันก็ได ้

นะคะ”

“งั้นผมรบกวนฝากเอกสารไว้ให้ต่อหน่อยได้ไหมครับ พอดีผมไปที่

ออฟฟิศแล้ว ไม่มใีครอยู่เลย ลมืไปว่าวนันี้เป็นวนัเสาร์ แล้วผมต้องไปธุระ

ต่างจงัหวดัต่อด้วย”

“ได้สคิะ” นธินินัท์รบัซองเอกสารนั้นมา อมยิ้มนดิๆ เมื่อคดิถงึตอน

ที่เธอกับกีรติแยกตัวกลับบ้านมาเมื่อคืน แล้วสามหนุ่มที่เหลือยังคงดื่ม 

กนัต่อ จะให้ตื่นเช้าคงจะยาก “เอ่อ...จะให้บอกว่าคุณอะไรฝากมาดคีะ”

ชายหนุ่มที่มัวแต่พินิจดวงหน้าขาวของคู่สนทนากระตุกคิ้วเล็กน้อย 

เมื่อถูกค�าถามของเธอท�าลายสมาธ ิ“อ้อ ผมชื่อปาณทัครบั แล้วคุณ...เป็น...
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เอ่อ..”

“เรยีกฉนัว่านนัท์กไ็ด้ค่ะ ฉนัเป็นเฮาส์เมตของต่อ เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่

ค่ะ คุณเลยไม่เคยเหน็หน้า” ชายหนุ่มพยกัหน้า แต่กย็ิ้มอยู่ในใจที่เธอไม่ใช่

คนส�าคัญของคนที่เขามาหา “เดี๋ยวฉันส่งให้ถึงมือต่อแน่นอนค่ะ รับรอง 

ไม่มหีาย”

“ครับ ขอบคุณมากครับ” ปาณัททิ้งท้ายด้วยการยิ้มให้คู่สนทนา 

เชิงบอกลา ก่อนจะอ้อมไปฝั่งคนขับ หันกลับไปมองสาวร่างเล็กที่รั้วบ้าน 

อกีครั้ง และเมื่อเหน็ว่าเธอก�าลงัจะเดนิเข้าบ้าน...

“คุณนนัท์ครบั” 

แม้แต่คนเรียกเองก็ยังตกใจอยู่ไม่น้อย ไม่รู้ว่าสมองส่วนไหนสั่งให้

เขาตะโกนออกไปอย่างนั้น ชายหนุม่ยอมรบัว่าใจลกึๆ ไม่อยากเสยีโอกาสที่

จะได้ท�าความรูจ้กักบัเธอไป ทว่ากไ็ม่รูจ้ะเริ่มต้นอย่างไรให้ดไูม่มากเกนิไปดี

“เอ่อ...เอ่อ รบกวนฝากบอกต่อว่าถ้าตื่นแล้วให้โทร. หาผมด้วย”

“อ๋อ ได้ค่ะ” 

คนที่ไม่รู้ว่านั่นเป็นแค่ค�าพูดแก้เก้อพยกัหน้ารบั แล้วโบกมอืส่งแขก

เป็นอนัดบัสดุท้าย ก่อนจะกลบัเข้าบ้านไป ส่วนคนปากไมต่รงกบัใจพอออก

รถมาได้สกัพกักห็นัมองโทรศพัท์มอืถอืที่วางเอาไว้ที่เบาะข้างคนขบั ระบาย

ยิ้มขึ้นอย่างพอใจ

“ในเมื่อเข้าตรงๆ ไม่ได้ อ้อมหน่อยกค็งไม่เสยีหายหรอกมั้ง”

พอนิธินันท์กลับขึ้นห้องแล้วเห็นว่ามีสายไม่ได้รับจากพี่ชายจอมเช็ก

ของเธอ คนกลวัโดนบ่นกเ็ลยรบีต่อสายกลบั คยุสารทกุข์สกุดบิกนัเลก็น้อย

กว็างไป ตามด้วยการถอนหายใจเฮอืกใหญ่ ถ้าคนที่บ้านรู้ว่าคุณหญงิกรีติ

ที่เธอโม้เอาไว้เมื่อก่อนหน้านี้เป็นผูช้ายละก.็..ไอ้นนัท์สายตสิต์คนนี้มหีวงัโดน

จบัขงัที่บ้านไปอกีหลายเดอืนแน่ๆ

หญงิสาวสะบดัหน้าไล่ความคดิหลอนๆ ออกไป แล้วหนัไปจดจ่อกบั

งานที่หน้าจอต่อ ลืมเรื่องที่ถูกไหว้วานเอาไว้เสียสนิท กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ 
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เที่ยงกว่า ตอนร่างกายของเธอบอกว่าได้เวลาของอาหารมื้อเที่ยงแล้วนั่นละ 

นิธินันท์ผละจากหน้าจอ บิดตัวแก้เมื่อยเล็กน้อย แล้วพลันเหลือบไปเห็น

ซองสีน�้าตาลที่เธอโยนทิ้งเอาไว้บนเตียงพอดี คนขี้ลืมตกใจจนปากอ้าค้าง 

ก่อนจะถอนหายใจให้แก่ความหลงๆ ลมืๆ ของตวัเอง

“ฉันส่งให้ถึงมือต่อแน่นอนค่ะ รับรองไม่มีหาย” นิธินันท์ล้อเลียน 

ค�าพูดของตัวเอง กลอกตาซ�้าด้วยสีหน้าที่บอกว่าเบื่อตัวเองสุดๆ “ค่ะ  

ไม่หาย แต่ลมื ให้มนัได้อย่างงี้ส ิไอ้นนัท์เอ๊ย!”

ว่าตัวเองเสร็จ คนชั้นสองก็เดินลงบันไดมาพร้อมกับซองเอกสาร 

เจ้าปัญหา ชะโงกหน้าไปที่โซฟาที่เธอเหน็กรีตนิอนหลบัสบายอยูเ่มื่อตอนเช้า 

แต่ครั้งนี้นิ้วโป้งที่เลื่อนหน้าจอสมาร์ตโฟนบ่งบอกว่าเขาตื่นแล้ว เธอยิ้มแห้งๆ 

แล้วเดนิอ้อมไปหยุดข้างโซฟา

“อ้ะต่อ เมื่อเช้าคุณปาณทัมา ฝากของเอาไว้ให้”

กีรติขยับตัว ยันตัวขึ้นนั่ง แล้วรับซองเอกสารในมือหญิงสาวมา 

เปิดดู

“คุณปาณทับอกว่าถ้าได้ของแล้วให้โทร. หาด้วย”

คนฟังพยกัหน้ารบัไปส่งๆ สมองเขายงัไม่ค่อยตื่นดเีท่าไรนกั นธินินัท์

เห็นว่าหมดธุระแล้วจึงแยกตัวออกมาหมายจะไปท�ามื้อเที่ยงที่ห้องครัว  

แต่เสยีงแหบพร่าของคนเพิ่งตื่นกด็งัไล่หลงัมาเสยีก่อน

“พี่ณทัมากี่โมงอ้ะพี่”

“เช้าอ้ะ แปดโมงได้ พี่บอกว่าต่อหลบัอยู่”

“โห พี่นนัท์ พี่น่าจะบอกว่าผมอาบน�้าอยู่ สร้างภาพขยนัให้ผมหน่อย

กไ็ม่ได้”

คนฟังถงึกบัอึ้งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะได้สตเิท้าสะเอวตั้งท่าจะเถยีงกลบั 

ทว่าอกีฝ่ายกไ็หวตวัทนัรบีดกัทางเอาไว้

“โอเค หลบัอยู่กห็ลบัอยู่ ขอบคุณมากครบั”

นิธินันท์ขว้างค้อนวงเบ้อเร่อกลับไปให้ แต่พอเธอสาวเท้าไปได้ไม่ 
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กี่ก้าวกเ็หมอืนคนโดนค้อนจะไม่ค่อยเขด็เท่าไร เพราะเธอได้ยนิเสยีงกระแอม 

ดงัตามหลงัมา ก่อนจะเป็นค�าถามที่ว่า

“พี่ว่าเสยีงผมเหมอืนคนตื่นนานแล้วรยึงั”

คนถกูถามแทบอยากจะเดนิเอาหวัไปโขกเสา ผู้ชายเงยีบขรมึที่พาเธอ

ไปซูเปอร์มาร์เกตวนันั้น...เจ้าที่เจ้าทางคะ ขอคนืตอนนี้ยงัทนัไหม



ท้องฟ้าสีฟ้าสดใสถูกอาบด้วยแสงสีส้มร้อนแรงของพระอาทิตย์
อันแรงกล้า แนวภูเขาที่อยู่ไกลลิบๆ เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มจนเกือบจะ

กลายเป็นเงาด�าหม่นๆ มองไม่เห็นเส้นแบ่งว่าลูกไหนเป็นลูกไหน เห็น 

เป็นเพียงเส้นแนวสูงต�่าไล่ระดับขึ้นลงตามธรรมชาติที่ตัดกับสีของท้องฟ้า 

หญิงสาวมองภาพศิลปะที่ธรรมชาติสรรค์สร้างขึ้นแล้วเผลอระบายยิ้ม 

ให้ความงดงามอนัน่าหลงใหล

ภาพวิวที่สวยงามของบรรยากาศยามเย็นผูกสายตาของนิธินันท์ 

เอาไว้ได้อกีแล้ว 

เสียงชัตเตอร์ดังตามรอยยิ้มเป็นระยะๆ ก่อนที่ช่างภาพสาวร่างเล็ก

จะหยุดการบันทึกความทรงจ�าของเธอเอาไว้ชั่วขณะ แล้วทอดสายตา 

ล่องลอยออกไปแตะภาพความงามเบื้องหน้า เรียวปากยังคงยิ้มละไมให้

ความสขุของชวีติอนัแสนเรยีบง่าย คดิแล้วกย็งัรูส้กึโชคดไีม่หายที่เธอได้เจอ

บ้านหลงันี้ แถมยงัจะได้มเีวลาซมึซบัความสวยงามนี้อกีตั้งสามเดอืน รบัรอง

ว่าเธอจะสูดอากาศสดชื่นเย็นสบายนี้ให้ชุ่มปอด ตั้งใจเก็บกักความสุขของ

ภำพถ่ำยใบที ่๔
พ่อสื่อจ�ำเป็น
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ชวีติอนัเรยีบง่าย และแสนสงบ...

“เฮ้ย เมาแล้วเหรอพี่” 

ยงัไม่ทนัจะได้เกบ็กกัความสงบสุขที่ว่าด ี สิ่งที่เธอใฝ่ฝันกถ็ูกท�าลาย

ลงทนัทดี้วยค�าถามกลั้วหวัเราะ 

นธินินัท์หนัไปหาชายหนุ่มที่นั่งชนัเข่าอยู่ข้างๆ ก่อนจะพ่นลมหายใจ

ใส่ตัวท�าลายบรรยากาศ เอ็ดเขาเสียงขุ่น “ต่ออ้ะ ก�าลังเคลิ้มอยู่เชียว  

เสยีบรรยากาศหมด”

ชายหนุ่มเลกิคิ้วให้ “เคลิ้ม? เคลิ้มอะไร”

“กพ็ระอาทติย์ตกนั่นไง สวยออก”

“แค่เนี้ย? ที่ท�าตาหยาดเยิ้ม ใจลอยจนเกอืบจะถอดวญิญาณเมื่อกี้นี้ 

คือเพราะพระอาทิตย์ตกดินเหรอ” หญิงสาวพยักหน้าย�้าด้วยสีหน้าจริงจัง 

ทว่าคนแซว็กลบัยิ้มระคนหวัเราะกลบัมาให้ “พี่นี่ตสิต์กว่าที่ผมคดิอกีนะเนี่ย”

นิธินันท์มองคนพูดที่นอกจากจะไม่มีอารมณ์ร่วมด้วยแล้ว ยังยก

กระป๋องเบยีร์ขึ้นจดรมิฝีปากอย่างไม่ใส่ใจอกี

“ค�ากต็สิต์ สองค�ากต็สิต์ มนัไม่ได้เกี่ยวกบัตสิต์ไม่ตสิต์เลย ใครได้

มาเหน็กต้็องบอกว่าสวยทั้งนั้นแหละ หรอืเธอคดิวา่ไมส่วย” นธินินัท์วา่แลว้

พยกัพเยดิไปทางท้องฟ้าสสี้ม พระอาทติย์ใกล้จะลบัไปหลงัภูเขาอยู่แล้ว

ชายหนุ่มหนัไปมอง แล้วยกัไหล่ “เฉยๆ มนักต็กแบบนี้ทุกวนั เหน็

ทุกวนั ไม่เหน็จะน่าตื่นเต้นตรงไหน”

นธินินัท์ย่นจมูกให้อย่างจนใจจะเถยีงต่อ 

“ถ้าวนัไหนไม่ได้เหน็ขึ้นมา อย่ามาบ่นให้ได้ยนินะว่าคดิถงึภาพสวยๆ 

บรรยากาศดีๆ  แบบนี้น่ะ” 

“พี่อยู่ๆ ไป เดี๋ยวกเ็ลกิตื่นเต้นไปเองนั่นแหละ”

นธินินัท์เบะปากให้คนอารมณ์แขง็กระด้าง ไม่ต่อค�าเขา และหนักลบั

ไปสนใจภาพสวยงามตรงหน้าแทน 

กรีตวิางท่อนแขนลงบนเข่าที่ชนัขึ้นมา โคลงกระป๋องเบยีร์ในมอืเล่น 
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มองแสงสดุท้ายของวนัที่อาบบนใบหน้าของเพื่อนร่วมบ้านสาว เป็นครั้งแรก

ที่เขาตั้งใจมองซกีหน้าของเธออย่างพนิจิ ปากนดิ จมูกหน่อย ดวงตาที่มอง

จากด้านข้างเหมอืนว่าจะเลก็ แต่ความทรงจ�าของเขาบอกว่ามนักลมโต แถม

ใสแป๋วอีกต่างหาก ผมหน้าม้าปัดข้างนั่นก็ดูท่าจะเอาไว้ปิดเหม่ง ชายหนุ่ม

ก้มหน้าลงเลก็น้อยเพื่อซ่อนยิ้ม ก่อนจะหนักลบัไปมองเรยีวปากบางสชีมพู

ระเรื่อ แม้ตอนนี้จะมองเหน็ได้ไม่ชดั แต่เขาจ�าได้ว่าเคยเหน็ลกัยิ้มบุ๋มเข้าไป

ตรงสองแก้มใสเวลาที่เธอยิ้มด้วย รมิฝีปากของคนแอบมองขยบัยิ้มอกีครั้ง 

สรุปในใจว่าเพื่อนใหม่หน้าตาออกไปทางน่ารกัมากกว่าสวย

“พี่นนัท์...ไม่มแีฟนเหรอ”

ค�าถามจากคนข้างตัวดังขึ้นพร้อมกับที่พระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไป

พอด ี

นธินินัท์ตอบโดยไม่หนัมองเขา “ย้ายที่อยู่ไปมาแบบนี้ ใครจะอยาก

เป็นแฟนฉนักนั”

“อมื กจ็รงิ” 

คนที่ถูกตอกย�้าว่าไม่มีแฟนหันขวับไปหาคนพูด จริงอยู่หรอกที่เธอ

ไม่ได้รู้สกึว่าค�าถามของเขาละลาบละล้วงหรอือะไร เคยชนิแล้วเสยีมากกว่า

เพราะเธอมักจะถูกถามแบบนี้เสมอเวลาเจอเพื่อนใหม่...แต่ก็ใช่ว่าจะอยาก

ได้ค�าส�าทบัแบบนั้นเสยีเมื่อไรกนั 

หญงิสาวมองค้อนคนพูดนดิๆ ก่อนจะแก้ต่างให้ตวัเอง 

“ที่จริงฉันก็เคยมีแฟนนะ” หญิงสาวโอ่ ก่อนจะเปลี่ยนมากดยิ้ม 

มุมปากให้ความรกัครั้งเก่า “แต่กเ็ลกิกนัหลายปีแล้วละ”  

กีรติไม่พูดอะไรต่อในทันที เขาเว้นช่วงคล้ายจะรอดูว่าเธอยังแสดง

อาการเศร้ากับเรื่องที่ก�าลังพูดถึงอยู่ไหม พอเห็นว่าสีหน้าของเธอไม่ได้ 

อมทุกข์ เขาจงึว่าขึ้นบ้าง

“งั้นกแ็ปลว่าพี่ไม่มแีฟนมาหลายปีแล้ว...ใช่ไหม”

คนถูกถามพยกัหน้าน้อยๆ หยบิกระป๋องเบยีร์ที่เปิดวางเอาไว้ข้างตวั
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ขึ้นจิบบ้าง พอฟ้าเริ่มมืด อากาศที่ระเบียงชั้นสองก็เริ่มเย็นลง และแอล- 

กอฮอล์นี่ละคอืผ้าห่มที่ดทีี่สดุ กรีตบิอกเธอเมื่อตอนชวนมาดื่มเบยีร์ด้วยกนั

หลงัมื้อเยน็ และเธอกเ็ป็นคนเสนอให้มาปูผ้านั่งกบัพื้นระเบยีงชั้นสอง มุม

โปรดของเธอเสยีเลย

“ตอนนั้นฉนัย้ายที่ท�างาน แล้วเขากไ็ด้เลื่อนขั้นเหมอืนกนั ต่างคนก็

ต่างยุ่ง ไม่ค่อยมเีวลา สุดท้ายกเ็ลยต้องเลกิกนัไป สามสี่ปีได้แล้วมั้ง”

“โห สามสี่ปีเลยเหรอ นี่พี่ยังจ�าความรู้สึกตอนโดนหนุ่มจีบได้อยู่ 

รเึปล่าเนี่ย”

นธินินัท์หลดุข�าให้ค�าถามของเขา “ไม่รูเ้หมอืนกนั หลงัๆ มวัแต่สนใจ

เรื่องถ่ายรูป ไม่ค่อยได้คิดเรื่องพวกนี้เลย” ว่าแล้วก็ยกกล้องขึ้นถ่ายรูป

ท้องฟ้าสเีข้ม

กรีตวิางกระป๋องเบยีร์ใกล้ๆ ตวั เหยยีดขาไปกบัพื้น แล้วเท้าสองแขน

ไปข้างหลงั หลายค�าถามเริ่มหลั่งไหลเข้ามาในสมอง ไม่แน่ใจเหมอืนกนัว่า

เป็นความอยากรู้ส่วนตัวหรือเป็นเพราะเรื่องที่ถูกไหว้วานเอาไว้เมื่อตอน 

กลางวนักนัแน่ 

ชายหนุ่มแอบเหลือบมองร่างเล็กข้างๆ ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเธอจะ

เปลี่ยนจากมองพระอาทติย์ตกมาเป็นมองดาวบนท้องฟ้าแทนแล้ว รอยยิ้ม

ยงัอยูบ่นใบหน้าของหญงิสาวไม่ไปไหน รอยยิ้มแบบนี้หรอืเปล่านะที่ต้องตา

ต้องใจปาณทัจนถงึกบัออกปากบอกเขาเมื่อตอนโทร. ไปหาว่า

‘คุณนนัท์น่ารกัมากเลย ถามให้หน่อยสวิ่าเขาว่างอยู่ไหม’

นึกถึงน�้าเสียงตื่นเต้นของคนพูดแล้วก็อดข�าเบาๆ ไม่ได้ จะว่าไป 

เพื่อนร่วมบ้านคนใหม่ของเขานี่ก็เสน่ห์แรงไม่เบาเหมือนกันนะ ปาณัทต้อง

ดใีจแน่ถ้าได้รู้ว่าเธอยงัโสด แถมโสดสนทิมาหลายปีอกีต่างหาก 

‘เขาอยู่บ้านเดยีวกบัแกแบบนี้ ถ้าเขายงัโสด แกต้องช่วยฉนันะ’

ค�าพดูของปาณทัแสดงออกอย่างไม่ปกปิดว่าถกูใจนธินินัท์ตั้งแต่แรก

เหน็ขนาดไหน จะว่าไปแล้วตั้งแต่รู้จกักบัปาณทัมา เขากไ็ม่เคยเหน็ลูกค้าที่
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เป็นเสมอืนพี่ชายอกีคนคนนี้แสดงออกว่าสนใจผูห้ญงิอย่างออกหน้าออกตา

ขนาดนี้มาก่อน แม้ว่ากรีตจิะรู้สกึแปลกๆ อยู่เลก็น้อย เพราะไม่เคยต้องมา

รับบทพ่อสื่อแม่ชักกับเขามาก่อนเลย แต่ในเมื่อปาณัทเป็นพี่ที่รู้จักกันมา

หลายปีแล้ว แถมยงัพ่วงต�าแหน่งลกูค้าที่มาจ้างบรษิทัเขาให้ท�าโพรเจกต์ใหญ่

ของปีอกี ถ้าท�าแล้วคนสองคนมคีวามสุข มนักค็งไม่ใช่เรื่องแย่อะไร ตอน

นั้นเขาเลยไหลตามน�้าตอบกลบัคนขอร้องไปว่า ‘เอาดพิี่ เดี๋ยวผมช่วย’ แล้ว

ตอนนี้กด็ูเหมอืนว่าค�าตอบของนธินินัท์ก�าลงับอกกรีตวิ่า เขาต้องกลายเป็น

พ่อสื่อจ�าเป็นแล้วจรงิๆ

“แล้วพี่...ชอบผู้ชายแบบไหน” 

หลงัจากทั้งสองเงยีบไปครูห่นึ่ง กรีตกิว็กกลบัเข้าประเดน็เดมิอกีครั้ง 

นิธินันท์หันไปผูกคิ้วให้เขานิดๆ ก�าลังคิดว่าเขาจริงจังกับค�าถามนั้นมาก 

แค่ไหน

“ไม่รู้สิ ชอบก็คือชอบ ธรรมชาติของคนเรา มีสเปกตายตัวจริงๆ  

ดว้ยเหรอ” ช่างภาพสาวว่าในสิ่งที่สงสยัมานาน “หรอืผูห้ญงิที่ต่อชอบทกุคน

เป็นเหมอืนกนัหมด”

คนถูกย้อนถามหลุดข�า คิดว่าจะแอบเนียนล้วงความลับเสียหน่อย 

แต่ไหงกลบัวกเข้าหาตวัเองไปเสยีได้ 

ชายหนุ่มยักไหล่ “ผมก็ชอบไปเรื่อยอ้ะพี่ จริงๆ จะเรียกว่าชอบก ็

ไม่ถูกนะ ผมไม่ได้มคีวามรู้สกึแบบนั้นนานแล้วเหมอืนกนั แฟนคนล่าสุดก็

ตั้งแต่อยู่ปีสอง หลงัจากเลกิกนัไป ใครมาทกั ผมกค็ุยแก้เบื่อไปเรื่อย แต่

สุดท้ายอยู่กบัเพื่อนกส็นุกกว่า สบายใจกว่าด้วย”

คนฟังยิ้ม แบบนี้หรือเปล่าเจนนิภาถึงชอบบอกให้เขาไปอ้อนสาวๆ 

แต่เขากลบัยนืยนัหนกัแน่นว่าไม่มแีฟน ที่แท้กเ็ป็นผู้ชายขี้เหงาที่หวงความ

โสดนี่เอง

“ตกลงพี่เชื่อรเึปล่าเนี่ย ว่าผมยงัไม่มแีฟน”

ความสนใจของนิธินันท์ถูกดึงกลับไปหาคู่สนทนาอีกครั้งเมื่อเขา 
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ถามย�้าในสิ่งที่บอกกับเธอเมื่อคืน หญิงสาวอมยิ้มนิดๆ แล้วพยักหน้าให้  

ดูท่าเขาจะคิดจริงๆ ว่า เธอจะกังวลว่าผู้หญิงของเขาจะมาแหกอกเพราะ 

เข้าใจผดิ

“ทั้งอาหารแช่แขง็ ทั้งอาหารกระป๋อง ไหนจะความรกย่อมๆ ในห้อง

นั่งเล่น ถ้าเธอมแีฟน คงไม่อยู่ในสภาพนี้หรอก”

กีรติระเบิดหัวเราะออกมา ไม่รู้ท�าไมถึงรู้สึกโล่งอกอย่างไม่มีสาเหตุ

ขึ้นมาได้ 

“เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมท�าความสะอาดห้องนั่งเล่นให้นะพี่ แถมล้างห้องน�้า

ให้ด้วยเลยอ้ะ”

“เรยีกว่าเป็นการต้อนรบัหรอืเปล่า”

ชายหนุ่มยิ้มทะเล้นให้ “ยินดีต้อนรับสู่เชียงราย และบ้านชายโสด 

ที่แสนอบอุ่น”

นธินินัท์หวัเราะร่า “คารมอย่างนี้ละน้า สาวๆ ถงึได้หลง”

“อ้าว วกมาเรื่องสาวๆ อกีละ ไม่เอาแล้ว ผมว่าคุยเรื่องพี่ดกีว่า”

คนเป็นพี่ผูกคิ้ว “เรื่องฉนั? เรื่องฉนักเ็ล่าไปหมดแล้วเมื่อคนืไง มนั

กม็แีค่นั้นแหละ” ว่าแล้วกค็ลายปมคิ้วที่ผูกกนัออก เปลี่ยนเป็นยิ้มกว้างให้

คู่สนทนาแทนเมื่อคดิอะไรดีๆ  ขึ้นมาได้ “วนันี้ตาเธอเล่าเรื่องของตวัเองบ้าง 

จะอยู่บ้านด้วยกนัฉนัยงัไม่รู้เรื่องของเธอเลย”

“เรื่องของผมมนัจะมอีะไรให้เล่า พี่กเ็หน็ ชวีติผมมแีค่นี้แหละ บ้าน

กบัออฟฟิศ เดนิไปเดนิมาอยู่สองที่นี้แหละ พี่อยากรู้อะไรล่ะ”

“อมื...งั้นกเ็ล่าเรื่องก๊วนออฟฟิศน้อยๆ ส”ิ กรีตมิองตาใสแจ๋วของคน

พูดที่ก�าลงัมองมา “บรษิทันั้นใครเป็นเจ้าของเหรอ ใช่คุณปาณทัรเึปล่า”

คนถูกถามกระตุกยิ้ม ก�าลังคิดอยู่ว่าจะหยั่งเชิงเธอเรื่องของปาณัท 

อย่างไรด ีแล้วกเ็หมอืนว่าโชคจะเข้าข้าง ฝ่ายนั้นช่วยเปิดทางให้เขาพอดี

“บรษิทันั้น ผม พี่พฒัน์ แล้วกป๋็า หุ้นกนัสามคน ส่วนพี่ณทัน่ะเป็น

ลูกค้า เขาเป็นเจ้าของร้านอาหารในกรุงเทพฯ แล้วก�าลงัจะมาขยายสาขาใน
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ภาคเหนอื กเ็ลยมาจ้างพวกผมเขยีนโปรแกรม วางระบบพวกการจดัการใน

ร้านอะไรแบบนี้ เอาง่ายๆ เขากเ็หมอืนเป็นเจ้านายนั่นละ”

ชายหนุ่มพยายามขายคุณสมบัติที่คิดว่าน่าสนใจของลูกค้าเขาให้แก่

หญงิสาว ทว่าความสนใจของเธอกลบัอยู่ที่... 

“โห สามคนเปิดบรษิทัด้วยกนัเหรอ ตั้งแต่เมื่อไหร่อ้ะ ท�าไมเก่งกนั

จงั”

“เฮ้ย ไม่ได้เก่งอะไรเลยพี่ มันออกจะลุ่มๆ ดอนๆ ซะมากกว่า”  

ชายหนุ่มว่ายิ้มๆ ยกเบยีร์ขึ้นจบิเหมอืนรู้ว่าเดี๋ยวจะต้องพูดจนคอแห้ง

“เมื่อสักห้าปีที่แล้วได้ ตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆ ตอนแรก

บริษัทที่เคยฝึกงานเรียกตัวไปท�าด้วย แต่ไปท�าได้แค่สามเดือน ผมก็ทน 

ไม่ไหว เหมอืนตอนฝึกงานเป๊ะ”

“ท�าไม บรษิทัไม่ดเีหรอ”

“บรษิทัอ้ะดมีากพี่ โอเคทุกอย่าง ทั้งเนื้องาน ทั้งเพื่อนร่วมงาน แถม

ยังเป็นบริษัทที่ให้เงินเดือนวิศวกรซอฟต์แวร์จบใหม่เยอะกว่าที่อื่นเกือบ 

สองเท่าแน่ะ” คนพูดยกัไหล่ให้ความจรงิข้อนั้น ก่อนจะช�าเลอืงไปสบตาคน

ที่ตั้งใจฟัง 

“แต่ผมไม่ชอบความวุ่นวายในกรุงเทพฯ น่ะพี่ ตอนฝึกงานสาม 

สี่เดอืนมนักม็อีดึอดับ้างนะ แต่กพ็อทนได้เหมอืนรูว่้าจะได้กลบับ้านเมื่อไหร่ 

แต่พอต้องไปอยู่ยาวแบบไม่มีก�าหนดจริงๆ” เขาส่ายหน้าคล้ายจะย�้าว่า 

ไม่ไหว “ผมว่า...ผมเกดิมาเพื่ออยู่ที่นี่มากกว่า สงบ สบายใจ สุขมากกว่า 

สุขแบบไม่ต้องมีเงินเดือนมากๆ ก็ได้ ต๊ะต่อนยอนไปวันๆ ไม่มีอะไรให้ 

ต้องคดิมาก”

นิธินันท์ฟังแล้วอมยิ้ม เกือบหลุดข�าให้ค�าอธิบายแปลกๆ ที่ฟังดู 

น่ารักของเขา ทว่าเธอก็เห็นด้วยกับสิ่งที่ชายหนุ่มพูด เพราะแค่เธอมาอยู่ 

ไม่กี่วนั กร็ู้สกึได้ว่าชวีติแบบ ‘ต๊ะต่อนยอน’ ของที่นี่

สุข...และสงบอย่างที่เขาว่าจรงิๆ
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“ว่าแต่คนอื่น ตวัเองกต็สิต์เหมอืนกนันะเราน่ะ” หญงิสาวแกล้งแซว็

เขายิ้มๆ

“ตสิต์ที่ไหน ตรงกนัข้ามต่างหาก ผมว่ามนัเป็นความเคยชนิมากกว่า 

ผมเกดิที่นี่ โตที่นี่ ให้ย้ายที่อยูไ่ปเรื่อยๆ แบบพี่ ผมไม่ตสิต์พอจะเปลี่ยนแปลง 

อะไรบ่อยๆ แบบนั้น”

“อื้ม ก็ถูกของเธอ” นิธินันท์ว่าพลางโคลงกระป๋องเบียร์เล่นไปด้วย 

คิดไปด้วยว่าเธอชักจะดื่มแอลกอฮอล์บ่อยไปหรือเปล่านะ ทว่าก็หักล้าง 

ข้อสงสัยนั้นด้วยการบอกตัวเองในใจว่ามันก็เคล้าไปกับบรรยากาศคุยกัน

แบบต๊ะต่อนยอนนี้ได้ดี

“เกดิที่นี่ โตที่นี่” ช่างภาพสาวทวนค�าพูดของคู่สนทนาอกีครั้ง ก่อน

จะหันไปผูกคิ้ว “แล้วท�าไมต้องมาเช่าบ้านอยู่ ฉันคิดว่าเธอไม่ใช่คนที่นี่ 

ซะอกี”

“ที่นี่ของผมหมายถงึเชยีงราย แต่บ้านจรงิๆ ผมไม่ได้อยู่อ�าเภอเมอืง 

อยู่แม่สาย”

“แม่สาย ที่ตดิกบัชายแดนพม่าอ้ะนะ”

“ใช่” ชายหนุม่ยกัคิ้วให้ ก่อนจะเอนตวัไปใกล้ๆ หญงิสาวแล้วเสรมิว่า 

“ถ้าตอนเกดิ ผมเกดิพลาดอกีองศาเดยีว ป่านนี้ผมคงเป็นคนพม่าไปแล้ว”

นธินินัท์ระเบดิหวัเราะออกมาอย่างไม่เกรงใจ “หน้ากใ็ห้อยู่นะ”

“อ้าว ไหลตามน�้าซะงั้น”

กีรติยิ้มไปด้วย มองแก้มใสของหญิงสาวที่เริ่มแดงระเรื่อ เขารู้สึก

ตั้งแต่เมื่อคนืแล้วว่าฤทธิ์แอลกอฮอล์ท�าให้เธอดนู่ารกัไปอกีแบบ แถมยงัเป็น

กนัเองมากขึ้นด้วย

“แม่สาย...ไกลจากที่นี่มากเหรอ ถึงต้องเช่าบ้านอยู่” เจ้าของแก้ม 

ระเรื่อหนัมาถาม เรยีกให้ชายหนุ่มหลุดจากภวงัค์

“จรงิๆ กไ็ม่ไกลนะ ถ้าขบัรถแบบปลอดภยั ประมาณสี่สบิห้านาทกี็

ถงึ แต่มนักเ็ปลอืงนะ ถ้าต้องไปกลบัทุกวนั แล้วผมท�างานดกึด้วย” กรีตวิ่า 
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สายตาเขายงัวางอยู่ที่ดวงตาวาววบัของเธอ พลนัเอ่ยออกไปอย่างไม่รู้ตวั 

“วนัหลงัไปเที่ยวกนัไหม”

นิธินันท์คลี่ยิ้มกว้างขึ้นบนใบหน้า ในขณะที่กีรติกลับกระตุกคิ้ว 

ประหลาดใจที่จู่ๆ ก็เอ่ยชวนเธอออกไปอย่างนั้น แล้วก็ยิ่งประหลาดใจ 

กว่าเดมิเมื่อความรูส้กึลกึๆ กระซบิเบาๆ อยูภ่ายในว่า ค�าว่า ‘เที่ยว’ ของเขา  

ไม่ได้หมายถงึสถานที่ที่ก�าลงัพูดถงึอย่างเดยีว แต่หมายถงึที่ไหนกไ็ด้

ที่ไหนกไ็ด้...ที่ไปด้วยกนั 

แล้วความคิดแปลกๆ นั้นก็พลันถูกลบไปอย่างรวดเร็วเมื่ออีกคน

คล้อยตาม

“มอีะไรมาล่อลวงบ้างล่ะ ไหนว่ามาซ”ิ

“เอาจรงิกไ็ม่มหีรอก” เขาว่ากลั้วหวัเราะ แล้วแกล้งแหย่เธอเล่น “โสด

แบบนี้ หนุ่มพม่าสกัคนเป็นไง”

นธินินัท์หลุดข�าพรดื “หนุ่มพม่าเลยเหรอ หนุ่มแม่สายกพ็อมั้ง”

กีรติเกือบหลุดปากเสนอชื่อตัวเอง ถ้าเป็นคนอื่นเขาคงแกล้งหยอก

ไปแบบนั้น เพราะรู้ดีว่าคนพูดไม่ได้คิดอะไรจริงจัง แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะ

อะไร กบันธินินัท์ เขาเลอืกที่จะยั้งค�าพูดนั้นเอาไว้

“ถ้าพี่สนใจหนุ่มแม่สายนะ ที่ออฟฟิศมอีกีคน”

“ใคร”

“ป๋าไง ป๋าเป็นรุ่นพี่ผมตั้งแต่สมยั ม. ปลายแล้ว เราเรยีนที่เดยีวกนั”

ช่างภาพสาวพยกัหน้ารบัรู้ วางสายตาเอาไว้ที่จมูกโด่งเป็นสนัของเขา 

พลางว่าเสรมิบ้าง “แล้วกม็าเรยีนคณะเดยีวกนัอกี กเ็ลยสนทิกนัมากจนมา

เปิดบรษิทัด้วยกนัว่างั้น”

“เกอืบถูก”

“อ้าว”

“สนทิกนัมากอ้ะใช่ แต่ไม่ได้เรยีนคณะเดยีวกนันะ ป๋ากบัพี่พฒัน์อ้ะ 

เรยีนวศิวะคอมฯ มาเหมอืนกนั ซี้กนัตั้งแต่เรยีนมหา’ลยั แต่ผมเรยีนวศิวะ
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ซอฟต์แวร์มา มนัอยู่ในคณะวทิยาฯ น่ะ แต่ผมสนทิกบัป๋าไง กเ็ลยสนทิกบั

พี่พัฒน์ไปด้วย งี้แหละ เมื่อก่อนกินเหล้าด้วยกันบ่อย” ว่าเสร็จก็กระดก

เบยีร์ตอกย�้ากจิกรรมยามว่างให้หญงิสาวดู

นิธินันท์หัวเราะจนตาหยี “แล้วกินเบียร์ทุกวันนี่ใช่หนึ่งในความ 

ต๊ะต่อนยอนของที่นี่รเึปล่า”

กรีตหินัไปเลกิคิ้วให้คนถาม “ปกตผิมกไ็ม่ได้กนิทุกวนันะ แต่วนันี้

บรรยากาศมนัให้ แถมมเีพื่อนกนิด้วย” ไม่ว่าอย่างเดยีว เขายื่นกระป๋องเบยีร์

ของตัวเองไปชนกับของอีกฝ่าย “คอยดูนะ เดี๋ยวผมจะปั้นให้พี่กลายเป็น 

เมรขีี้เมาภายในสามเดอืน”

“จะบ้าเหรอต่อ”

“ไม่บ้าหรอก อกีหน่อยถ้าพี่ไปกนิเหล้าเมาที่อื่น เชื่อด ิพี่กจ็ะคดิถงึ

ผม” กรีตวิ่าแล้วยกัคิ้วให้

ทั้งสองหวัเราะเบาๆ เคล้าไปกบัอากาศที่เริ่มเยน็ลง นธินินัท์ชนัเข่าขึ้น

มารวบกอดเอาไว้หลวมๆ เกยคางมนกับหัวเข่าข้างหนึ่ง อมยิ้มนิดๆ ที่ 

มมุปาก คงไม่ใช่คดิถงึเขาคนเดยีวหรอกมั้ง อกีหน่อยถ้าย้ายไปอยูท่ี่อื่นแล้ว

จรงิๆ เธอคงคดิถงึทุกอย่างที่นี่ ทุกคนที่นี่ด้วย 

“ได้อยู่กบัเพื่อนที่สนทิกนัแบบนี้กด็เีนาะ แถมยงัท�างานด้วยกนัอกี”

“นั่นพี่ก�าลงัอจิฉาผมอยู่รเึปล่า”

หญงิสาวหนัไปแยกเขี้ยวให้ “กอ็จิฉาตั้งแต่ที่เธอได้อยู่บ้านนี้แล้ว”

“ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ไล่พี่ไปอยู่ที่อื่นนี่” เขาว่าเสียงทุ้มชวนคล้อยตาม 

“ถ้าพี่ชอบกอ็ยู่ไปนานๆ ด ิไม่เหน็เป็นไร”

นธินินัท์ถอนหายใจเบาๆ “คดิอ้ะมนักง่็ายนะ แต่พอไม่มอีะไรแปลกๆ 

ให้ถ่าย กค็งต้องย้ายไปเรื่อยๆ อยู่ด”ี

“อย่าอ้างว่าถ่ายรูปเลย ผมว่ามันอยู่ที่ใจมากกว่า ถ้าใจพี่ไม่ได้อยู่ที่

ตรงนั้น พี่กอ็ยากจะออกไปตามหาสิ่งใหม่เรื่อยๆ”

ช่างภาพสาวเอยีงศรีษะ มองชายหนุ่มอย่างตั้งใจฟังในสิ่งที่เขาก�าลงั
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พูด เขายกกระป๋องเบยีร์ขึ้นดื่มอกีครั้ง ก่อนจะว่าต่อ

“ตอนผมอยูก่รงุเทพฯ มอีะไรน่าตื่นตาตื่นใจกว่านี้เยอะ แต่ผมอยาก

กลบับ้านทุกวนัเลยนะ ไม่เหมอืนกบัตอนนี้ งานที่รบัมากส็ะเปะสะปะไปหมด 

เป็นบรษิทัเลก็ ใครจ้างท�าอะไรกร็บัหมด งานหนกักว่า แต่ผมอยากไปท�างาน

ทุกวนั พี่รู้ไหม ตอนเปิดบรษิทัปีแรกๆ นะ ตอนนั้นไอ้รณัย์กบัพี่เจนยงัไม่

เข้ามา พวกผมท�างานกนัสามคน ยงิยาว ๔๘ ชั่วโมง ไม่หลบัไม่นอนยงัม ี

ถ้างานเสรจ็เรว็กไ็ด้เงนิเรว็ รบังานอื่นต่อได้อกี 

“บางทีนะ สโคปงานที่ถ้าเป็นบริษัทอื่น เขาใช้เวลาท�ากันสามเดือน  

แต่ตอนพวกผมประชุม มานั่งคุยกนั พี่พฒัน์บอก...เฮ้ยมงึ เดอืนครึ่งไหม 

พวกผมกจ็ดัไป เดอืนครึ่งเสรจ็ ป่ันไฟลกุ แทบไม่ได้นอน ช่วงนั้นท�างานกนั

มนัมากพี่ เป็นไฟของช่วงชวีติวยัรุ่นจรงิๆ” กรีตเิล่าด้วยสหีน้าที่ฉายความ

ภูมใิจอย่างชดัเจน “กว่าจะถงึวนันี้ ผ่านอะไรมาด้วยกนัเยอะ กเ็ลยสนทิกนั

มากอย่างที่พี่เหน็”

นิธินันท์นิ่งฟังเรื่องราวชีวิตของเขาอย่างเพลิดเพลิน เรียวปากบาง 

ของเธอระบายยิ้ม แววตาเป็นประกายไปด้วยความชื่นชมอย่างไม่ปกปิด  

พอพดูถงึเรื่องงาน กรีตดิเูป็นผูใ้หญ่ขึ้นมาเลย หญงิสาวแอบคดิวา่ถงึแม้เขา

จะอายุน้อยกว่าเธอ แต่บางทีประสบการณ์ชีวิตของเขาอาจจะมากกว่า 

ของเธอเสยีด้วยซ�้า มนัช่างเป็นเส้นทางชวีตินอกรั้วมหาวทิยาลยัในแบบของ

ผู้ชายที่ฟังดูน่าตื่นเต้น น่าสนุกไปอกีแบบเหมอืนกนั

“แล้วศรณัย์กบัเจนล่ะ เข้ามาตอนไหน”

“พี่เจนเป็นแฟนพี่พัฒน์มาตั้งแต่สมัยเรียนแล้ว ตอนเรียนจบใหม่ๆ 

พี่เจนท�างานบรษิทัอื่นก่อน แต่พอแต่งงาน แล้วต้องย้ายมาอยูบ้่านนั้น กเ็ลย

ลาออกจากงานแล้วมาช่วยงานเอกสารแทน ส่วนไอ้รณัย์ เข้ามาก่อนพี่เจน

ไม่นาน มาเป็นไอทซีพัพอเตอร์ให้บรษิทัน่ะ”

“อ้าว สรปุนี่เป็นไอทซีพัพอเตอร์กนัเหรอ ไหนเมื่อกี้บอกว่าเป็นวศิวกร

ซอฟต์แวร์ไง”
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คนถูกถามขมวดคิ้ว “อธบิายยงัไงให้พี่เข้าใจด ีคอืเอาจรงิๆ สายงาน

นี้มนักม็ั่วกนัไปหมดนะ เมื่อก่อนผมท�างานบรษิทัใหญ่ไง งานที่ได้ท�ามนัก็

ค่อนข้างเฉพาะเจาะจง แบ่งหน้าที่กันชัดเจน อย่างผมออกแบบ เขียน

โปรแกรม ต�าแหน่งในบรษิทัตอนนั้นกเ็รยีกว่าวศิวกรซอฟต์แวร์ แต่เดี๋ยวนี้

ออกมาท�าเอง งานมนักม็ั่วไปหมด ทั้งเขยีนโปรแกรม เขยีนแอป เขยีนเวบ็ 

หลายอย่าง เวลาผมไปบอกคนอื่น ผมกจ็ะบอกว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ เพราะ

มนักจ็ะกว้างๆ ครอบคลุมทุกอย่าง 

“ส่วนวศิวะคอมฯ อย่างพี่พฒัน์กบัป๋ากจ็ะรูเ้รื่องฮาร์ดแวร์มากกว่าผม 

แต่เดี๋ยวนี้งานที่พวกผมรับมามันก็เป็นงานซอฟต์แวร์เสียส่วนใหญ่ มี

ฮาร์ดแวร์บ้างเลก็ๆ น้อยๆ เราเลยไม่ได้แบ่งฝ่ายกนัชดัเจน จะช่วยๆ กนั 

สอนงานกันมากกว่า พี่พัฒน์กับป๋าก็จะบอกคนอื่นว่าเป็นโปรแกรมเมอร์

เหมอืนกนั เพราะคนจะเข้าใจง่าย ที่ออฟฟิศกเ็ลยมโีปรแกรมเมอร์สามคน 

ผม พี่พฒัน์ แล้วกป๋็า”

“หืม...” สาวคนฟังเม้มปากแล้วพยักหน้าตาม “แล้วก็มีศรัณย์เป็น 

ไอทซีพัพอเตอร์อกีท”ี

กรีตมิองปฏกิริยิาตอบกลบัของหญงิสาว รู้สกึขดัใจนดิๆ อย่างไม่มี

สาเหตุที่เขาเล่าเสียยืดยาว แต่เธอกลับเอ่ยถึงแต่น้องเล็กของบริษัทอยู่ 

อย่างนั้น ชายหนุ่มขยบัตวัเลก็น้อย พยายามเกบ็อาการ ท�าทไีม่สนใจท่าที

ของเธอโดยการหนัมองตรงไปข้างหน้า แต่กไ็ม่วายใช้ความกวนที่เป็นอาวุธ

ประจ�าตวัเรยีกความสนใจของเธอให้กลบัมาอยู่ที่เขา

“ไอทซีพัพอเตอร์กบัโปรแกรมเมอร์ไม่เหมอืนกนันะ”

“ไม่เหมอืนยงัไง”

“โปรแกรมเมอร์หล่อกว่า...พี่กเ็หน็” เขาว่าแล้วหนัมายิ้มทะเล้นให้

นธินินัท์ระเบดิหวัเราะออกมาชุดใหญ่ ก่อนจะแบะปากให้ด้วยความ

หมั่นไส้ ไอ้ความคดิที่บอกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่เมื่อตะกี้นี้ ถอืว่าไม่เคยเกดิขึ้น

ละกนันะ


