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“พี่อาร์ตคะ” ดวงตากลมโตสีด�าขลับฉายแววประหม่า 

เมื่อเอ่ยชื่อเขา “คอื...พนัช์มอีะไรจะบอกค่ะ”

“ว่าไง” เจ้าของร่างสูงโปร่งยิ้มกว้างให้เธอเหมอืนเคย 

“คอืว่า...” ยิ่งพดู หวัใจดวงน้อยยิ่งเต้นถี่กระชั้นกว่าเก่า มอืของ

พติาภาเยน็เฉยีบ ลมหายใจตดิขดั รูส้กึกล้าๆ กลวัๆ เมื่อจะเอ่ยประโยค

ต่อไป แต่มาถงึตรงนี้แล้ว ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยงัไงกค็งต้องเสี่ยงกนั

ดูสกัตั้ง!

คิ้วหนาของอภิวัฒน์ขมวดเข้าหากันเล็กน้อย แต่ยังรอฟังสิ่งที่

เธอจะพูดอย่างใจเยน็

“พนัช์...” มอืเลก็ก�าแน่น นยัน์ตาที่ก�าลงัจ้องมองใบหน้าคมคาย

ของคนตวัสูงกว่าเป็นประกายไหวระรกิอย่างอ่อนไหว

“มอีะไรไม่สบายใจหรอืเปล่า บอกพี่ได้นะ” หมอหนุ่มตดัสนิใจ

ถามออกไปด้วยความเป็นห่วง เพราะสังเกตว่าวันนี้ท่าทางของน้อง 

ผดิปกติ

“พันช์ก็ไม่รู้นะคะว่าถ้าพี่อาร์ตได้ฟังแล้วจะรู้สึกยังไง แต่พันช์

อยากบอกจรงิๆ พนัช์ไม่อยากอดึอดัอกีต่อไปแล้ว”

พติาภาสูดหายใจลกึเพื่อเรยีกความมั่นใจ แววตาเป็นประกาย

บทน�า
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แน่วแน่ขึ้น ก่อนที่ริมฝีปากอิ่มสีชมพูจะสารภาพความในใจกับคนที่ 

ยนือยู่ตรงหน้า

“พนัช์ชอบพี่อาร์ตค่ะ!” 

อภิวัฒน์และพิตาภาสบตากันนิ่งงันท่ามกลางความเงียบเชียบ

และแสงดาวนบัล้านดวงที่ทอประกายพรบิพราวอยู่บนผนืฟ้ากว้าง

ดวงตาของชายหนุ่มเบกิกว้างขึ้นเลก็น้อยคล้ายไม่อยากเชื่อหู 

“พนัช์ชอบพี่อาร์ตมาตั้งแต่สมยัมธัยมแล้ว และพนัช์กเ็กบ็ความ

รู้สึกนี้ไว้คนเดียวมาตลอด เพราะพันช์ขี้ขลาดเกินไป” พิตาภามอง 

ชายหนุ่มอย่างจรงิใจ 

“รู้ไหมคะว่าที่ผ่านมาเวลาพี่อาร์ตพาแฟนมาแนะน�าให้รู ้จัก  

พันช์แช่งให้พี่อาร์ตเลิกกับแฟนทุกวัน พันช์อยากเป็นคนที่อยู่ข้างๆ 

พี่อาร์ต อยากไปดูหนงั กนิข้าว ไปเที่ยว ใช้เวลาท�าอะไรพเิศษด้วยกนั

แทนผู้หญงิคนนั้น แต่กท็�าได้แค่อจิฉา เพราะความจรงิคอื...พนัช์ไม่ได้

เป็นแฟนพี่อาร์ต ทกุครั้งเวลาพี่อาร์ตเลกิกบัแฟน พนัช์ยอมรบัว่าดใีจ

มาก แต่กย็งักลวั ไม่กล้าบอกว่ารู้สกึยงัไงอยู่ด ีจนพี่อาร์ตมแีฟนใหม่

ไปหลายคน แต่ตอนนี้พี่อาร์ตกลบัมาโสดอกีครั้งแล้ว พนัช์กลวัว่าถ้า

ยังลังเลต่อไปอาจจะไม่มีโอกาสบอกแล้วก็ได้ พันช์เลยต้องพูดวันนี้ 

ขอโทษนะคะถ้าท�าให้ล�าบากใจ ถ้าพี่อาร์ตไม่ได้รู้สึกเหมือนกัน เรา 

จะไม่ตดิต่อกนัอกีเลยกไ็ด้ พนัช์รูค่้ะว่าจากวนันี้เราอาจจะไม่สนทิใจกนั

เหมอืนเดมิ พนัช์ท�าใจไว้แล้ว” 

เสียงของหญิงสาวสั่นเครือท้ายประโยค พยายามกลั้นน�้าตาที่

พานจะไหลลงมาเอาไว้จนปวดกระบอกตาไปหมด

ดวงตาคมของคนฟังฉายแววเครยีดและสบัสน “พี่...” 

“พนัช์พร้อมฟังค�าตอบค่ะ แต่พี่อาร์ตไม่ต้องสงสารพนัช์นะคะ” 

พติาภายิ้มให้เขา แม้ข้างในจะอ่อนไหวเตม็ที

“คือ...ตอนนี้พี่...” อภิวัฒน์เอ่ยด้วยท่าทีอึดอัด และลอบถอน
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หายใจเบาๆ ภาษากายของเขาตอบทุกอย่างแม้นายแพทย์หนุ่มจะ 

ยงัเอ่ยไม่จบ 

เธอพยกัหน้าเบาๆ อย่างยอมรบัความจรงิ “ไม่เป็นไรค่ะพี่อาร์ต 

พันช์เข้าใจ พี่อาร์ตไม่เคยเห็นพันช์เป็นมากกว่าน้องสาวหรอก”  

หญงิสาวตดัพ้อด้วยความน้อยใจที่ตื้ออยูก่ลางอก หวัใจแสนเปราะบาง

บบีรดัจนปวดแปลบไปหมด 

ร่างเลก็หมนุตวักลบัเพราะไม่อยากให้เขาเหน็ว่าตอนนี้เธอเสยีใจ

แค่ไหน วินาทีนั้นหยดน�้าใสๆ พลันร่วงเผาะลงมาจากดวงตาคู่สวย

อย่างฝืนไม่ไหว

“ขอบคุณส�าหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะคะ” หญิงสาว 

เดนิจากมาพร้อมน�้าตา 

“พนัช์!” เสยีงทุ้มดงัตามหลงัมา แต่ขาเรยีวยาวกไ็ม่หยดุเดนิ

หญงิสาวยิ้มทั้งที่สะอกึสะอื้น ถงึจะไม่สมหวงั แต่อย่างน้อยเธอ

กห็ายค้างคา และรู้ว่าที่ผ่านมาการกระท�าของอภวิฒัน์ที่ดูเหมอืนมใีจ

ให้นั้น เธอคดิเข้าข้างตวัเองอยู่ฝ่ายเดยีว

ความจริงคือเขาไม่เคยคิดเกินเลยไปกว่าค�าว่า ‘พี่ชายและ 

น้องสาว’ และความสัมพันธ์ของเธอกับอภิวัฒน์ก็คงจะเป็นอย่างนั้น

เรื่อยไป เหมอืนคนที่เดนิอยู่คนละฟากฝั่งของถนน แม้มองเหน็กนั แต่

เขาคงไม่มีวันข้ามมาหาเธอ และถึงเธอจะข้ามไปหาเขาแล้ว ก็ไม่ได้

หมายความว่าจะได้เดินร่วมทาง เพราะที่ว่างข้างกายอภิวัฒน์ไม่ได้ 

มไีว้ส�าหรบัเธอ
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‘พี่อาร์ต’ 

เด็กหญิงพิตาภาหันไปเรียกคนที่นอนอยู่ข้างกันหลังจากเขา

เงยีบไปพกัใหญ่

‘มีไร’ อภิวัฒน์ซึ่งขอแม่มานอนค้างที่บ้านของเธอหนึ่งคืนปรือ

ตาขึ้นมอง 

‘แอบหลับไปแล้วใช่ปะเนี่ย’ ดวงตากลมโตของเด็กหญิงเป็น

ประกายสดใส

‘เปล่า แค่หลบัตาเฉยๆ’ พูดจบเขากล็มืตาขึ้นทั้งสองข้าง

อภิวัฒน์และพิตาภามาปูเสื่อนอนรอดูฝนดาวตกด้วยกันบน

สนามหญ้าหน้าบ้านหลงัใหญ่ตั้งแต่ห้าทุม่ จนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคนื

สบินาทแีล้ว

‘คดิถงึใครอยู่หรอืเปล่าน้า’ พติาภาท�าท่าอยากรู้อยากเหน็

‘ไม่ใช่เรื่องของเดก็’

เดก็หญงิย่นจมกูใส่อกีฝ่ายอย่างหมั่นไส้ ‘เชอะ พดูยงักบัตวัเอง

เป็นผู้ใหญ่ อายแุค่สบิหกกถ็อืว่ายงัเดก็อยู่เหมอืนกนันั่นแหละ’

‘อย่างน้อยพี่กใ็ช้ค�าน�าหน้าว่านายแล้ว’ อภวิฒัน์กระตกุยิ้มอย่าง 

ผู้เหนอืกว่า

1
ฝนดาวตก
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‘อกีสองปีพนัช์กเ็ป็นนางสาวแล้วเหมอืนกนั’

‘โห! ยงัต้องใช้ค�าน�าหน้าว่าเดก็หญงิไปอกีตั้งสองปีแน่ะ’ เดก็หนุม่ 

เย้าแหย่พลางหวัเราะ

พติาภาได้แต่ท�าหน้างอง�้าเมื่อเถยีงอกีฝ่ายไม่ได้

อภิวัฒน์กลั้นยิ้มขันก่อนจะเอ่ยปลอบ ‘เอาน่า เป็นนางสาว 

เมื่อไหร่จะพาไปเลี้ยงไอตมิฉลอง’

สหีน้าของเดก็หญงิร่าเรงิขึ้นทนัท ี‘จรงิๆ นะคะ’

‘ออื’

‘เดี๋ยวจะกนิให้พี่อาร์ตหมดตดูเลย!’ คนตวัเลก็กว่าขูด้่วยแววตา

เจ้าเล่ห์

‘โม้ละ ตวัแค่นี้จะกนิเยอะแค่ไหนเชยีว’

‘รอดูแล้วกนั’ พติาภาหวัเราะหึๆ  ในล�าคอ

‘โอเค จะรอนะ’ ดวงตาของเด็กหนุ่มเป็นประกายพราวพร่าง 

ไม่ต่างจากแสงดาวในค�่าคนืนี้

ใบหน้าของทั้งสองระบายไปด้วยรอยยิ้มบางๆ ขณะทอดสายตา

มองขึ้นไปยงัท้องฟ้าสดี�าสนทิที่ปลอดโปร่งเหมาะกบัการชมฝนดาวตก

มาก ตดิอยู่อย่างเดยีวคอืยงัไม่มฝีนดาวตกให้เหน็สกัดวง

‘ไหนข่าวบอกว่าจะเริ่มเห็นตอนห้าทุ่มไง นี่เที่ยงคืนแล้วยัง 

ไม่เห็นเลย’ พิตาภาบ่นอุบ หากไม่มีอภิวัฒน์มาเป็นเพื่อนนอนดูดาว 

เธอคงถอดใจเข้าบ้านไปนานแล้ว

‘ใจเย็น คิดว่ามันจะตกลงมาเป็นพันๆ ดวงพร้อมกันเลยเหรอ 

มนัไม่เหมอืนที่เราจนิตนาการหรอกนะ อกีอย่างการค�านวณปรากฏการณ์ 

ธรรมชาตมินักค็ลาดเคลื่อนได้แบบนี้แหละ ถ้าเป็นพลปีุใหม่กว่็าไปอย่าง 

เที่ยงคนืปุ๊บ สว่างปั๊บ’

พติาภาคดิตามแล้วกพ็ยกัหน้าเหน็ด้วย ‘กจ็รงิเนอะ เหมอืนกรม

อตุฯุ ที่พยากรณ์อากาศทไีรไม่เคยตรงสกัท’ี
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‘กน็ั่นแหละ เอาง่ายๆ เลย ขนาดหวัใจของตวัเราเองเนี่ย บางที

เรายงัไม่รู้เลยว่าวนันงึมนัจะรกัใคร จู่ๆ เกดิจะรกั มนักร็ู้สกึขึ้นมาเฉยๆ 

เพราะงั้นถ้าสถาบนัดาราศาสตร์กบักรมอตุฯุ จะค�านวณพลาดกไ็ม่ใช่

เรื่องแปลก’ อภวิฒัน์บอกอย่างมเีหตผุล

พติาภาไม่ได้ยนิประโยคหลงัๆ ที่เขาพดูแล้ว เพราะก�าลงัประหม่า 

อย่างแรงตั้งแต่อภวิฒัน์เอ่ยถงึ ‘ความรกั’

‘ค่ะ’ เด็กหญิงพยายามควบคุมหัวใจไม่ให้เต้นรัวไปกว่านี้ ไม่

อย่างนั้นเขาต้องได้ยนิเสยีงหวัใจเธอแน่ๆ

‘เฮ้ย! มาแล้ว’ เดก็หนุ่มบอกเสยีงตื่นเต้น

แสงของฝนดาวตกสว่างวาบ ก่อนจะเลือนหายไปในท้องฟ้า 

สเีข้มเพยีงพรบิตา ท�าให้พติาภามองไม่ทนั

‘ไหนคะ ไม่เหน็มเีลย’

‘อ้าว แล้วเมื่อกี้ไม่ได้มองฟ้าอยู่เหรอ’

‘ปะ เปล่าค่ะ’ เมื่อครู่เธอมัวแต่อยู่กับตัวเองจนไม่ได้สนใจสิ่ง

รอบข้างเลย

‘ท�าไมหน้าแดงอ้ะ’ อภิวัฒน์หรี่ตามองคนอายุน้อยกว่าอย่าง

สงสยั

‘มาสนใจอะไรหน้าพนัช์เล่า มองบนฟ้านู่น’ 

‘ใจลอยคดิถงึใคร’ ยิ่งเหน็แววตามพีริธุของเธอ เขากย็ิ่งไล่ต้อน

‘เปล่านี่คะ เลกิถามได้แล้วค่ะ พนัช์จะตั้งใจดูฝนดาวตก เดี๋ยว

อธษิฐานไม่ทนั’ พติาภาตดับท ลอบถอนหายใจอย่างโล่งอกที่อกีฝ่าย

ไม่ซกัไซ้ต่อ

‘อธษิฐานแล้วมนัจะสมหวงัจรงิเหรอ’ คนที่มกัคดิอะไรเป็นเหตุ

เป็นผลเสมอขมวดคิ้วหนาเข้าหากนั

‘ก็คนโบราณเขาบอกมาแบบนี้นี่นา ถ้าอยากรู้ก็ลองอธิษฐาน 

ดูสคิะ’



ภัคธร  13

ตอนนี้สายตาของแต่ละฝ่ายต่างจดจ่ออยูก่บัท้องฟ้า พลนันั้นเอง 

ที่แสงของฝนดาวตกสว่างจ้าขึ้นอกีครั้ง

พิตาภารีบหลับตาขอพรทันที ก่อนจะลืมตาขึ้นและหันไปถาม

คนข้างๆ ‘เมื่อกี้พี่อาร์ตได้อธษิฐานหรอืเปล่า’

‘ออื’

‘อธษิฐานว่าไงอ้ะ บอกได้ไหม’

‘บอกได้ไง ค�าอธษิฐานของใครกข็องมนัส’ิ เขาตอบโดยไม่สบตา

เธอ

‘แหม แล้วตอนแรกบอกว่าไม่เชื่อ สดุท้ายกแ็อบอธษิฐานเหมอืน

กนั’ พติาภาหวัเราะคกิ

‘กพ็นัช์บอกให้พสิูจน์ พี่กเ็ลยลองดู’

‘ถ้าค�าอธษิฐานของพี่อาร์ตเป็นจรงิบอกพนัช์ด้วยนะ ไม่ต้องบอก 

กไ็ด้ค่ะว่าอธษิฐานว่าไง แค่อยากรู้ว่าสมหวงัหรอืเปล่า’

‘อมื เดี๋ยวบอกแล้วกนั’

‘แล้วไม่อยากรูเ้หรอว่าพนัช์อธษิฐานอะไร’ ดวงตากลมโตฉายแวว 

ซกุซน

‘ถามไปพนัช์กไ็ม่ยอมบอกพี่หรอก จะถามให้เสยีเวลาท�าไม’

‘ถูกต้อง! เรื่องอะไรจะบอกล่ะ’ พติาภาหวัเราะเสยีงใส

เดก็หนุม่และเดก็หญงินอนดฝูนดาวตกด้วยกนัอย่างเพลดิเพลนิ 

เพราะยิ่งดึก ความถี่ของฝนดาวตกยิ่งเพิ่มมากขึ้น แม้จะไม่ได้ตก 

พร่างพราวลงมาเป็นสายเหมือนภาพในจินตนาการ แต่เมื่อแสงดาว

สว่างวาบขึ้นทไีร เขาและเธอกอ็ดตื่นเต้นไม่ได้

‘มาทายกันดีกว่าค่ะว่าต่อไปดาวดวงไหนจะตก’ พิตาภาชวน

อย่างนกึสนกุ ก่อนจะเริ่มทายเป็นคนแรก ‘พนัช์ว่าดวงนั้น’ นิ้วเรยีวชี้

ไปที่ดาวดวงหนึ่งบนฟากฟ้ากว้างไกลสดี�าสนทิที่มองดรูาวกบัก�ามะหยี่

เนื้อดี
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‘จะรู้ไหมเนี่ยว่าดวงไหน มีตั้งเป็นล้านดวง’ อภิวัฒน์ส่ายหน้า

ไปมา

‘ทายมาเถอะน่า’

‘ดวงนั้นมั้ง’ เขาชี้ไปแบบสุ่มๆ

‘ดวงไหนอ้ะ’

‘กบ็อกแล้วว่ามนัมเีป็นล้านดวง จะรู้ได้ไงว่าใครทายดวงไหน’

‘เอางี้กไ็ด้ ถ้าดวงที่เราเลง็ไว้ตกลงมาให้ร้องเฮ จะได้รู้’

‘ไม่เอา ขี้เกยีจ’

‘เดก็ๆ ไปนอนกนัได้หรอืยงัจ๊ะ’ เสยีงแม่ของพติาภาดงัขึ้น

เด็กหญิงและเด็กหนุ่มผุดลุกขึ้นนั่งในขณะที่แสงแขเดินเข้ามา

ถงึพอดี

‘ตหีนึ่งกว่าแล้วนะจ๊ะ’

‘ผมก�าลงัจะชวนน้องกลบัเข้าบ้านพอดเีลยครบัน้าแข’ อภวิฒัน์

เอ่ยเสยีงสภุาพ

‘สร้างภาพ! ไม่เหน็มที่าทวี่าจะชวนเลย’ พติาภาย่นจมูกใส่คน

ที่ชอบท�าคะแนนกบัแม่เธอตลอด

‘ยายพนัช์ ท�าหน้าแบบนั้นใส่พี่เขาได้ไง’ แสงแขต�าหนลิูกสาว

พลางส่ายหน้าไปมา

‘พี่อาร์ตเขากช็อบท�าหน้าลงิใส่พนัช์บ่อยๆ เหมอืนกนันะคะ แต่

คณุแม่ไม่เคยเหน็’

‘เฮ้ย! ใส่ร้าย พี่จะท�าอะไรแบบนั้นได้ยงัไง อย่าไปเชื่อนะครบั

น้าแข’ อภวิฒัน์ขอความเป็นธรรม

‘เอาละๆ ไปนอนกันได้แล้ว ถึงพรุ่งนี้จะเป็นวันหยุด แต่นอน 

ดึกไปก็ไม่ดีนะจ๊ะ’ แสงแขตัดบท ก่อนที่ทั้งสองคนจะเถียงกันไป

มากกว่านี้ เท่าที่รู ้ลูกสาวเธอกับลูกชายของทิพวรรณผู้เป็นเพื่อนก็ 

แสบพอกนันั่นละ
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อภิวัฒน์และพิตาภาลุกขึ้นและช่วยกันพับเสื่อเก็บ เสร็จแล้ว 

ก็เดินตามแสงแขเข้าไปในบ้านหลังใหญ่ ก่อนจะแยกย้ายกันเข้า 

ห้องนอนของใครของมนั 

พิตาภาไม่รู้ว่าอภิวัฒน์มีความสุขไหมกับการดูฝนดาวตกใน 

คนืนี้ แต่ส�าหรบัเธอแล้วคนืนี้มคีวามสขุมากที่สดุเลยที่ได้ดูฝนดาวตก

กบัเขา

พิตาภาเข็นรถเข็นซ่ึงมีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้าใบเดิน 

ออกมายังโถงผู้โดยสารขาเข้าของสนามบินสุวรรณภูมิที่พลุกพล่าน 

ไปด้วยผู้คน พลางกวาดตามองหาคนขบัรถที่นดักนัไว้ตอนเที่ยงครึ่ง

เจ้าของร่างเพรียวระหงในชุดเสื้อไหมพรมสีด�าและกางเกงยีน

สีน�้าเงินมองไปรอบๆ บริเวณจนทั่ว แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เห็นวี่แวว 

ของคนมารบั 

ระหว่างนั้นเองเสียงคุ้นเคยของใครคนหนึ่งก็ดังขึ้นจากทาง 

ด้านหลงัของเธอ “พนัช์”

คิ้วเรยีวของหญงิสาวขมวดเข้าหากนั ก่อนที่ใบหน้าหวานเนยีน

ใสปราศจากเครื่องส�าอางจะแสดงความประหลาดใจกว่าเดิมเมื่อ 

หนักลบัไปเหน็ว่าใครยนือยู่ตรงนั้น

“พี่อาร์ต!” ดวงตากลมโตกะพรบิปรบิอย่างไม่อยากเชื่อสายตา 

“มาได้ไงคะ” เธอไม่คาดคดิเลยจรงิๆ ว่าเขาจะมา

“กน้็าแขบอกว่าพนัช์จะกลบัมาวนันี้ พี่เลยอาสามารบั” อภวิฒัน์

ยิ้มกว้างและมองเธอด้วยแววตาแสนดอีย่างที่เคยเป็นเสมอมา 

“ไม่น่าล�าบากเลยค่ะ” พิตาภาพบว่าการพาตัวเองไปให้ไกล 

จากเขาถงึ ‘สองปี’ นั้นไม่ได้ผลเลย เพราะไม่ว่ายงัไงความรู้สกึที่เธอ 

มีต่ออภิวัฒน์ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง หัวใจเธอก�าลังพองโตด้วยความ

ปลาบปลื้ม แม้จะฝืนไม่ให้รู้สกึแค่ไหน แต่มนักไ็ม่เชื่อฟังสกันดิ
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เธอยงัรกัเขาเหมอืนเดมิ 

ไม่ส.ิ.. 

...รกัมากขึ้นทกุวนัต่างหาก

หัวใจดวงน้อยบีบรัดจนปวดหนึบเมื่อนึกถึงความจริงที่ว่า เธอ

เป็นคนที่รกัอภวิฒัน์อยู่ข้างเดยีวมาตลอด 

สองปีที่ผ่านมาแม้เธอกับเขาจะอยู่ไกลกันคนละซีกโลกและ 

ไม่ได้พบกนัเลย แต่เขากไ็ม่เคยเลอืนหายไปจากความคดิของเธอเลย 

ไม่ว่าจะเป็นตอนตื่นหรอืหลบัตา

คืนก่อนจะบินกลับเมืองไทย พิตาภาก็เพิ่ง ‘ฝันถึง’ ชายหนุ่ม  

ในฝันนั้นเธอสารภาพความในใจกบัเขา แต่อภวิฒัน์ไม่ได้ตอบรบั แม้

จะเป็นเพียงฝัน แต่เมื่อตื่นขึ้นมาเธอกลับจ�าความรู้สึกหน่วงๆ ในอก 

ได้ชดัเจน

ถ้าเธอกล้าเหมือนในความฝันก็คงดีสินะ จะได้หายค้างคากัน 

ไปเลย และถงึจะเจบ็ แต่กเ็จบ็ครั้งเดยีว ดกีว่าเจบ็ซ�้าๆ ทกุวนัแบบนี้

“ล�าบากอะไร เรากลายเป็นคนแปลกหน้าต่อกนัไปแล้วเหรอ”

พติาภาเม้มปาก “ก.็..ไม่รู้สคิะ ไม่ได้เจอกนัตั้งสองปีแล้วนี่นา”

พิตาภาเพิ่งเรียนจบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจมาจากสหรัฐ-

อเมริกา และวางแผนจะใช้ความรู ้ที่ร�่าเรียนมาบวกกับความชอบ 

ส่วนตวัท�าแบรนด์น�้าหอมของตวัเองในเรว็ๆ นี้

ส่วนอภิวัฒน์เป็นแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ 

และก�าลงัเรยีนต่อเฉพาะทางด้านอายรุศาสตร์ตามที่เจ้าตวัตั้งใจไว้

แม้ที่ผ่านมาเธอจะกลบัมาเยี่ยมครอบครวัปีละครั้ง แต่ทกุครั้งก็

ไม่ได้เจออภวิฒัน์ เพราะช่วงนั้นหมอหนุม่ไปท�างานใช้ทนุที่ต่างจงัหวดั 

และงานรดัตวัจนไม่มเีวลากลบักรงุเทพฯ เลย อกีอย่างอภวิฒัน์ไม่ค่อย

อัปเดตอะไรในเฟซบุ๊กและอินสตาแกรม เธอเลยแทบไม่เห็นความ

เคลื่อนไหวของเขา
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แรกๆ ที่ไปเรียนต่อ เขาก็ส่งข้อความถามไถ่เป็นระยะก่อนจะ

ห่างหายไป อาจเป็นเพราะภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น หรือเพราะอะไร 

พติาภากไ็ม่อาจรู้ได้ นั่นท�าให้เธอไม่แน่ใจนกัว่าความสมัพนัธ์ระหว่าง

ตวัเองกบัอภวิฒัน์ยงัเหมอืนเดมิหรอืเปล่า

ว่ากนัว่าแต่ละปีที่คนเราเตบิโตขึ้น เราอาจท�าใครหลายคนหล่น

หายไปจากชีวิตทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ แล้วในแต่ละปีเราก็จะได้พบ 

คนใหม่ๆ เช่นกนั บางคนที่เคยส�าคญัอาจกลายเป็นไม่ส�าคญั บางคน

ที่เคยสนิทสนมอาจเปลี่ยนเป็นเพียงคนรู้จัก และเธอก็อาจเป็นอีก 

หนึ่งคนที่หล่นหายไปจากชวีติของอภวิฒัน์แล้วกไ็ด้

แต่การที่เขามารับที่สนามบินในวันนี้บอกให้รู้ว่าถึงจะไม่ได้เจอ

และพดูคยุกนับ่อยเหมอืนเมื่อก่อน แต่เขากย็งัเป็นพี่อาร์ตคนเดมิเสมอ

“ไม่ล�าบากหรอก วนันี้ว่าง อยากมารบัน้องสาวสดุที่รกั” ชายหนุม่ 

บอกน�้าเสยีงกระตอืรอืร้น

พติาภายิ้มหงอยๆ “ขอบคณุนะคะ”

“กอดหน่อย” อภวิฒัน์ยิ้มกว้างและกางแขนออก

“กอดท�าไมคะ” เขาจะรู้ตัวไหมเนี่ยว่าท�าให้ความรู้สึกของเธอ

ขึ้นๆ ลงๆ อยู่ตลอด

“ก็อุตส่าห์ไปเรียนอเมริกามาตั้งสองปี ต้องทักทายแบบฝรั่ง

หน่อยส”ิ 

รอยยิ้มและแววตาแสนดขีองเขาท�าให้หวัใจของเธอไม่อยูก่บัเนื้อ

กับตัวเอาซะเลย “ก็แค่สองปีเอง แต่อีกยี่สิบกว่าปีพันช์อยู่เมืองไทย  

ยงัไงกไ็ม่ลมืความเป็นไทยค่ะ” 

“แล้วตอนอยูท่ี่นั่นไม่กอดกบัใครเลยเหรอ” หมอหนุม่ถามเสยีง

เรยีบ แต่ในใจอยากรู้สดุๆ

“กอดสคิะ เจ้าบ้านเขาท�าอะไร เรากต็้องท�าตาม”

“อย่าบอกนะว่ากอดผู้ชายด้วย” คราวนี้คนถามหัวร้อนขึ้นมา
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เลก็น้อย

“ค่ะ” พติาภาพยกัหน้าตอบตามจรงิ

“ขนาดคนอื่นยงัให้กอด แล้วท�าไมกบัพี่กบัเชื้อไม่ให้ล่ะ”

“กพ็วกเขาเป็นเพื่อนพนัช์นี่คะ พวกเราบรสิทุธิ์ใจกนั”

“แล้วพี่ไม่บรสิทุธิ์ใจตรงไหน” อกีฝ่ายร้องขอความเป็นธรรม

“นี่ไม่รู้ตัวเลยเหรอคะว่าตัวเองไม่น่าไว้ใจแค่ไหน สองปีมานี้ 

ท�าสาวๆ เสียใจไปกี่คนแล้วล่ะ” สายข่าวจากเมืองไทยบอกเธอว่า  

ตอนนี้อภิวัฒน์โสดสนิทหลังเลิกรากับแฟนคนล่าสุดเมื่อสามเดือน 

ที่แล้ว แน่นอนว่าปกติชายหนุ่มเป็นฝ่ายบอกเลิกสาวๆ มากกว่าโดน 

บอกเลกิ

แต่เชื่อไหมว่าอภิวัฒน์ไม่เคยยอมรับว่าผู้หญิงคนไหนเป็นแฟน

เลย เพราะหมอหนุ่มมสีโลแกนประจ�าตวัว่า ‘ถ้าจะคบกบัผม เป็นได้

มากกว่าเพื่อน แต่ไม่ใช่แฟน’ 

อภวิฒัน์ให้เหตผุลว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งเขาและฝ่ายหญงิ 

ถ้าลองคบกนัแล้วไม่ใช่จรงิๆ กจ็ะได้แยกย้ายกนัง่ายๆ ไม่ต้องมอีะไร

ผูกมดั แต่ถ้าใช้ค�าว่าแฟน ความรู้สกึเป็นเจ้าของจะมมีากขึ้นอกีระดบั 

ซึ่งอาจท�าให้ทั้งสองฝ่ายเจบ็ปวดเมื่อถงึตอนเลกิรา ดงันั้นเวลาคนถาม

ถงึแฟน หมอหนุ่มจะตอบทนัทวี่าไม่ม ีทั้งที่จรงิๆ ตอนนั้นกค็บกบัใคร

สกัคนอยู่

บางทีพิตาภาก็งงว่าผู้หญิงที่คบกับเขายอมอยู่ในสถานะครึ่งๆ 

กลางๆ แบบนั้นได้ยงัไง เพราะถ้าเป็นเธอจะไม่ยอมเดด็ขาด ถ้าจะเป็น

แฟนกนักต็้องชดัเจน ไม่ได้หมายความว่าให้ประกาศไปทั่ว แต่อย่ามา

ท�าคลมุเครอืแบบนี้

แต่อย่างว่านั่นแหละ ถ้าเราไม่ใช่คนคนนั้น เราจะไม่มวีนัเข้าใจ

ความรู้สกึหรอืเหตผุลของเขา เหมอืนที่คนอื่นอาจไม่เข้าใจว่าท�าไมเธอ

ถงึแอบรกัอภวิฒัน์มาได้เป็นสบิปีทั้งที่เขาเจ้าชูห้นกัมาก แถมยงัไม่เคย
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มทีที่าว่าจะรู้สกึพเิศษกบัเธอเลย

“พี่ยอมรบัว่าคดิชั่วร้ายเวลาอยู่กบัผู้หญงิคนอื่น แต่พนัช์กเ็หมอืน

น้องสาวพี่ พี่จะคดิอะไรแบบนั้นได้ยงัไง”

พติาภาฝืนยิ้มให้เขาและหลบุตาลงต�่าเพื่อซ่อนความรูส้กึหน่วงๆ 

ที่อาจเผยออกมาทางแววตา “พี่อาร์ตจอดรถชั้นไหนคะ”

“อ้าว เปลี่ยนเรื่องเฉยเลย”

“พนัช์หวิข้าวแล้ว”

“เออ จริงสิ นี่มันจะบ่ายโมงแล้วนี่นา” อภิวัฒน์พลิกข้อมือดู

นาฬิกา “งั้นเดี๋ยวไปกนิข้าวกนัก่อนค่อยกลบั”

“ไปกนิข้างนอกดกีว่าค่ะ อาหารสนามบนิแพง”

“ทนไหวเหรอ”

“ไหวค่ะ”

“งั้นเดี๋ยวพี่ไปซื้อแซนด์วิชให้กินรองท้องก่อน เพราะกว่าจะไป

ถงึร้านอาหารคงอกีพกัใหญ่ รอตรงนี้นะ” ว่าแล้วเจ้าของร่างสูงโปร่ง 

กเ็ดนิเรว็ๆ ไปยงัร้านเบเกอรทีี่ตั้งอยู่ภายในบรเิวณนั้น

พติาภามองตามแผ่นหลงัหนาของอภวิฒัน์ไปด้วยแววตาหวั่นไหว 

แม้จะดใีจที่เขาห่วงใย แต่กท็รมานอยูล่กึๆ เพราะไม่ว่าอย่างไรชายหนุม่ 

กย็งัคงเหน็เธอเป็นเพยีงน้องสาวคนหนึ่งเท่านั้น

ขอร้องละ ช่วยอย่าดไีปมากกว่านี้ได้ไหม เพราะมนัยิ่งจะท�าให้

เธอรักเขามากขึ้นกว่าเดิม และเจ็บปวดกว่าเก่าเมื่อรู้ว่าอย่างไรคน 

ข้างกายเขากไ็ม่มทีางเป็นเธอ
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คนเราจะแอบรักใครสักคนได้นานแค่ไหน

พิตาภาเองก็ยังหาค�าตอบไม่ได้ เพราะจนถึงวันนี้เธอก็แอบรัก

อภวิฒัน์มาตั้งสบิสองปีแล้ว 

ถ้าการตัดใจท�าได้ง่ายๆ เหมือนตัดกระดาษก็คงดี เธอจะได้ 

ไม่ต้องแอบรกัคนที่ไม่รกัเธออยู่อย่างนี้

มนัเป็นความรู้สกึครึ่งๆ กลางๆ ที่อธบิายไม่ถูก เพราะถงึจะมี

ความสขุ แต่กย็ิ้มได้ไม่เตม็ร้อย บางครั้งแม้จะเศร้า แต่กไ็ม่ได้ฟูมฟาย 

คร�่าครวญถงึขั้นตอีกชกตวัหรอืกรดีแขนตวัเอง 

หากเปรียบความรักของเธอกับการเดินทาง ตอนนี้พิตาภาก็ 

มาถึงจุดที่ก�าลังลังเลว่าจะเดินต่อไปให้ถึงปลายทาง หรือจะหันหลัง

กลบับ้านด ี

เธออายจรงิๆ ที่จะบอกว่าไม่ได้เดนิมาถงึจดุนี้เป็นครั้งแรก แต่

เป็นครั้งที่เท่าไร พติาภากไ็ม่แน่ใจ เพราะหลายครั้งมาก แล้วรู้ไหมว่า

ทกุครั้งเธอกเ็ป็นฝ่ายพ่ายแพ้เสยีงหวัใจที่อยากลองไปต่อให้ถงึจดุหมาย 

ทั้งที่มองไม่เหน็และไม่รู้ว่าจะเดนิไปถงึที่นั่นเมื่อไร

เวลาสบิสองปีนานเพยีงพอที่เราจะเดนิทางรอบโลกได้เป็นสบิๆ 

รอบ แต่ทั้งที่ระยะห่างระหว่างหัวใจของเธอกับคนที่เธอรักอยู่ใกล้กัน

2
รักเอง เจ็บเอง หายเอง
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เพยีงเท่านี้ ท�าไมเธอกลบัเดนิเข้าไปไม่ถงึหวัใจเขาสกัทนีะ

“พันช์สั่งอาหารไปหรือยัง” เสียงทุ้มลึกของอภิวัฒน์ท�าให้เธอ

หลดุจากภวงัค์

เจ้าของร่างสูงหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตรนั่งลงบนเก้าอี้ 

ตรงข้ามเธอหลงัจากไปห้องน�้ามา ใบหน้าคมคายระบายไปด้วยรอยยิ้ม

สดชื่น

“สั่งของตวัเองไปแล้วค่ะ พี่อาร์ตจะกนิอะไรสั่งเลยนะ” ตอนนี้

เธอกบัเขาอยูท่ี่ร้านอาหารตามสั่งเจ้าประจ�าแถวทองหล่อที่ชอบมากนิ

ด้วยกนัตั้งแต่สมยัเดก็ ซึ่งบ้านของพติาภากอ็ยู่ในซอยถดัไปนี่เอง

“พนัช์กนิไร”

“กะเพราหมูสบัไข่ดาวค่ะ”

“งั้นลอกนะ” อภวิฒัน์ยิ้มกว้าง ก่อนตะโกนบอกเจ้าของร้านที่

ก�าลงัวุ่นอยู่หน้าเตา “ป้าช้อย ผมเอาเหมอืนพนัช์ที่นงึนะครบั”

“ได้จ้า” หญงิวยักลางคนที่เหน็เธอกบัเขามาแต่เดก็ตอบกลบัมา 

อย่างเป็นกนัเอง

ไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ป้าช้อยก็ตื่นเต้นใหญ่ที่เห็นเธอกับอภิวัฒน์

มาด้วยกนั เพราะตั้งแต่พติาภาไปเรยีนต่อปรญิญาโทที่สหรฐัอเมรกิา 

และชายหนุ่มไปท�างานใช้ทุนที่ต่างจังหวัด เขากับเธอก็ไม่ได้มาที่นี่

พร้อมกนัอกีเลย

“สั่งเองไม่เป็นเหรอ ชอบลอกตลอด” หญงิสาวย่นจมูกใส่

“ขี้เกยีจคดิอ้ะ”

“ทเีรื่องรกัษาคนไข้ยากกว่านี้ยงัคดิได้ แค่สั่งข้าวขี้เกยีจซะงั้น”

“กพ็ี่ไม่อยากใช้สมองตลอดเวลา ท�างานกเ็ครยีดพออยูแ่ล้ว นอก 

เวลางานขอขี้เกยีจบ้าง” ดวงตาคมเป็นประกายแห่งความสขุ

“แล้วนี่วันหยุดไม่อยู ่กับแฟนเหรอคะ” พิตาภาแกล้งถาม  

หมอหนุ่มจะได้ไม่เอะใจว่าเธอรู้เรื่องความรกัของเขาแล้ว
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“มทีี่ไหนล่ะ”

“พันช์หมายถึงคนที่ควงกันอยู่นั่นแหละค่ะ” ลืมไปว่าเขาไม่ใช้

ค�าว่าแฟนกบัผู้หญงิคนไหน

“นั่นแหละ คู่ควงกไ็ม่ม”ี

“จรงิอ้ะ พี่อาร์ตโสด? เป็นไปได้ไง ปกตไิม่เคยเหน็ว่าง” หญงิสาว

ท�าสหีน้าเซอร์ไพรส์

“กเ็พิ่งเลกิสามเดอืนที่แล้วนี่แหละ แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้

เดตกบัใครนะ เมื่อวานกเ็พิ่งไปดูหนงักบัน้องคนนงึมา แต่ไม่ได้คดิจะ

คบจรงิจงัหรอก” ชายหนุ่มเล่าด้วยน�้าเสยีงสบายๆ 

เขามองว่าการที่คนเราจะลองคบใครหลายๆ คนไม่ใช่เรื่องผิด 

การออกเดตกเ็หมอืนกบัการค้นหาคนที่ดแีละใช่ที่สดุให้ตวัเอง ดงันั้น

หากเดตแรกไม่ประทบัใจ กจ็ะไม่มคีรั้งที่สองต่อ

แต่ถ้าผู้หญงิคนไหนเข้ากบัเขาได้กจ็ะมกีารนดัเจอกนัอกีเรื่อยๆ 

และถ้าอภวิฒัน์ถูกใจ สถานะของพวกเธอกจ็ะเปลี่ยนจาก ‘คู่เดต’ มา

เป็น ‘คู่ควง’ ประจ�า โดยระหว่างนั้นเขากจ็ะไม่เดตกบัใครอกี จนกว่า

จะเลกิกบัคู่ควงคนเดมิ 

“กว็่าคนอย่างพี่อาร์ตไม่ยอมอยู่แบบเหงาๆ แน่” พติาภาลอบ

ถอนหายใจเบาๆ ถงึจะผ่านไปนานแค่ไหน เขากเ็ลกิ ‘แรด’ ไม่ได้อยู่ดี

สนิะ

“พี่กแ็ค่ใช้หน้าตาให้คุ้ม เกดิมาหล่อทั้งท ี จะอยู่ตวัคนเดยีวไป

ท�าไม” อภวิฒัน์ยิ้มอย่างมเีสน่ห์

“ข้ออ้างของพวกผู้ชายเจ้าชู้อ้ะดิ หล่อไม่หล่อไม่เห็นเกี่ยวเลย  

ที่ส�าคัญที่สุดคือการรักเดียวใจเดียวค่ะ” การแอบรักก็ว่าทรมานแล้ว 

แต่เธอดันมาแอบรักเพลย์บอยตัวพ่อที่มีผู้หญิงรายล้อมให้เลือกเต็ม 

ไปหมด จะมอีะไรแย่กว่านี้อกีไหมเนี่ย

“เจ้าชู้ที่ไหน พี่กแ็ค่อยากมคีนยนืให้ก�าลงัใจข้างๆ เท่านั้นเอง” 
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“อยู่คนเดยีวไม่ได้เลยว่างั้น”

“ใช่ พี่เป็นคนขี้เหงา” นยัน์ตาสเีข้มมคีวามอ้างว้างเจอือยู่ลกึๆ

“แล้วท�าไมไม่หาแฟนจรงิๆ จงัๆ ไปเลยล่ะคะ”

อภวิฒัน์เงยีบไป ดวงตาคมเกบ็ซ่อนความรู้สกึบางอย่างเอาไว้ 

ก่อนจะแกล้งท�าลั้ลลา “พี่ยังไม่อยากผูกมัดกับใคร เป็นอย่างนี้ก็

สบายใจดีอยู่แล้ว อยากจีบใครก็จีบได้ เพราะไม่มีพันธะ” ว่าแล้ว 

เจ้าตวักห็นัไปขยบิตาให้สาวสายเดี่ยวโต๊ะข้างๆ

“เอาที่สบายใจค่ะ” พติาภาปวดหวักบัเขาจนอยากได้ยาพารา

สกักระปกุ

ทั้งสองคยุเรื่องสพัเพเหระกนัไปเรื่อยๆ ระหว่างรออาหาร แล้ว

จู่ๆ อภวิฒัน์กถ็ามค�าถามหนึ่งขึ้นมา

“ตอนอยู่อเมรกิามคีนมาจบีเราบ้างไหม”

“คะ?” คิ้วเรยีวเลกิขึ้น

“ตอนเรยีนที่นั่นมคีนมาจบีหรอืเปล่า” ชายหนุ่มทวนด้วยเสยีง

เรยีบ

“แล้วพี่อาร์ตเกี่ยวไรด้วยคะ” ระหว่างทางมาที่นี่พติาภาเล่าแค่

เรื่องการเรยีนกบัการใช้ชวีติ แต่ยงัไม่ได้เอ่ยถงึเรื่องความรกัเลย

“โห พูดแบบนี้ยมืมดีป้าช้อยมาแทงกนัเลยดกีว่า” 

“อ้าว ก็มันไม่เกี่ยวกับพี่อาร์ตจริงๆ นี่คะ ใช่ไหมคะป้าช้อย”  

หญิงสาวยิ้มขันพลางหันไปถามเจ้าของร้านที่เอาอาหารมาเสิร์ฟพอด ี

แม้ป้าช้อยจะอายหุกสบิแล้ว แต่กย็งัแขง็แรงกระฉบักระเฉงเหมอืนสมยั

ยงัสาว

“ใช่อะไรจ๊ะ”

“ผมถามว่าพนัช์ไปเรยีนเมอืงนอกมคีนมาจบีบ้างไหม แต่พนัช์

บอกว่าไม่เกี่ยวกบัผม ป้าช้อยว่าไงครบั” อภวิฒัน์เอ่ยตดัหน้าพติาภา

ที่ก�าลงัจะพูด
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“อมื หนูพนัช์จะมคีนมาจบีหรอืเปล่ามนักไ็ม่เกี่ยวกบัหมอจรงิๆ 

นี่นา” หญงิวยักลางคนว่า

พติาภาหวัเราะอย่างสะใจ “ขอบคณุที่เหน็ด้วยกบัพนัช์นะคะ”

“อ้อ แต่ถ้าหมอก�าลังจะจีบหนูพันช์ อันนี้น่ะเกี่ยวแน่นอน”  

ป้าช้อยทิ้งระเบดิลูกใหญ่เอาไว้ ก่อนจะเดนิกลบัไปประจ�าหน้าเตา

ค�าพูดของเจ้าของร้านท�าให้พิตาภาประหม่าขึ้นมาครามครัน 

แม้รูว่้าอภวิฒัน์กแ็ค่ถามไปตามประสาพี่น้อง แต่กอ็ดคดิเข้าข้างตวัเอง

ไม่ได้อยู่ดี ในเมื่อตอนนี้เธอและเขาอยู ่ในสถานะโสดทั้งคู ่ บางท ี

ชายหนุ่มอาจจะอยากจบีเธอเหมอืนที่ป้าช้อยว่ากไ็ด้ งานมโนต้องมา

“ป้าช้อยมั่วละ แค่ถามไม่ได้หมายความว่าจะจีบสักหน่อย”  

อภวิฒัน์เอ่ยราวกบัได้ยนิเสยีงความคดิเธอ

โอเค จบ! ไม่ต้องเพ้อต่อ

“นั่นสิคะ เดี๋ยวกลับบ้านไปแม่พันช์ก็คงถามเหมือนพี่อาร์ต 

นี่แหละ” พติาภาตอกย�้าตวัเองอกีทเีพื่อจะได้กลบัมาอยู่กบัโลกความ

เป็นจรงิ

“แล้วจะไม่ตอบพี่เหรอ” คิ้วหนาเหนอืดวงตาคมกรบิเลกิขึ้น

“พี่อาร์ตล่ะคะ สองปีที่ผ่านมามีคู่เดตกับคู่ควงรวมกันทั้งหมด 

กี่คน” หญงิสาวถามกลบัพลางใช้ช้อนส้อมเขี่ยพรกิในผดักะเพราออก

ไว้บนขอบจาน

“เอ้า พี่ถามก่อน”

“ถ้าอยากรู้ค�าตอบของพนัช์กต็อบมาก่อนส”ิ

“กไ็ด้ๆ” อภวิฒัน์ยอมจ�านน “แต่เอาตวัเลขคร่าวๆ ได้ไหม”

“แสดงว่าเยอะจนนบัไม่ถ้วน”

“ไม่ขนาดนั้น แค่ประมาณสบิกว่าคนเอง” เพลย์บอยหนุ่มยิ้ม

กว้าง “เอาละ ตอบพี่มาได้แล้ว ตกลงมคีนมาจบีเราไหม”

“กม็คี่ะ” หญงิสาวพยกัหน้าเบาๆ
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“แต่ไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกับใครใช่ปะ ไม่งั้นพันช์คงพามา 

เมอืงไทยด้วย” นายแพทย์หนุ่มถามก่อนเริ่มกนิข้าว

“ค่ะ” ก็เพราะใครกันล่ะที่ท�าให้เธอไม่เคยมีแฟนเลยสักคน 

จนถงึป่านนี้ 

พิตาภาพยายามเปิดใจให้คนอื่นแล้ว และคนที่เข้ามาในชีวิต 

ของเธอก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดี แต่เธอรู้สึกเหมือนก�าลังหลอกตัวเองว่า

มคีวามสขุ ทั้งที่จรงิๆ ก�าลงัฝืนหวัใจอย่างแรง 

ไม่ว่ายงัไงกไ็ม่มใีครแทนที่อภวิฒัน์ได้ ทกุครั้งเวลาออกเดตกบั

หนุม่ๆ ภาพเขาจะซ้อนทบัขึ้นมาทกุท ีท�าให้พติาภาอดรู้สกึผดิกบัคูเ่ดต

ไม่ได้ หลังๆ หญิงสาวเลยเลือกที่จะไม่ออกเดตกับใครอีก เพราะไม่

อยากท�าร้ายความรู้สกึของคนอื่นโดยที่พวกเขาไม่มคีวามผดิ

บางครั้งพิตาภาก็หงุดหงิดตัวเองที่ปักใจกับอภิวัฒน์อยู่ได้แม้

ไม่มหีวงั ถ้าเธอเปลี่ยนหวัใจเป็นดวงใหม่ได้กค็งดกีว่านี้ จะได้ไม่ต้อง

รกัคนที่ไม่ควรรกัอกีต่อไป

“ดีแล้วละ” อภิวัฒน์ยิ้มตาพราวแล้วตักข้าวสวยกับกะเพรา 

หมูสบัร้อนๆ หอมฉยุใส่ปากอกีค�าและเคี้ยวอย่างเอรด็อร่อย

“ท�าไมอ้ะคะ” 

“พี่ว่าคบคนไทยด้วยกนัดกีว่าจะได้ไม่ต้องปรบัตวัมาก อย่างพี่

ถ้าจะแต่งงานกจ็ะเลอืกคนไทยนี่แหละ ขอนะ” 

พิตาภาหวิววูบในท้องน้อยเมื่อได้ยินแบบนั้น แต่ทุกอย่างก็ 

กระจ่างเมื่อหมอหนุ่มเอื้อมมาตักกองพริกบนขอบจานของเธอไป 

ใส่จานตวัเอง

“นี่ยงัไม่กนิพรกิเหมอืนเดมิเหรอ” เขาถามพลางยิ้มเย้า

ถ้าเป็นอาหารที่มพีรกิ พติาภาจะเขี่ยออกแบบนี้ทกุท ี ไม่ว่าจะ

โขลกละเอยีดแค่ไหน หญงิสาวกค็่อยๆ เขี่ยออกจนเกอืบหมดก่อนจะ

ลงมือกิน บางทีเขากินไปครึ่งค่อนจานแล้ว พิตาภาเพิ่งเขี่ยพริกเสร็จ 



26  ขอรัก

กม็ี

“กค็นมนัไม่ชอบนี่นา” จรงิๆ เธอกนิอาหารรสเผด็ได้ แต่ไม่ชอบ

กินพริกเป็นชิ้น อย่างผัดกะเพราถ้าไม่เผ็ดเลยก็ไม่อร่อย เลยสั่งแบบ 

ใส่พรกินดิหน่อย แล้วค่อยมาเขี่ยพรกิออกทหีลงั

“ไม่เป็นไร พี่ชอบ เดี๋ยวกนิให้” อภวิฒัน์เคี้ยวราวกบัพรกิพวกนั้น 

เป็นขนมหวาน

แม้จะไม่มีอาการทรมานน�้าหูน�้าตาไหลเหมือนเธอเวลาเผลอ

เคี้ยวพริก แต่ใบหน้าขาวจัดของหมอหนุ่มก็เริ่มแดงเรื่อขึ้นมาและม ี

เมด็เหงื่อซมึบรเิวณขมบั

พิตาภามองแก้มแดงๆ ของเขาพลางแอบอมยิ้ม จังหวะนั้น

ดวงตาสเีข้มกเ็ลื่อนขึ้นสบตาเธอพอด ีหญงิสาวท�าหน้าเลิ่กลั่ก เสหยบิ

แก้วเป๊ปซี่ขึ้นมาดูดแทบไม่ทนั

“มไีรหรอืเปล่า”

“เปล่าค่ะ” เธอตอบเสยีงลนๆ และวางแก้วลงด้วยมอืสั่นเลก็น้อย

“ท่าทางแปลกๆ นะเรา” อภิวัฒน์เอ่ยยิ้มๆ แต่รอยยิ้มเหมือน

รู้ทนัของเขาท�าให้เธอเสยีวสนัหลงัที่สดุ ทั้งที่อาจไม่มอีะไรเลยกไ็ด้

“แปลกตรงไหน พนัช์กป็กตนิะ” พติาภาเอ่ยเสยีงร่าเรงิ

“จ้า”

“ไม่เชื่อเหรอ”

“เชื่อจ้ะ”

“แล้วท�าไมต้องยิ้มด้วยล่ะคะ”

“เอ้า ยิ้มไม่ได้เหรอ”

“กย็ิ้มของพี่อาร์ตมนัดูไม่น่าไว้ใจ”

“กรรม แล้วต้องยิ้มยงัไงถงึจะน่าไว้ใจ แบบนี้เหรอ” หมอหนุ่ม

ฉกียิ้มกว้างแบบเหน็ฟันครบทั้งสามสบิสองซี่

พิตาภาหัวเราะครืนพลางส่ายหน้าไปมา “โอ๊ย พอแล้วค่ะ  
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กนิข้าวต่อดกีว่า”

อภิวัฒน์หุบยิ้ม แต่รอยยิ้มละมุนยังคงแตะแต้มอยู่บนใบหน้า

คมคาย “ฝีมอืป้าช้อยอร่อยเหมอืนเดมิเลยเนอะ”

“ใช่ค่ะ โดยเฉพาะผดักะเพราเนี่ย ร้านไหนกส็ู้ไม่ได้”

“จรงิ” เขาพยกัพเยดิ

“พี่คะ” เสียงเรียกจากโต๊ะข้างๆ ดังขึ้น ท�าให้บทสนทนาของ 

อภวิฒัน์และพติาภาหยดุลงโดยอตัโนมตัิ

“เรยีกพี่เหรอครบั” หมอหนุ่มหนัไปถามพร้อมยิ้มเป็นมติร

“ค่ะ” สาวสายเดี่ยวพยกัหน้าเขนิๆ

“ว่าไงเอ่ย” ดวงตาคมเป็นประกายพราวระยบั

“หนูขอไลน์พี่ได้ไหมคะ”

“ได้สคิรบั เอาไอดหีรอืควิอาร์โคดด”ี

“ควิอาร์โคดดกีว่าค่ะ”

“แป๊บนึงนะครับ” ว่าแล้วเจ้าตัวก็หยิบสมาร์ตโฟนออกมาจาก

กระเป๋ากางเกงยนี แตะหน้าจออยู่สี่ห้าทแีล้วกย็ื่นให้สาวสายเดี่ยว

พติาภาถอนหายใจเบาๆ รู้สกึหงึขึ้นมาเฉยๆ ทั้งที่ไม่มสีทิธิ์

“แอดเรียบร้อยค่ะ หนูชื่อเป๊ปซี่นะคะ” เจ้าหล่อนยื่นโทรศัพท์

กลบัมาให้ชายหนุ่ม

“จ้า พี่ชื่ออาร์ต เอาไว้คุยกันนะ พอดีวันนี้ต้องไปส่งน้องสาว 

ที่บ้านก่อน” อภวิฒัน์ส่งสายตาหวานให้ ท�าเอาอกีฝ่ายเขนิม้วน

“ค่ะพี่อาร์ต เดี๋ยวหนไูปก่อนนะคะ” ผู้หญงิที่ชื่อเหมอืนน�้าอดัลม

ยี่ห้อดงัยิ้มหวานตอบ ก่อนจะลกุขึ้นและเดนิออกจากร้านไป

อภิวัฒน์มองตามสาวสายเดี่ยวจนเจ้าหล่อนเดินลับตาไป  

แววตาของชายหนุม่เปล่งแสงวบิวบัและยิ้มคล้ายหมายมาดบางอย่าง

ในใจ

“มองขนาดนี้ตามไปเลยกไ็ด้นะคะ” พติาภาเอ่ยประชดประชนั
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อย่างหมั่นไส้

“ถ้าไม่ติดว่าต้องไปส่งพันช์ พี่ตามไปแล้ว” ใบหน้าหล่อเหลา 

ยงัระบายไปด้วยรอยยิ้ม

“ตามสบายเลยค่ะ เดี๋ยวพนัช์เรยีกแทก็ซี่กลบัเอง” 

“เฮ้ย พูดเล่น ยงัไงวนันี้พี่กใ็ห้เวลาพนัช์คนเดยีว วนัอื่นค่อยไป

กบัน้องเป๊ปซี่กไ็ด้” อภวิฒัน์บอกเสยีงอ่อน

พติาภาเหลอืบตามองเขา จะให้เธอรูส้กึยงัไงที่เขาให้ความส�าคญั 

แก่เธอมากกว่าน้องเป๊ปซี่ ซาบซึ้ง?

“มองพี่แบบนี้หมายความว่าไง”

“เปล่าค่ะ” หญงิสาวส่ายหน้าเบาๆ ก่อนจะกนิข้าวต่อ

สองปีที่ผ่านมาที่ไม่ได้เจอเขาไม่มีความหมายเลยสินะ เพราะ

ไม่ว่ายงัไงอภวิฒัน์กย็งัคงมอีทิธพิลกบัหวัใจเธออยูเ่หมอืนเดมิ บางครั้ง

เขากท็�าให้หวัใจเธอฟฟู่องอย่างมคีวามสขุ แต่บางเวลาค�าพดูและการ 

กระท�าของหมอหนุ่มกฝ็ากความหน่วงหนบึไว้ในใจอย่างมากมาย

แต่อะไรกไ็ม่ส�าคญัไปกว่าการที่เขายงัคง ‘หน้าหม้อ’ ไม่เปลี่ยน 

แปลงเลย แค่กลับมาเจอกันวันแรก อภิวัฒน์ก็แสดงอิทธิฤทธิ์ของ 

พญาแรดให้เหน็ทนัที

‘ไอ้พี่อาร์ตบ้า!’ พติาภาด่าเขาในใจเพื่อระบายอารมณ์ ก่อนจะ

บอกตวัเองว่าไม่ควรเอาหวัใจไปผูกไว้กบัชายหนุ่มอกีแล้ว เพราะมแีต่

จะท�าให้เจบ็ปวดเปล่าๆ

การตัดใจอาจใช้เวลานาน แต่ถึงจะนานแค่ไหนก็ต้องท�าให้ได้ 

คนที่เธอควรรกัมากที่สดุตอนนี้คอืแม่และตวัเธอเอง ไม่ใช่เขา!

คดิๆ ไปแล้วกข็�า เธอรกัเขาเองแล้วกม็าน้อยใจเอง เจบ็เอง แถม

ยังหายเองได้ภายในเวลาไม่กี่นาที แต่ความรู้สึกทั้งหมดนี้อภิวัฒน ์

ไม่รู้เรื่องเลยสกันดิ

“เมื่อกี้พนัช์ไม่โกรธพี่แน่นะ?” จู่ๆ หมอหนุ่มกถ็ามขึ้นอกี
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พติาภาเลกิคิ้วเรยีวขึ้น “โกรธ?”

“อาจจะไม่โกรธ แต่น้อยใจ”

“คิดมากไปไหมคะ พันช์จะน้อยใจเพื่อ? พี่อาร์ตจะจีบใครก ็

แล้วแต่เลยค่ะ” 

“ถ้าพนัช์ว่าอย่างนั้น พี่กจ็ะได้สบายใจ” อภวิฒัน์ค่อยยิ้มออก

หลังจากตอนแรกท�าหน้ากังวล “แต่พี่ว่า...พี่ไม่คุยกับน้องเป๊ปซี่แล้ว 

ดกีว่า ดูนี่นะ” หมอหนุ่มพูดพร้อมยกสมาร์ตโฟนขึ้นมาให้ดู

หญิงสาวขมวดคิ้วเรียวเข้าหากันเมื่อเห็นอภิวัฒน์เปิดหน้าต่าง

แอปพลเิคชนัไลน์ขึ้นมา

“นี่ชื่อน้องเป๊ปซี่ใช่ไหม” นิ้วเรยีวยาวชี้บนหน้าจอ

พติาภาพยกัหน้าหงกึๆ

“นี่แน่ะ!” นายแพทย์หนุ่มกดลบชื่อของสาวสายเดี่ยวออกจาก

รายชื่อเพื่อน 

นยัน์ตาหวานมองเขาอย่างประหลาดใจ

“เดี๋ยวๆ ยงัไม่จบ ต้องลบให้หมด” ว่าแล้วอภวิฒัน์กก็ดเข้าไป

ในเมนู Blocked Users ก่อนลบชื่อน้องเป๊ปซี่ออกไป “เรยีบร้อยแล้ว”

พติาภายงังงไม่หาย “ลบท�าไมคะ ไม่อยากคยุกบัน้องเค้าแล้ว

เหรอ”

เจ้าของใบหน้าคมคายส่ายศรีษะ “ไม่อ้ะ ไม่ใช่สเปกพี่”

“อ้าว แล้วกค็ยุกบัเค้าเสยีงอ่อนเสยีงหวาน” 

“กค็ยุๆ ไปอย่างนั้นแหละ ไม่อยากปฏเิสธให้น้องเค้าเสยีใจ”

ค�าตอบของเขาท�าให้หวัใจดวงน้อยพองโตขึ้น “เหรอคะ” พติาภา 

มองเขาอย่างไม่อยากเชื่อ

“จรงิๆ”

“นกึว่าใครคยุด้วยกจ็ะคยุกบัเขาหมด”

“เฮ้ย พี่กเ็ลอืกอยู่นะ อกีอย่างอยู่โสดๆ แบบนี้กส็บายใจด ีไว้เจอ 
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คนถูกใจจรงิๆ เมื่อไหร่ค่อยว่ากนัอกีท”ี

“ค่า คนหล่อเลอืกได้” อย่านะ อย่าใจอ่อน ให้ตายเถอะ ท�าไม

เธอหยุดยิ้มไม่ได้ ไม่นะ ไม่ เธอก�าลังจะกลับไปยืนที่จุดเดิมอีกแล้ว  

ทั้งที่ก�าลงัจะเริ่มก้าวแรกของการตดัใจแล้วแท้ๆ

พติาภากรดีร้องอยู่ในใจ

เธอแพ้เขาอกีแล้ว พอก�าลงัจะตดัใจ อภวิฒัน์กต็้องมาท�าอะไร

สกัอย่างให้ลงัเลอยู่เรื่อย แล้วแบบนี้เมื่อไหร่จะตดัใจได้สกัทลี่ะ
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รถแฮตช์แบ็กห้าประตูสีด�าของอภิวัฒน์แล่นเข้ามาจอด 

ยังมุขหน้าบ้านทรงยุโรปหลังใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ร่มรื่นกว้างขวาง

ย่านทองหล่อในเวลาต่อมา

แสงแขซึ่งรอการกลับมาของลูกสาวอยู่รีบเดินออกมาต้อนรับ

อย่างตื่นเต้นขณะเด็กในบ้านช่วยกันทยอยขนกระเป๋าเดินทางลง 

จากรถ และน�าขึ้นไปไว้ในห้องนอนของพติาภา

“พนัช์คดิถงึคณุแม่ที่สดุเลยค่ะ”

“แม่กค็ดิถงึพนัช์เหมอืนกนั ยนิดตี้อนรบักลบับ้านเรานะลูก”

สองแม่ลูกกอดกันกลมด้วยความคิดถึงสุดหัวใจ ใบหน้าของ 

ทั้งคู่เต็มไปด้วยรอยยิ้มอิ่มเอม พิตาภาน�้าตาคลอขึ้นมาด้วยความ

ซาบซึ้ง ตั้งแต่พ่อเสยีชวีติไปตอนเธออายเุพยีงสบิขวบ แม่กเ็ป็นทั้งพ่อ

และแม่ให้เธอมาโดยตลอด เพราะฉะนั้นส�าหรบัพติาภาแล้ว ในโลกนี้

ไม่มอี้อมกอดของใครจะอบอุ่นเท่าอ้อมกอดของแม่ได้อกี 

“ขอบใจมากนะอาร์ตที่ช่วยไปรบัน้อง” แสงแขบอกลูกชายของ

เพื่อนสนทิซึ่งเธอเหน็มาแต่อ้อนแต่ออกและรกัเหมอืนลูกคนหนึ่ง

“ไม่เป็นไรครบัน้าแข” อภวิฒัน์ค้อมศรีษะอย่างสภุาพพลางมอง

ดู ‘ลูกลิง’ ที่แม้จะผละออกจากอ้อมกอดแม่แล้ว แต่ก็โอบเอวไว ้

3
อ้อมกอดที่อบอุ่นที่สุดในโลก
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ไม่ยอมปล่อย

“เดี๋ยวเข้าไปกนิของหวานในห้องนั่งเล่นกนัดกีว่าจ้ะ แม่ให้เดก็

เตรยีมไว้แล้ว” หญงิวยักลางคนเอ่ยเสยีงอารี

พติาภายมืโทรศพัท์มอืถอืของอภวิฒัน์โทร. บอกแม่แล้วว่าเธอ

กับเขาจะแวะกินมื้อเที่ยงก่อนเข้าบ้าน เพราะการจราจรในกรุงเทพฯ 

คาดเดาไม่ได้ ถ้าเกดิรถตดิขึ้นมา แม่คงต้องหิ้วท้องรอแย่

“ขอบคณุครบัน้าแข”

“ยายพนัช์ปล่อยแม่ก่อน เดนิไม่ถนดั”

“ไม่เอา พันช์อยากกอดคุณแม่นานๆ” ลูกสาวคนเดียวของ 

แสงแขเอ่ยเสยีงอ้อน

“โอ๊ย ลูกสาวฉนัยงัไม่โตอกีเหรอเนี่ย” ผู้เป็นแม่ส่ายหน้าไปมา

และยิ้มอย่างเอื้อเอน็ดู

“ไอ้เดก็ขี้อ้อนเอ๊ย” อภวิฒัน์เอ่ยเคล้ายิ้ม

“ท�าไมล่ะ” พติาภาย่นจมูกใส่เขา

“เปล่า พี่ไม่กล้ามปีัญหากบัพนัช์หรอกจ้ะ”

“เชอะ” 

“ป้ะๆ เข้าบ้านกันได้แล้ว” แสงแขสงบศึก และเดินน�าเข้าไป 

ในบ้านโดยม ี ‘ลูกลงิ’ โอบเอวไม่ปล่อย “เอ้อ พนัช์จ�าพี่ไนน์ได้ไหม”  

ผู้เป็นมารดาเอ่ยอย่างนกึขึ้นได้

“พี่ไนน์?” พติาภาทวนชื่อนั้นพลางนกึก่อนจะร้องอ๋อ “จ�าได้ค่ะ 

พี่ไนน์ลูกชายป้าษา คณุแม่ถามท�าไมเหรอคะ” เธอเจอเขากบัป้าอษุา

ครั้งสดุท้ายในงานวนัเกดิของป้าอษุาที่แม่พาเธอไปด้วย ซึ่งตอนนั้นเธอ

เรยีนจบปรญิญาตรแีล้ว และก�าลงัวางแผนจะไปต่อโทที่สหรฐัอเมรกิา

“เดี๋ยวแม่เล่าให้ฟังอกีทแีล้วกนั ว่าแต่พรุง่นี้ตอนเยน็พนัช์ยงัไม่มี

แพลนไปไหนใช่ไหม”

“ยงัค่ะ”
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“งั้นดเีลย”

อภวิฒัน์ซึ่งเดนิตามหลงัมาไม่ห่างฟังสิ่งที่พติาภาและแม่คยุกนั

พลางหรี่ตาลงอย่างครุ่นคดิ น้าแสงแขก�าลงัวางแผนจะท�าอะไรกนันะ 

ดูท่าทางมลีบัลมคมในชอบกล

หรอืว่าท่านก�าลงัจะจบัคู่ให้พติาภา!

อภวิฒัน์อยากจะถามแสงแขเรือ่งคนชือ่ไนน์ให้หายข้องใจ  

แต่ก็กลัวจะเป็นการเสียมารยาท เลยได้แต่เก็บค�าถามเอาไว้ในใจ  

จนกระทั่งเมื่อกลบัมาถงึคอนโดจงึไลน์หาพติาภา

Art Trirat : พรุ่งนี้ตอนเยน็ไปดูหนงักนัไหม

หลงัจากส่งข้อความไปแล้ว อภวิฒัน์กร็ออย่างจดจ่อ 

แพทย์หนุม่ถอนหายใจพลางจ้องจอสมาร์ตโฟนด้วยความร้อนรน 

อยากรู้ ผ่านไปเกอืบสบินาทกีว่าหญงิสาวจะตอบกลบัมา

^ Punch ^ : พรุ่งนี้พนัช์ไม่ว่างอ้ะคะ ขอโทษด้วยนะคะ

Art Trirat : อ้าว ท�าไมล่ะ

คราวนี้พติาภาเงยีบหายไปเลย ไม่อ่านและไม่ตอบ ท�าเอาคนที่

ก�าลงัรอค�าตอบเริ่มทรุนทรุาย

“ไปไหนวะ ท�าไมไม่ตอบ” อภิวัฒน์ถอนหายใจเสียงดัง เธอ

ก�าลงัแกล้งให้เขาอยากรู้จนอกแตกตายใช่ไหมเนี่ย!

เจ้าของใบหน้าหล่อเหลาโยนสมาร์ตโฟนลงบนเตยีงขนาดหกฟตุ 

ในห้องนอนโทนสขีาวที่ตกแต่งแบบเรยีบง่าย ก่อนทิ้งตวัลงนอนพร้อม

ยกมอืขึ้นก่ายหน้าผากอย่างคดิไม่ตก

‘เอาไงดวีะ ถ้าโทร. ไปถามมนักด็ูเหมอืนเราอยากรู้มากเกนิไป 

แต่ถ้าวนันี้ไม่รู้กค็งนอนไม่หลบั’

ตึ่ง ตงึ ตึ๊ง!

เสียงเตือนจากแอปพลิเคชันไลน์ที่ดังขึ้นท�าให้อภิวัฒน์พลิกตัว
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ไปคว้าโทรศพัท์มาดูแทบไม่ทนั ทว่าดวงตาคมที่เป็นประกายเจดิจ้าก็

เปลี่ยนเป็นฉายแววผดิหวงัเมื่อคนที่ส่งข้อความมาไม่ใช่คนที่เขารออยู่

Poon Poon : มคีนไข้ฝากขนมไว้ให้นะ

คนที่ส่งข้อความมาคอื นายแพทย์ปรเมธ ตนัตสิรุยิะกจิ เพื่อน

สนิทของเขาที่ท�างานอยู่โรงพยาบาลเดียวกัน จากนั้นปรเมธก็ส่งรูป

กล้วยฉาบ ทเุรยีนกวน และมะขามสามรสมาให้ดูเป็นหลกัฐาน

Art Trirat : โอเค แต่ถ้าดกึๆ หวิไม่มไีรกนิกก็นิก่อนได้เลยนะ

อภิวัฒน์บอกอีกฝ่ายซึ่งก�าลังอยู่เวรที่โรงพยาบาล แต่ไม่รู้ว่ามี

เสบยีงพร้อมหรอืยงั

Poon Poon : เออ เลง็ทเุรยีนกวนอยู่เนี่ย ฮ่าๆๆ

Art Trirat : เลอืกของแพงสดุเลยนะมงึ

Poon Poon : ออิิ

เมื่อคุยกับปรเมธเสร็จ หมอหนุ่มก็ลุกขึ้นจากเตียงและเข้าไป

อาบน�้าในห้องน�้า เผื่อว่าจะท�าให้หายร้อนรนลงบ้าง

ประมาณห้านาทีต่อมาอภิวัฒน์ก็ออกมาจากห้องน�้าโดยมี

ผ้าเช็ดตัวสีขาวพันท่อนล่างไว้ผืนเดียว เผยให้เห็นเรือนร่างแข็งแรง 

แบบคนออกก�าลงักายประจ�า

สิ่งแรกที่นายแพทย์หนุ่มท�าหลังอาบน�้าเสร็จก็คือเดินไปหยิบ

สมาร์ตโฟนขึ้นมาเชก็ แต่บนหน้าจอกว็่างเปล่า

“ถ้าอกีหนึ่งชั่วโมงไม่ตอบจะโทร. ไปแล้วนะ” 

แม้เมื่อวานพิตาภาจะบอกแม่ว่าไม่มีแผนท�าอะไร แต่พอ 

เพื่อนในแก๊งรู้ว่าเธอกลบัมาแล้วกร็บีนดักนิอาหารเที่ยงกนัทนัที

“ให้ลงุสขุไปส่งไหมพนัช์” แสงแขถามลูกสาวอย่างห่วงใย 

“อ้าว แล้วใครจะขบัรถให้คณุแม่ล่ะคะ” วนันี้ช่วงบ่ายท่านกต้็อง

ออกไปดูแลกิจการร้านเพชรที่ตั้งอยู่ในห้างแห่งหนึ่งแถวพร้อมพงษ์
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เหมอืนกนั

“เดี๋ยวแม่ขบัไปเอง” 

“ไม่เป็นไรค่ะ ให้ลุงสุขไปส่งคุณแม่ดีกว่า พันช์ขึ้นรถไฟฟ้าไป

แป๊บเดยีว” ถงึบ้านจะมรีถสองคนั แต่พติาภาคดิว่าในเมอืงที่รถตดิขั้น

วกิฤตอิย่างกรงุเทพฯ การใช้บรกิารรถไฟฟ้าน่าจะเป็นทางเลอืกที่ดทีี่สดุ

“งั้นกต็ามใจเรา” แสงแขพยกัหน้าเบาๆ

“พนัช์ไปแล้วนะคะ แล้วจะรบีกลบัมาแต่งตวัไปงานตอนเยน็ค่ะ” 

หญงิสาวยกมอืไหว้มารดา ก่อนจะเดนิออกไปยงัหน้าปากซอย

วนันี้เจ้าของร่างเพรยีวอยู่ในลคุสบายๆ อย่างเสื้อยดืคอวสีขีาว 

กางเกงยนีสนี�้าเงนิอวดขาเรยีวยาว และรองเท้าส้นสูงแบบเก๋ๆ

เมื่อมาถงึวนิมอเตอร์ไซค์ เธอกบ็อกปลายทางกบัพี่วนิหน้าโหด 

ก่อนก้าวขึ้นนั่งหนัข้างบนเบาะ

“ไปบทีเีอสทองหล่อนะครบั”

“ค่ะพี่” มือเรียวรวบผมยาวสลวยสีด�าขลับมาไว้ด้านข้างเมื่อ

มอเตอร์ไซค์ออกตัว รอยยิ้มซุกซนปรากฏขึ้นบนใบหน้าหวานเมื่อพบ

ว่าทกัษะการทรงตวับนเบาะมอเตอร์ไซค์ของตวัเองยงัดอียู ่แม้จะไม่ได้

นั่งมานานมากกต็าม

“เป็นดาราหรอืไฮโซหรอืเปล่าเนี่ยน้อง” พี่วนิถามขึ้น

“โอ๊ย ไม่ใช่ค่ะพี่ คนธรรมดานี่แหละ” แม้จะมแีม่เป็นถงึเจ้าของ

ร้านเพชร พติาภากไ็ม่เคยใช้ชวีติหรูหราฟู่ฟ่า หรอืประโคมแบรนด์เนม

ตั้งแต่หวัจดเท้าเลย 

เธอยอมรบัว่าอาจจะมเีสื้อผ้า กระเป๋า และรองเท้าแบรนด์เนม 

ติดตู้บ้างตามประสาคนชอบแฟชั่น แต่ก็ซื้อแค่ปีละครั้ง เสื้อผ้าและ

ของใช้ของเธอส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ทั่วไป เน้นคณุภาพด ีสวย ถกูใจ 

และราคาไม่แพงเกินไป เอามามิกซ์แอนด์แมตช์แบบเก๋ๆ ให้เข้ากับ 

ตวัเอง ซึ่งปกตพิติาภาจะชอปเสื้อผ้าใหม่แค่เดอืนละครั้งหรอืสองครั้ง
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เท่านั้น 

ไม่บ่อยเกนิไปใช่ไหม

คือเธอพยายามบอกตัวเองแล้วว่าให้ใส่ที่มีอยู่ให้คุ้มก่อน แต่

เวลาเจอป้ายเสื้อผ้าลดราคาเจด็สบิแปดสบิเปอร์เซน็ต์ทไีร สตกิม็กัจะ

หายไปทกุท ีอาการนี้น่าจะเคยเกดิขึ้นกบัผู้หญงิทกุคน

ชานชาลารถไฟฟ้าในเวลาสิบเอ็ดโมงมีผู้โดยสารเพียง 

ประปราย หญิงสาวเลยถือโอกาสหยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมาถ่ายรูปวิว 

บนสถานแีล้วอปัโหลดลงสตอรขีองอนิสตาแกรมเพื่อให้เพื่อนๆ ดู 

เมื่อมาถงึสถานสียาม สาวร่างเพรยีวกเ็ดนิเข้าไปในห้างที่เชื่อม

ต่อกับสถานีรถไฟฟ้า และแวะเข้าห้องน�้าก่อน พอท�าธุระส่วนตัว

เรยีบร้อยจงึโทร. หาเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่ม

“ฉนัมาถงึแล้วนะ”

“เรว็จงั เดี๋ยวรอก่อนนะแก อกีสองสถาน”ี ปลายสายบอก 

ทนัใดนั้นพติาภากไ็ด้ยนิเสยีงประกาศจากรถไฟฟ้าแทรกเข้ามา 

‘สถานตี่อไป พระโขนง’

“จ้า อกีสองสถาน ีว่าแต่มนัต้องเป็นสถานเีพลนิจติไม่ใช่เหรอ” 

“ฮ่าๆๆ แหม! เสยีงประกาศนี่มนักม็าถกูจงัหวะจรงิๆ” เฌอปรางค์ 

หวัเราะกลบเกลื่อนความเขนิ

พติาภาส่ายหน้าพลางข�า “เอาเถอะ อย่างน้อยกอ็อกจากบ้าน

แล้ว”

หญงิสาววางสายจากเพื่อนแล้วกแ็ตะหน้าจอเปิดอนิสตาแกรม 

เพื่อดูว่าสตอรทีี่เธอลงไว้เมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนมใีครเข้ามาดูแล้วบ้าง 

ตอนนี้มเีพื่อนๆ เข้ามาดูแล้วสบิสองคน หนึ่งในนั้นคอือภวิฒัน์

ริมฝีปากอิ่มคลี่ยิ้มด้วยความเบิกบานเมื่อเห็นเขาสนใจความ

เป็นไปของเธอ
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เวลาพิตาภาอัปโหลดรูปหรือวิดีโอลงสตอรีของอินสตาแกรม  

อกีฝ่ายจะเข้ามาดเูกอืบทกุครั้ง แม้ช่วงที่เธอเรยีนอยูเ่มอืงนอกจะไม่ได้

เจอกนัและแทบจะไม่ได้พูดคยุกนัเลย แต่ชื่อของอภวิฒัน์กเ็ป็นหนึ่งใน

คนที่เข้ามาดูสตอรขีองเธอตลอด 

แต่พอเธอไปส่องอนิสตาแกรมกบัเฟซบุก๊ของชายหนุม่บ้าง นาย

แพทย์หนุ่มแทบไม่ได้อัปเดตอะไรเลย ความถี่ในการโพสต์รูปหรือ 

สเตตัสใหม่ของเจ้าตัวเฉลี่ยแล้วอยู่ที่สี่เดือนต่อหนึ่งครั้ง จะรู้ความ

เคลื่อนไหวของอภิวัฒน์ได้ก็ตอนมีคนแท็กรูปหรือสเตตัสมาหาเขา

เท่านั้น เพราะรูปกับสเตตัสนั้นจะโชว์ขึ้นมาบนหน้าเฟซบุ๊กของคนที่ 

ถูกแทก็โดยอตัโนมตัิ

เมื่อคืนนี้พิตาภาแอบสะใจนิดๆ ที่แกล้งอภิวัฒน์ให้อยากรู้จน

ต้องโทร. มาหา และเมื่อหมอหนุ่มรู้ว่าเยน็วนันี้เธอจะไปท�าอะไร เขา 

กบ็่นเป็นหมกีนิผึ้ง

...

‘ท�าไมพนัช์ต้องท�าแบบนั้นด้วย’

‘อ้าว แล้วท�าไมพนัช์ถงึไม่ควรท�าล่ะคะ’

‘ก.็..ถ้าผู้ชายคนนั้นมนัดนัจบีพนัช์จรงิๆ จะท�าไง’

‘ไม่รู้สคิะ เพราะตอนนี้พี่ไนน์ยงัไม่ได้จบีพนัช์ แต่ถ้าพี่เค้าจะจบี 

พันช์ก็ไม่มีปัญหาอะไร’ เธอแกล้งพูดไปอย่างนั้นเพราะอยากรู้ว่าเขา

จะมที่าทยีงัไง

‘ไม่ดีมั้ง มันเป็นคนยังไงเราก็ยังไม่รู้ ถ้าเกิดมันลวนลามพันช์ 

ขึ้นมาจะว่ายงัไง นี่ถ้าไม่รู้จกักนัมานาน พี่ไม่เตอืนหรอกนะ’

‘ไม่หรอกค่ะ พี่ไนน์เค้าเป็นสภุาพบรุษุ ไม่เคยมปีระวตัเิสยีหาย

เรื่องผู้หญิง’ ไม่เหมือนบางคนแถวนี้ หญิงสาวค่อนแคะหมอหนุ่ม 

ในใจ 

‘ไม่ท�าไม่ได้เหรอ’
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‘ไม่ได้ค่ะ’ พติาภายนืยนัเสยีงหนกัแน่น ‘พี่อาร์ตมอีะไรอกีไหม

คะ พนัช์ง่วง จะนอนแล้วค่ะ’

‘เพิ่งสามทุ่มเอง’

‘พนัช์บนิมาตั้งหลายชั่วโมงนะคะ ลมืไปแล้วเหรอ’

‘จรงิด้วย’ เสยีงของเขาอ่อนลง ‘งั้นพนัช์พกัผ่อนเถอะ แต่ยงัไง

ถ้าเปลี่ยนใจได้กข็อให้เปลี่ยนนะ’

‘ค่ะ แค่นี้นะคะ หวดัดคี่ะ’ หญงิสาวบอกก่อนจะวางสาย ดใีจ

นดิๆ ที่เขามท่ีาทางหวงเธอ แม้จรงิๆ แล้วจะหวงในฐานะ ‘พี่ชาย’ กต็าม

พติาภาเดนิเล่นไปเรื่อยๆ พลางนกึถงึแผนการที่ป้าอษุาโทร. มา

เล่าเมื่อวาน

ท่านมลูีกชายสองคนคอืภากรและภานรุจุ คนโตเป็นวศิวกรโยธา 

ส่วนคนเล็กช่วยพ่อแม่สานต่อกิจการของครอบครัว นั่นก็คือหนังสือ-

พมิพ์เดอะ ซนันวิส์ และช่องเดอะ ซนัทวีทีี่ก�าลงัสูศ้กึทวีดีจิทิลัอยูอ่ย่าง

ดเุดอืด

พติาภาบอกได้เลยว่าลูกชายป้าอษุา ‘งานด’ี ทั้งคู่ สองพี่น้อง

หล่อกนัไปคนละแบบ คนพี่หล่อแบบอบอุน่และมคีวามทะเล้นเลก็น้อย 

ส่วนคนน้องหล่อขรมึสมกบัเป็นนกัธรุกจิ

เธอไม่ได้สนทิสนมกบัภากรและภานรุจุมาก เพราะที่ผ่านมากไ็ด้

เจอทั้งสองคนในโอกาสพเิศษๆ เป็นบางครั้งเท่านั้น

ป้าอษุาบอกว่าตอนนี้ภากรก�าลงัคบหากบัผู้หญงิคนหนึ่งอยู ่แต่

ท่านไม่ค่อยวางใจในตวัฝ่ายนั้นเท่าไร นั่นเป็นสาเหตทุี่ต้องมาไหว้วาน

ให้เธอช่วยไปทดสอบลูกชายว่ารกัผู้หญงิคนนั้นจรงิๆ หรอืแค่หลงใหล

กนัแน่ ซึ่งพติาภากต็กปากรบัค�าโดยไม่ลงัเล เพราะเรื่องช่วยให้คนรูใ้จ

ตวัเองนี่เธอถนดั 

ยกเว้นก็แต่เรื่องของเธอเองนี่ละที่ไม่มีใครช่วยได้ เพราะจนถึง

ป่านนี้อภวิฒัน์ยงัไม่รู้เลยว่าเธอชอบเขา
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“ว้าย!” พติาภาอทุานอย่างตกใจเมื่อเดนิอยูด่ีๆ  ส้นรองเท้ากห็กั 

แต่จังหวะนั้นเองมือหนาของใครคนหนึ่งก็รั้งเอวหญิงสาวเอาไว้ก่อน 

ที่เธอจะล้มลงไป เมื่อเงยหน้าขึ้นมอง พิตาภาก็รู้สึกคุ้นหน้าเขาอยู่ 

ครามครนั

“ถอดรองเท้าออกก่อนดีกว่านะครับ” คนที่อยู่ในชุดเสื้อเชิ้ต 

สขีาวผูกเนกไทเรยีบร้อยและกางเกงสแลก็สดี�าบอกเสยีงขรมึ

“ค่ะ” เธอท�าตามที่ชายหนุ่มแนะน�า 

“รู้สึกเจ็บข้อเท้าไหมครับ” เขาช่วยประคองจนพิตาภาถอด

รองเท้าเสรจ็จงึปล่อยมอืออกจากร่างบาง

“ไม่ค่ะ”

เจ้าของใบหน้าคมคายสะอาดสะอ้านพยักหน้ารับรู้ “คุณมา 

คนเดยีวเหรอครบั”

“จรงิๆ ฉนันดัเพื่อนไว้ค่ะ แต่ยงัมาไม่ถงึกนัเลย”

“งั้นผมจะไปซื้อรองเท้าใหม่ให้ รอตรงนี้ก่อนได้ไหมครับ” เขา

บอกอย่างเป็นสภุาพบรุษุ

“ขอโทษนะคะ พี่ใช่พี่เนสหรอืเปล่าคะ” พติาภามองหน้าเขาอยู่

นานจนสุดท้ายนึกออกว่าเขาคือภานุรุจ ลูกชายคนเล็กของป้าอุษา

นั่นเอง

“ใช่ครบั คณุ...” คิ้วเข้มของชายหนุ่มขมวดเข้าหากนัอย่างงงๆ 

ท่าทางจะจ�าเธอไม่ได้

หญิงสาวเห็นอย่างนั้นเลยเอ่ยขึ้น “พันช์ลูกสาวป้าแขไงคะ”  

พติาภายิ้มสดใส

ดวงตาเรยีวยาวสเีข้มเป็นประกายกระจ่างขึ้น

“อ๋อ คุณพันช์ ขอโทษด้วยนะครับที่ตอนแรกผมจ�าไม่ได้”  

ภานรุจุค้อมศรีษะอย่างสภุาพ

“เราเจอกันครั้งสุดท้ายก็ตั้งสองปีก่อนนู่น ไม่แปลกหรอกค่ะที่ 
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พี่เนสจ�าไม่ได้ ตอนแรกพันช์ก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าใช่พี่เนสหรือ

เปล่า” เจ้าของเสยีงใสพูดไปยิ้มไป “จรงิส!ิ พี่เนสต้องไปท�าธรุะอะไร

หรอืเปล่าคะ ยงัไงไม่ต้องห่วงพนัช์นะคะ เดี๋ยวเพื่อนพนัช์กค็งมาแล้ว”

นกัธรุกจิหนุม่พลกิข้อมอืดนูาฬิกา “ยงัพอมเีวลาครบั แต่แล้วแต่ 

คุณพันช์ก็ได้” วันนี้เขาแวะมาซื้อนาฬิกาข้อมือไปเป็นของขวัญแสดง

ความยินดีกับพี่ชาย ในโอกาสที่ตึกเออร์เบิน เฮริเทจ ซึ่งภากรเป็น 

ผู้ควบคุมดูแลงานก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และพร้อมเปิดตัวใน

เย็นวันนี้ แต่เขาคงไม่ได้ไปร่วมงานด้วย เพราะต้องบินไปท�างานที่ 

ญี่ปุ่นตอนสามทุ่ม

พิตาภาไม่ทันได้ตอบ เสียงโทรศัพท์มือถือของเธอก็ดังขึ้น  

“สกัครู่นะคะพี่เนส”

หนุ่มมาดขรมึพยกัหน้าหงกึๆ

“ถงึยงัแก” หญงิสาวถามเฌอปรางค์ที่โทร. เข้ามา

“ก�าลงัออกจากสถาน ีแกอยู่ไหนเนี่ย”

“เอ่อ...” พติาภาหมนุตวัมองไปรอบๆ เพื่อหาจดุสงัเกต “ฉนัอยู่

แถวร้าน...” เธอบอกชื่อร้านเสื้อผ้าแบรนด์เนมร้านหนึ่งไป

“โอเคๆ เดี๋ยวเดินไปหานะ เมื่อกี้ไอ้เนยก็โทร. มาบอกว่าถึง

ชดิลมละ ไม่เกนิห้านาทคีงถงึเหมอืนกนั”

“โอเค เจอกนั” พติาภากดวางสาย ก่อนจะหนัไปบอกเจ้าของ

ร่างสูงที่ยืนรออยู่ “เพื่อนพันช์ก�าลังมาแล้วค่ะ พันช์ไม่รบกวนพี่เนส 

ดกีว่า ขอบคณุมากนะคะ”

ภานรุจุพยกัหน้ารบัรู้ “ถ้างั้นผมขอตวัก่อนนะครบั”

“ค่ะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่เมื่อกี้ช่วยพันช์ไว้ ไม่งั้นพันช์ได ้

หงายหลงัโชว์คนในห้างแน่ๆ”

ใบหน้าหล่อเหลาสะอาดสะอ้านระบายด้วยยิ้มบาง “ไม่เป็นไร

ครบั” นกัธรุกจิหนุ่มบอกแล้วจงึเดนิจากไป
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พติาภามองตามร่างสูงแล้วแอบอมยิ้ม 

‘ผู้ชายนิ่งๆ ขรมึๆ แบบพี่เนสกด็ูมเีสน่ห์ไปอกีแบบนะเนี่ย ไม่รู้

เหมอืนกนัว่ามแีฟนหรอืยงั แต่ทั้งหล่อทั้งเป็นสภุาพบรุษุแบบนี้ไม่น่ารอด 

คนที่ได้พี่เนสไปเป็นแฟนคงโชคดทีี่สดุเลย เพราะท่าทางพี่เค้าไม่เจ้าชู้ 

ไม่เหมือนใครบางคนที่ทั้งแรดและขี้อ่อย กิ๊กกับใครต่อไปไปทั่ว เรา

หมายถงึใครน่ะเหรอ กอ็พิี่อาร์ตไง จะใครล่ะ!’

อภวิฒัน์ก�าลงัน่ังกินไอศกรีมอยู่กับสาวน้อยใบหน้าจิม้ล้ิม

ที่ห้างแห่งหนึ่งแถวสยาม ทว่าใจของเขาไม่ได้อยู่กับคนตรงหน้าเลย 

จนคู่เดตสาวต้องคอยเรยีกให้กลบัไปสนใจ

“วนันี้พี่หมอเป็นอะไรคะ ไม่สนใจเรนโบว์เลย” รนิลดาถามด้วย

น�้าเสยีงตดัพ้อ

“พี่ขอโทษครบั เมื่อกี้หนูถามว่าไงนะ” อภวิฒัน์ถามเสยีงนุ่ม

รนิลดาเป็นหลานสาวของคนไข้คนหนึ่งของเขา เมื่อเดอืนก่อน

เธอพาย่าซึ่งมีอาการปวดศีรษะเพราะความดันโลหิตสูงมาแอดมิตที่ 

โรงพยาบาล หมอหนุ่มจึงมีโอกาสได้รู ้จักสาวน้อยซึ่งเพิ่งเข้าเรียน

มหาวทิยาลยัปีหนึ่ง ก่อนจะนดัเจอกนัครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม

“เรนโบว์ถามว่า จะไปดูหนังกันต่อไหมคะ วันนี้เรนโบว์อยู่กับ 

พี่หมอได้ทั้งวนัเลย” เสยีงเลก็ใสทวนค�าถาม

“เอ่อ พี่คงไปต่อไม่ได้ครบั”

“ท�าไมล่ะคะ หรอืว่าพี่หมอมคีนอื่น” ใบหน้าของเธององ�้าอย่าง

เอาแต่ใจ

“เปล่า คือพี่รู้สึกเพลียๆ น่ะ อยากกลับไปพักผ่อนมากกว่า”  

อภวิฒัน์รู้สกึเซง็ๆ อย่างบอกไม่ถูก ตั้งแต่เมื่อคนืนี้เขากย็งัไม่ได้คยุกบั 

พติาภาอกีเลย ไม่รู้ว่าป่านนี้หญงิสาวจะเปลี่ยนใจหรอืยงั

“ไปกบัเรนโบว์เถอะนะคะ นะนะ นานๆ จะเจอกนัท ีนี่เราเพิ่ง
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เจอกนัแค่สองชั่วโมงเอง เรนโบว์อยากอยู่กบัพี่หมอนานๆ” สาวน้อย

มองอย่างออดอ้อน

“ไว้ครั้งหน้าดกีว่านะ”

“ไม่เอา วนันี้แหละ นะคะพี่หมอ พี่หมอคนดี๊คนดขีองเรนโบว์”

“พี่ไม่มอีารมณ์จะไปจรงิๆ ครบั ขอโทษด้วยนะ” หมอหนุม่บอก

เสยีงเข้มขึ้นเมื่ออกีฝ่ายไม่ยอมเข้าใจเขาสกัที

“ถ้าพี่หมอไม่ยอมไปดูหนังกับเรนโบว์วันนี้ เราก็ไม่ต้องเจอกัน

อกีเลย!” รนิลดายื่นค�าขาดและมองเขาด้วยแววตาเอาจรงิ

พิตาภาและเพ่ือนอีกสองคนก�าลังเดินหาร้านของหวาน

กนิต่อหลงัจากกนิของคาวกนัไปแล้ว เฌอปรางค์แนะน�าร้านไอศกรมี

ที่ชื่อบฟีอร์ ซนัเดย์ให้เพื่อนๆ เพราะเคยมากนิแล้วตดิใจ 

เจ้าตวัการนัตว่ีารสชาตขิองไอศกรมีอร่อยมาก มใีห้เลอืกทั้งแบบ

ปกติและแบบไขมันต�่า ซึ่งเหมาะส�าหรับสาวๆ ที่ต้องการรักษาหุ่น  

นอกจากนี้ทางร้านยงัใช้วตัถดุบิเกรดพรเีมยีมอกีด้วย

“แกได้ค่าโฆษณามาเท่าไหร่เนี่ย” พติาภาอดข�าไม่ได้

“นั่นด ิมนัพูดยงักบัเป็นเจ้าของร้าน” นรกีลุส�าทบั

“เฮ้ย มันอร่อยจริงๆ นะ นี่ไม่ได้เงินสักบาทเลย” สาวหมวย 

ร่างเลก็ยนืยนั

“ถ้าไม่อร่อยให้ไอ้เฌอเลี้ยงพวกเรา ดไีหมเนย” พติาภาหนัไป

ถามเพื่อนขณะเดนิไปยงัร้านไอศกรมีที่ว่า

สาวผมม้าตอบทนัท ี“ดงีามพระรามสี่!”

พติาภาเป็นเพื่อนกบัเฌอปรางค์และนรกีลุมาตั้งแต่สมยัประถม

แล้ว แถมตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็ยังสอบเข้าคณะพาณิชยศาสตร์ 

และการบัญชี สาขาการตลาดได้เหมือนกันอีก ต่างก็แค่สองคนนี้ 

ต่อโทที่เดมิ ส่วนเธอตดัสนิใจไปเรยีนต่อที่สหรฐัอเมรกิา เพราะเหนื่อย
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และท้อกบัการแอบรกัอภวิฒัน์อยู่ข้างเดยีวอย่างไม่มหีวงั จงึพาหวัใจ

หนไีปให้ไกลจากเขา ก่อนที่มนัจะบอบช�้าไปมากกว่านั้น 

สมยัเข้าเรยีนชั้น ป. 1 แรกๆ พติาภากย็งัไม่ค่อยสนทิสนมกบั

เพื่อนในห้องเท่าไร เพราะเดก็ๆ ทกุคนก�าลงัอยูใ่นช่วงปรบัตวั ตอนนั้น

อภวิฒัน์เลยคอยแวะเวยีนมาหาตอนพกักลางวนัและพาไปกนิข้าว 

แม่ของเขาเป็นคนแนะน�าให้แม่ของพิตาภาส่งเธอเข้าเรียน

โรงเรียนเดียวกัน ประมาณว่าพี่จะได้ดูแลน้อง ซึ่งอภิวัฒน์ก็ดูแลเธอ

จริงๆ นั่นละ แต่บอกตรงๆ ว่าเธอไม่ค่อยชอบเท่าไร เพราะเพื่อนๆ  

มักจะล้อว่าเธอกับเขาเป็นแฟนกัน พอเธอหน้าแดง ก็ยิ่งล้อกันใหญ ่

ว่าเป็นความจรงิ

ความจรงิที่ไหนกนัล่ะ ที่หน้าแดงกเ็พราะโกรธต่างหากเว้ย!

...

‘พี่อาร์ตไม่ต้องมาดแูลพนัช์หรอก เหน็ไหมเนี่ยโดนล้อทกุวนัเลย’ 

คนตวัเลก็หน้ามุ่ย

‘แต่แม่พี่บอกให้มานะ แล้วพี่ก็รับปากกับน้าแขแล้วด้วยว่าจะ

คอยดแูลพนัช์’ เดก็ชายอภวิฒัน์ซึ่งตอนนั้นเรยีนอยูช่ั้นป. 4 ไม่อยากขดั

ค�าสั่งผู้ใหญ่

‘ไม่เป็นไรค่ะ’

‘แต่เรายงัไม่มเีพื่อนเลยนี่’

‘เดี๋ยวอีกหน่อยพันช์ก็สนิทกับเพื่อนๆ ในห้องเองนั่นแหละค่ะ 

ขอแค่พี่อาร์ตเลกิตามประกบกพ็อ’ 

‘ท�าไม ไม่อยากโดนเพื่อนล้อว่าเราเป็นแฟนกันเหรอ’ อีกฝ่าย

เลกิคิ้วหนาขึ้น

‘ใช่ค่ะ ไม่ใช่แค่เพื่อนพนัช์หรอก เพื่อนในกลุ่มพี่อาร์ตยงัล้อเลย 

พี่อาร์ตไม่อายเหรอ’

‘อายท�าไม มนัไม่ใช่เรื่องจรงิ’ เจ้าตวัยกัไหล่
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‘พี่อาร์ตไม่อายกช็่าง แต่พนัช์อาย เพราะงั้นเวลาอยู่ที่โรงเรยีน

เราไม่ต้องคุยกันก็ดีนะคะ ค่อยไปคุยกันข้างนอก’ เด็กหญิงเอ่ยด้วย

สหีน้าจรงิจงั

‘ตามใจ แต่ถ้าเหงาก็บอกได้ พี่จะได้มาเป็นเพื่อนตอนพัก 

กลางวนั’

‘พนัช์ไม่เหงาหรอกค่ะ รบัรอง!’

...

หนึ่งเดือนต่อจากนั้นพิตาภาก็เริ่มมีเพื่อน สองคนแรกที่เข้ามา

ผูกมิตรกับเธอก็คือเฌอปรางค์กับนรีกุลนั่นเอง ส่วนกับอภิวัฒน์นั้น  

แม้อยูท่ี่โรงเรยีนจะไม่ได้คยุกนัมาก แต่หลงัเลกิเรยีนเธอกบัเขากพ็ดูคยุ

กนัปกต ิเพราะไม่ต้องกลวัว่าคนอื่นจะตามมาล้อ

มองย้อนกลับไปพิตาภาก็สงสัยเหมือนกันว่าท�าไมเธอจะต้อง

อายขนาดนั้นเมื่อโดนเพื่อนล้อว่าเป็นแฟนกับเขา ทั้งที่ตอนนั้นเธอก ็

ไม่ได้คดิกบัอภวิฒัน์เกนิพี่ชาย ส่วนเขากไ็ม่ได้คดิกบัเธอเกนิน้องสาว

ถ้ามาล้อตอนนี้แล้วเขนิสจิะไม่แปลกเลย เพราะความรู้สกึของเธอ

ที่มต่ีอเขาได้เปลี่ยนไปแล้ว แต่กไ็ม่รูเ้หมอืนกนัว่าความรูส้กึของอภวิฒัน์

จะเปลี่ยนไปเหมอืนกนัหรอืเปล่า

เมื่อสามสาวมาถึงหน้าร้านไอศกรีมบีฟอร์ ซันเดย์ พนักงานก็

พาเดนิเข้าไปนั่งยงัโต๊ะที่ว่าง ตอนนั้นเองที่พติาภาและเพื่อนเหลอืบไป

เห็นอภิวัฒน์นั่งอยู่กับสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มคนหนึ่งที่โต๊ะด้านในสุด 

แต่ท่าทางเหมอืนทั้งคู่ก�าลงัทะเลาะกนั

“เฮ้ย นั่นพี่หมออาร์ตนี่นา” เฌอปรางค์เอ่ยขึ้นเป็นคนแรก

“เพิ่งรูว่้าพี่หมอเค้าเป็นคนรกัเดก็ด้วย แต่คบเดก็กต้็องท�าใจเนอะ 

สงสยัไปท�าอะไรขดัใจเดก็เข้า หน้างอเป็นม้าหมากรกุเลย” นรกีลุหวัเราะ 

คกิคกั

“อิพี่อาร์ตมันก็อ่อยไปทั่วนั่นแหละ ไม่ว่าจะเด็กจะผู้ใหญ่!”  
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ริมฝีปากอิ่มคว�่าลงอย่างหมั่นไส้ ที่เขาชวนเธอดูหนังตอนเย็นวันนี้ 

แทนที่จะเป็นตอนบ่ายกเ็พราะมนีดักบัเดก็นี่แล้วสนิะ ที่น่าทึ่งกว่านั้น

กค็อืทั้งที่เขามนีดัแล้ว แต่กย็งัมานดัเธออกีคนเฉย ถ้าอภวิฒัน์เป็นแรด

กค็งเป็นแรดระดบัตวัพ่อเลยละ! 

ไม่นานหลงัจากนั้นคูเ่ดตของหมอหนุม่กล็กุขึ้นจากโต๊ะและเดนิ

สวนมาทางพวกเธอ ใบหน้าของสาวน้อยบอกความโกรธขึ้ง ปากกับ

จมูกแทบจะตดิกนั ไม่ต้องบอกกร็ู้ว่ามปีัญหากนัแน่ๆ

พติาภาไม่อยากซ�้าเตมิเขา แต่กอ็ดยิ้มมมุปากอย่างสมน�้าหน้า

อภวิฒัน์ไม่ได้จรงิๆ และไหนๆ เขากเ็หน็เธอแล้ว ขอเดนิเข้าไปหาหน่อย

ดกีว่า

“ไอ้เฌอ ไอ้เนย แกไปนั่งก่อนนะ ขอแวะทกัทายพี่อาร์ตแป๊บ” 

เจ้าของร่างเพรียวหันไปบอกสองเพื่อนสนิท จากนั้นก็เดินไปยังโต๊ะที่

อยู่อกีมมุของร้าน

นายแพทย์หนุม่ยิ้มเมื่อเหน็เธอ ทั้งที่ก่อนหน้านั้นท�าหน้ากลดักลุม้ 

“อ้าว พนัช์มากนิไอตมิกบัเพื่อนเหรอ”

“ค่ะ แล้วพี่อาร์ตล่ะ หลอกเด็กมากินไอติมเหรอ เสียใจด้วย 

นะคะที่เด็กมันรู้ทัน ไม่ยอมหลงกลผู้เฒ่าเจ้าเล่ห์ง่ายๆ” ในน�้าเสียง 

ของเธอมคีวามสะใจนดิๆ

อภวิฒัน์ยกัไหล่ “ถ้าพนัช์หมายถงึเมื่อกี้ พี่เป็นคนบอกเลกิคบ

น้องเค้าเอง”

“หล่อเลอืกได้จรงิๆ” พติาภาเอ่ยอย่างหมั่นไส้  

ชายหนุม่ยกัคิ้วตอบ ดวงตาคมเป็นประกายพรบิพราว แล้วกว็ก

เข้าเรื่องเธอ “ตกลงพนัช์จะไปงานตอนเยน็ไหม”

“ไปสคิะ รบัปากป้าษาไปแล้วนี่นา”

“งั้นพี่กไ็ม่มเีพื่อนดูหนงัส”ิ เขาท�าเสยีงออด

พติาภายกัไหล่ “ต้องสงสารไหมคะ”
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“สงสารหน่อยซ”ี หมอหนุ่มมองตาปรอย

“คนที่น่าสงสารคือน้องคนเมื่อกี้มากกว่า ไม่ใช่คนที่เพิ่งหักอก

คนอื่นอย่างพี่อาร์ต”

อภวิฒัน์ท�าหน้าอ้อนมากขึ้นอกีสองระดบั “จะไม่เปลี่ยนใจจรงิๆ 

อ้ะ ดูหนงัสนกุน้า”

“ไม่ค่ะ พนัช์จะไปช่วยป้าษาทดสอบพี่ไนน์”

ชายหนุ่มพยกัหน้าเบาๆ เมื่อเหน็ว่าน้องไม่เปลี่ยนใจแน่แล้ว

“งั้นกร็ะวงัตวัด้วยล่ะ” เขาได้ฟังแผนการที่หญงิสาวเล่าแล้วบอก

ตรงๆ ว่าเขาเป็นห่วงน้องมาก โดยเฉพาะตอนกลบัที่น้าแสงแขจะกลบั

ก่อน แล้วให้ผู้ชายคนนั้นไปส่งพิตาภาที่บ้าน ถ้าระหว่างทางมันเกิด 

คดิชั่วร้ายเลี้ยวเข้าโรงแรม หรอืจอดรถปล�้าเธอข้างทางล่ะ พติาภาจะ

ช่วยเหลอืตวัเองได้ไหม

“ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ ปลอดภยักว่าอยู่กบัพี่อาร์ตแน่ๆ” นี่ไม่ได้

ประชดนะ เพราะลกูชายของป้าอษุาทั้งสองคนไม่เจ้าชูแ้ละมอืไวเหมอืน 

เขาแน่นอน

“โห พนัช์พูดซะพี่เสยีหายเลย” หมอหนุ่มโอดครวญ

“กจ็รงินี่คะ” พติาภายิ้มขนั “เดี๋ยวพนัช์ขอตวัก่อนนะ เพื่อนรอ

อยู่ค่ะ” พูดจบหญิงสาวก็เดินหันหลังจากมา ปล่อยให้แรดตัวพ่อนั่ง

หงอยเหงาอยู่ล�าพงั


