
บทน�ำ

“พี่เจคะ มะปรางรกัพี่จงั”
เดก็หญงิตวัน้อยยงัไม่เข้าวยัรุน่ดวีิ่งเข้าไปกอดชายหนุม่ร่างสงูกว่าเธอ

เกือบสองเท่าด้วยสีหน้าตื่นตระหนก เมื่อรู้ว่าชายหนุ่มก�าลังจะไปเรียนต่อ 

ที่อื่น ขณะนั้นเธออยู่ ป. ๖ ส่วนเขาอยู่ ม. ๖

ในสายตาเขาไม่ว่าจะกี่ปีกี่วนั เธอกย็งัคงเปน็เดก็ทารกตวัแดงที่นอน

อยู่ในรถเขน็โรงพยาบาลเหมอืนตอนที่เขาเจอครั้งแรก

“มาอ้อนพี่มอีะไร” ชายหนุ่มเพยีงเอามอืข้างหนึ่งลูบศรีษะเธอ 

“เปล่านะคะ” คนเป็นน้องส่ายหน้าพร้อมกับท�าหน้าจริงจังมากขึ้น 

“มะปรางรกัพี่เจค่ะ”

“เป็นพี่น้องกนักต็้องรกักนัส”ิ ชายหนุ่มส่งยิ้มอ่อนโยนให้คนตวัเลก็

“มะปรางไม่ได้รกัแบบนั้น” 

“แล้วมนัแบบไหนกนัล่ะ”

“เราไม่ใช่พี่น้องกนัซะหน่อย”

โถ...แม่เดก็น้อย ที่ต้องรบั-ส่งให้ทุกวนักบัน้องสาวของเขา แถมยงั



6  l  ร อ รั ก  L o v e i s p e n d i n g

ต้องคอยดแูลไม่ห่าง ไม่ใช่น้องแล้วจะอะไร! ชายหนุม่ได้แต่คดิในใจ ขี้เกยีจ

เถยีงกบัเดก็คนละรุ่น

“มะปรางเป็นเพื่อนจนิกเ็ป็นน้องสาวพี่ด้วยนั่นแหละ”

เดก็หญงิท�าหน้าบึ้งแสดงความไม่พอใจ เธอมองเขาแบบผู้ชาย ไม่ใช่

พี่ชายแบบที่เขาอยากเป็น ในขณะที่ชายหนุ่มกลบัยิ้มหวัเราะมองเธอข�าๆ

“มะปรางไม่ได้อยากเป็นน้องสาวนะคะ”

“แล้วจะเป็นอะไรล่ะ”

“คนรกัไงคะ!” 

น้องน้อยของเขามองมาด้วยสายตามุ่งมั่นจรงิจงัจนเขาผงะไปเลก็น้อย 

ก่อนจะหวัเราะอย่างเอน็ด ูสงสยัช่วงนี้เธอจะอ่านการ์ตูนตาหวานมากไปแล้ว

มั้ง

“เดนิให้คล่องก่อนเถอะยายจอมยุ่ง”

คนตัวเล็กกว่าได้แต่นึกประท้วงในใจ เธอไม่ใช่เด็กสี่ห้าขวบที่จะยัง

เดินไม่คล่อง แต่คอยดูเถอะ เธอจะท�าให้เขาดูว่าเธอไม่ใช่เด็กเล็กที่จะมา 

บอกรกักนัเล่นๆ

“ไว้มะปรางเดนิคล่องแล้วเรามารกักนันะคะ”

ใครจะไปคดิว่าเธอจะจรงิจงักบัค�าพูดนั้นมาจนตอนนี้



๑

ครดื...ครดื...
ฉันมองโทรศัพท์ที่ส่งเสียงและสั่นอยู่บนโต๊ะขณะทาลิปสติกสีแดง

เลอืดนกคอลเลก็ชนัใหม่ล่าสดุของยี่ห้อ LRZ ที่ฉนัเพิ่งได้เป็นแบรนด์แอม-

บาสซาเดอร์ 

พี่ยา

ชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศพัท์คอืชื่อของพี่ปรยีา เลขาฯ หน้าห้อง

ของพี่เจ ฉนัไม่ได้มธีุระอะไรกบัเธอหรอืงานของเธอ แต่เวลาที่เธอโทร. หา

ฉนัมเีพยีงเรื่องเดยีวกค็อื มผีู้หญงิไม่น่าไว้ใจมาหาพี่เจ!

และถ้าคณุสงสยัว่าพี่เจคอืใคร เขาคอืผูช้ายคนแรก คนเดยีว...ที่ฉนั

รกั

“ค่ะ พี่ยา” ฉนัรบีรบัสายโดยไม่ต้องคดิ เรื่องของพี่เจเป็นเรื่องส�าคญั

ส�าหรบัฉนัเสมอ

“คณุมะปรางคะ มผีูห้ญงิไม่น่าไว้ใจมาหาคณุเจค่ะ” เสยีงกระซบิของ

พี่ยาดงัมาตามสาย เข้าใจว่าต้องแอบโทร. มาหาฉนั
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“มานานรยึงัคะ”

“เพิ่งมาถงึค่ะ ก�าลงัจะเข้าไป”

“ถ่วงเวลาได้มั้ยคะ อกีไม่เกนิยี่สบินาทถีงึแน่นอนค่ะ”

“จะพยายามนะคะ”

“ขอบคุณนะคะพี่ยา” ฉันไม่ลืมขอบคุณพี่ยาอย่างซาบซึ้งใจ ฉันคิด

อย่างนั้นจรงิๆ

“พี่เตม็ใจค่ะ”

หลงัวางสายจากพี่ยา ฉนักร็บีแต่งตวัและออกจากคอนโดทนัท ีถ้าช้า

กว่านี้ เขาไปถงึไหนต่อไหนกนัแน่

เกอืบสามปีแล้วนบัตั้งแต่พี่ยาเข้ามาท�างานกบัพี่เจ พี่ยาเป็นสาวใหญ่

วยัย่างเข้าเลขสี่ เธอท�าหน้าที่คดักรองผูห้ญงิที่จะเข้าพบพี่เจให้ฉนั หากมใีคร

น่าสงสยั พี่ยาจะรายงานทนัที

นี่ไม่ใช่ว่าฉันไปจ้างอะไรพี่ยาเขานะ ที่พี่เขายอมช่วยเพราะชอบฉัน

ล้วนๆ นยัว่าเป็นดาราในดวงใจเขาด้วย แถมเรายงัคุยกนัถูกคอสุดๆ 

ฉนัไม่รูว่้าพี่เจรูเ้รื่องนี้มั้ย แต่การที่พี่ยายงัคงเป็นสายสบืให้ฉนัได้มา

เกอืบสามปี ฉนัเดาว่าเขาคงไม่รู้ละมั้ง ไม่งั้นพี่ยาคงโดนเด้งไปนานแล้ว

ฉันใช้เวลาไม่ถึงสิบห้านาทีในการมาถึงที่ท�างานของพี่เจ ที่ท�าแบบนี้

ได้เพราะว่าคอนโดของฉันแทบจะอยู่ติดกับที่ท�างานของพี่เจเลยก็ว่าได้ นี่

ไม่ใช่เรื่องบงัเอญิ แต่ฉนัจงใจซื้อคอนโดแถวนี้เพื่อจะได้อยู่ใกล้เขา โชคดทีี่

วนันี้อยู่คอนโดพอดี

อาจจะมองว่าฉนัเยอะ...ใช่

“พี่ยาคะ”

ห้องท�างานของพี่เจอยู่ชั้น ๑๗ ท�าให้ฉันต้องเสียเวลาไปกับการขึ้น

ลฟิต์ค่อนข้างนาน ทนัททีี่ประตูลฟิต์เปิด ฉนัรบีตรงไปที่โต๊ะพี่ยาซึ่งอยู่ไม่

ห่างจากห้องของพี่เจ

“มาค่ะ คุณมะปราง”
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พี่ยากวักมือเรียกเมื่อเห็นฉันวิ่งกระหืดกระหอบออกมาจากลิฟต์ 

อย่าให้แฟนคลบัต้องมาเหน็สภาพฉนัตอนนี้เลย ค่าตวัตกแน่นอน

“เข้าไปนานรยึงัคะ” ฉนัถามพี่ยาทั้งๆ ที่ยงัหอบอยู่

“เข้าไปสกัพกัแล้วค่ะ” พี่ยากระซบิตอบ

“คราวนี้ใครคะ”

ปกตพิี่เจมผีูห้ญงิมาหามากหน้าหลายตา มทีั้งมาตดิต่องานและอย่าง

อื่น กรณหีลงัพี่ยาจะรายงานฉนัทนัท ีฉนัรู้ว่าฉนัไม่มสีทิธิ์อะไรไปห้ามพี่เจ

ถ้าเขาจะไปท�าอะไรกบัใคร แต่ฉนัมสีทิธิ์ขดัจงัหวะเขาได้

ที่ต้องท�าแบบนี้เพราะฉนัไม่อยากให้เขาถูกผูห้ญงิพวกนั้นหลอกน่ะส ิ

เอาตามตรงแล้วกนั เพราะฉนัหวงไง ถงึแม้ว่าเขาจะยกต�าแหน่งน้องสาวคน

ที่สองให้ฉนั แต่ฉนัไม่เคยต้องการ และแสดงเจตจ�านงชดัเจนมาโดยตลอด

ว่าอยากเป็นมากกว่านั้น

และเขากไ็ม่เคยคดิจะตอบรบัเช่นกนั

“หน้าใหม่นะคะ ไม่เคยเจอเลยค่ะ” พี่ยาส่ายหน้าอย่างจนใจ เสียง

ของพี่ยาท�าให้ฉนัหลุดออกมาจากห้วงความคดินั้น

“ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวมะปรางเข้าไปเอง” ฉันโบกมือพร้อมกับส่งยิ้ม

อย่างมั่นใจให้พี่ยา

หลงัจากยนืพกัที่โต๊ะพี่ยาจนหายหอบแล้ว ฉนักห็ยดัตวัตรงอกีครั้ง

แล้วเดินอย่างเฉิดฉายตรงไปที่ห้องท�างานของพี่เจ ก่อนจะเปิดประตูอย่าง

ถอืวสิาสะ

ภาพที่ปรากฏตรงหน้าฉนัคอื หญงิสาวรูปร่างสูงเพรยีวและหน้าอก

หน้าใจล้นเหลือ ใบหน้าสวยงามและริมฝีปากอวบอิ่มอยู่ห่างจากหน้าพี่เจ 

ไม่ถงึคบื

จะจูบกนัอยู่แล้ว!

“พี่เจ!”

สองร่างตรงหน้าหันมามองทันทีที่ฉันเปล่งเสียงออกไป สีหน้าของ
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หญิงสาวคนนั้นตื่นตระหนก ตรงข้ามกับพี่เจที่ไม่ได้มีแววตกใจเลยแม้แต่

น้อย คงเพราะชนิแล้วกบัการที่ฉนัเข้ามาขดัจงัหวะแบบนี้ เขาเพยีงแต่ขมวด

คิ้วและส่งสายตาดุมาให้ฉนัเลก็น้อย

ไม่กลวัหรอกนะ!

ส่วนแม่สาวอกบึ้มนั้นดูจะตกใจอยู่ไม่น้อยที่ฉันโผล่พรวดเข้าไป 

แบบนั้น

“มะปราง...” ปากเรยีวสวยคูน่ั้นพมึพ�าเบาๆ คงไม่ต้องถามว่าฉนัเป็น

ใครให้ยาก ใครๆ กร็ู้จกัฉนักนัแทบทั้งประเทศ

“ถ้าไม่รบกวนจนเกนิไป ช่วยขยบัออกห่างจากเขาอกีสกันดิได้มั้ยคะ” 

ฉนัฉกียิ้มหวานยิ่งกว่าโกโก้เยน็ของร้านกาแฟในป๊ัมน�้ามนัให้หญงิสาวแปลก

หน้าคนนั้น เหมอืนคุณเธอจะผงะไปกบัรอยยิ้มนั้นเลก็น้อย

“คุณมะปรางกบัเจ...”

“น้องน่ะ” เสยีงพี่เจดงัขดัขึ้นมาก่อนที่เธอจะพูดจบ

ค�ากน็้องสาว สองค�ากน็้องสาว ไม่ได้อยากเป็นเสยีหน่อย

“วนันี้น้องค่ะ อกีไม่นานจะเป็นมากกว่านี้” ฉนัออกตวัแรงแบบไม่กลวั

หน้าแตก ท�าให้เธอหน้าเหลอไปนดิๆ 

พี่เจขมวดคิ้วยุง่ขึ้นไปอกี ในขณะที่ผูห้ญงิคนนั้นกย็งัอยูข้่างตวัเขาไม่

ไปไหน ถงึแม้ในใจจะอยากไปกระชากเธอออกมาแค่ไหน แต่กต้็องยั้งมอืไว้ 

เพราะไม่อยากเป็นข่าวหน้าหนึ่ง

ฉนัเบ้ปากเลก็น้อยเพราะรูส้กึไม่พอใจการกระท�าของสองคนตรงหน้า 

ก่อนจะตดัสนิใจเดนิเข้าไปแทรกกลาง ฉนัเลอืกเมนิผูห้ญงิคนนั้นแล้วหนัไป

ยิ้มกว้างให้พี่เจ ตเีนยีนคล้องแขนเขาไว้อย่างสนทิสนม

“กนิข้าวกนันะคะ จะเที่ยงแล้ว มะปรางหวิ”

พี่เจเหล่มองฉันเล็กน้อย สายตาของเขาไม่ได้มีแววพอใจแม้แต ่

นดิเดยีว 

“พี่ไม่หวิ”
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“ไม่ได้นะคะ เดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะ จินจะหาว่ามะปรางไม่ดูแลพี่” 

ฉนัไม่สนใจสายตาคมของเขา ยงัคงแถต่อ

“คุณ เอ่อ...กลับไปก่อนแล้วกันนะคะ” ฉันหันไปฉีกยิ้มให้หญิง

นรินามผู้นั้นอกีครั้ง พร้อมกลบัไล่เธอกลบัแบบไม่มปีี่มขีลุ่ย

พี่เจส่ายหน้าเออืมระอา แล้วพยกัหน้าให้เธอ

“กลบัไปก่อนนะฝ้าย”

“ไว้นดักนัใหม่ค่ะ” 

ฝ้ายส่งยิ้มพร้อมกบัโบกมอืลาพี่เจข้ามหวัฉนั เธอเลอืกเมนิฉนัเหมอืน

ที่ฉนัท�ากบัเธอ...โอเค แฟร์ดี

แต่...เขาเลอืกฉนัย่ะ!

“ไม่เจอกนัอกีจะดกีว่าค่ะ บาย” 

ฉันโบกมือพร้อมกับส่งยิ้มที่ใครดูก็รู้ว่าเสแสร้งสุดๆ ให้ฝ้าย เธอ

กลอกตามองบนหนึ่งครั้งก่อนเดนิออกจากห้องไป

ไม่ใช่ว่าจะไม่มใีครรูส้รรพคณุของฉนั นางเอกในจอ แต่นอกจอกลบั

ร้ายยิ่งกว่าละคร แล้วไง แค่กบัเรื่องพี่เจเท่านั้นละ

หลงัจากที่ฝ้ายเดนิออกไป กเ็หลอืแค่ฉนักบัพี่เจ แต่อย่าคดิว่าเราจะ

ได้สวีตกันสองต่อสอง ทุกครั้งที่ฉันท�าแบบนี้ สิ่งที่ตามมาคือ พี่เจดุฉัน 

น่ะส!ิ

“อกีแล้วนะมะปราง”

เพราะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรก ฉนัมกัจะมาตรีะฆงัหมดยกทกุครั้ง

เมื่อพี่เจมผีู้หญงิมาหา ไม่ว่าเขาจะนดัมาหรอืพวกเธอมากนัเองกต็าม และ

ทุกครั้งจบลงที่พี่เจต้องบอกให้พวกเธอกลบัไปก่อน ท�าไมล่ะ กฉ็นักลวัเขา

ตดิโรคไง นี่เป็นห่วงนะ!

ฉนักไ็ด้แต่ยิ้มอย่างไม่รู้ส�านกึให้เขาเท่านั้นละ

“ค่ะ อกีแล้ว แต่ถ้าพี่อยากรูว่้าครั้งที่เท่าไหร่...” ฉนัท�าท่ายกนิ้วขึ้นมา

นบั ถงึแม้ว่าจรงิๆ จะจ�าไม่ได้กเ็ถอะ
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“พี่ไม่ได้ถาม” พี่เจกดเสยีงต�่าลงอกีเพื่อให้ฉนัรู้ว่าเขาโมโหมาก

“มะปรางให้พี่เจท�าโทษกไ็ด้นะคะ จะหอมแก้มหรอืจบูด”ี ฉนัยื่นหน้า

เข้าไปใกล้พี่เจ หวงัว่าเขาจะเลอืกสกัอย่าง ถงึแม้จะรู้ว่าสิ่งที่เขาจะท�ากค็อื...

เขี่ยหน้าฉนัออก!

“กลบัไปได้ละ พี่มปีระชุมบ่าย”

อ๋อ ใช่ส ิมปีระชุมบ่าย เลยนดัผู้หญงิมาตอนสบิเอด็โมงสนิะ!

“อีกตั้งเกือบสองชั่วโมง กินข้าวด้วยกันก่อนนะค้า” ฉันถือโอกาส

คล้องแขนทนัททีี่เขาเผลอ 

พี่เจปรายตามองแขนของเขาที่ถูกฉนัจบัจอง ก่อนจะเลื่อนสายตาขึ้น

มาจ้องหน้าฉนัอย่างกบัจะกนิเลอืดกนิเนื้อ

“มคีวามผดิตดิตวัยงัจะมาขอนูน่ขอนี่อกีเหรอ” พดูไม่ทนัจบเขากแ็กะ

มอืฉนัออกแล้ว

“ก็ท�าไมชอบนัดมาที่ท�างานล่ะ มันไม่โอเค” ฉันก้มหน้าหลบสายตา

เขาแล้วบอกสิ่งที่อยูใ่นใจออกไป ท�าไมเขาชอบให้ผูห้ญงิมาที่ท�างาน มนัดไูม่

เหมาะ หวงกเ็หตุผลหนึ่ง อกีเหตุผลคอืฉนัไม่อยากให้เขาเสยีชื่อ ถงึแม้เขา

จะขึ้นชื่อว่าเสอืไปแล้ว อย่างน้อยกน็ดัที่อื่นไปส ิแค่นี้ฉนักไ็ม่รู้ไม่เหน็แล้ว

“เฮ้อ...” หลงัจากเงยีบไปสกัพกั ในที่สุดเขากถ็อนหายใจออกมา

“แต่ไปที่อื่นได้ใช่มั้ยตกลง?”

พี่เจผุดยิ้มร้าย ฉนัได้แต่อ้าปากค้าง ไม่คดิว่าเขาจะมาไม้นี้ ไปที่อื่น

ไม่ใช่ว่าได้ แต่ฉนัจะไปตามยงัไงกนัล่ะ

“จะกนิข้าวกต็ามมา” พี่เจตดับทเปลี่ยนเรื่องเมื่อเหน็ว่าฉนันิ่งไปแล้ว

ฉันรีบก้าวตามเขาเมื่อตั้งสติได้ พร้อมกับเสนอชื่อร้านอาหารชื่อดัง

แถวนี้

“ไปไหนดคีะ ร้านสเต๊กบฟีม ีหรอืว่าอาหารอติาลตีรงหวัมมุ หรอืจะ

ไป...”

“โรงอาหาร”
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หมดกนั...

ฉนัย�่าเท้าที่สวมส้นเขม็ตามพี่เจลงไปที่โรงอาหารของบรษิทัเขา หลงั

ยังคงตั้งตรง เปล่งประกายเฉิดฉายตลอดเวลาให้สมกับการเป็นซุป’ตาร์ 

ส�าหรับคนที่นี่ พวกเขาเจอฉันจนชินเสียแล้ว ไม่มีใครแปลกใจกับการมา

ของฉนัแต่อย่างใด

พี่เจหยุดที่ร้านข้าวราดแกงที่เขามกัจะกนิทุกครั้งที่ฉนัมากบัเขา

“เอาไข่พะโล้ครบั อย่างเดยีว สองฟอง”

“เหมอืนกนัค่ะ” ฉนัสั่งตามแบบไม่คดิ ท�าให้เขาหนัมามองเลก็น้อย

หลงัจากได้รบัอาหาร พี่เจกถ็อืจานไปนั่งที่โต๊ะร่วมกบัพนกังานทั่วไป 

ฉนัสงัเกตว่ามคีนลุกออกไปนั่งห่างจากเขาด้วยท่าทเีกรงใจ พี่เจกแ็บบนี้ละ 

ติดดิน ไม่ถือตัว น่ารักที่สุด ส่วนฉันเดินตามไปนั่งตรงข้ามเขาพร้อมกับ

โปรยยิ้มไปรอบๆ ฉนัพร้อมจะเป็นข่าวกบัพี่เจเสมอ

“วนัหลงัมะปรางท�าอาหารเที่ยงมาให้ดมีั้ยคะ จะได้ไม่ต้องลงมา”

“พี่สงสยัมาตั้งนานละ ท�าไมมะปรางว่างขนาดนั้น”

พี่เจสบตาฉนัพร้อมกบัถามออกมาตรงๆ แหม...คณุพี่จะให้น้องตอบ

ยงัไงล่ะเจ้าคะ ว่าเวลาที่ว่างนี้แทบจะยกให้คุณพี่หมดเลย

“มะปรางจดัเวลาของมะปรางได้แล้วกนัค่ะ” 

“พี่ว่ามะปรางเอาเวลาไปท�าอะไรที่มสีาระน่าจะดนีะ”

ท�าไมรู้สึกเหมือนโดนด่าเลย นี่พี่เจก�าลังหาว่าฉันท�าเรื่องไร้สาระอยู่

งั้นเหรอ กห็นงัสอืพวกจติวทิยาเขาบอกนี่ว่าให้ใช้เวลาไปกบัสิ่งที่รกั กร็กัพี่เจ 

เลยมาเฝ้าพี่เจ ผดิตรงไหน เอ้อออ

ฉนัแค่นยิ้มให้พี่เจอย่างหมั่นไส้ 

“ขาดมะปรางแล้วจะรู้สกึ”

“รู้สกึด”ี ไม่ทนัขาดค�าพี่เจกต็อบฉนัอย่างรวดเรว็ 

ฉนัท�าหน้ามุย่ ตกัไข่พะโล้เข้าปากเคี้ยวอย่างเจบ็ใจ คดิเสยีว่าพี่เจเป็น

ไข่ที่ก�าลงัเคี้ยว เคี้ยวให้ละเอยีดเป็นผงเลย ฮึ่ม!
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ครดื...ครดื...

ระหว่างที่ก�าลงัตั้งใจบดพี่เจ (ไข่พะโล้) ให้ละเอยีด โทรศพัท์ของเขา

กส็ั่น เขารบัอย่างรวดเรว็จนฉนัแอบมองหน้าจอไม่ทนัว่าใคร

“ครบั” 

พี่เจรับสายด้วยค�าสั้นๆ ส่วนฉันพยายามขยายใบหูให้ใหญ่ที่สุดเท่า

ที่จะท�าได้ พยายามเงี่ยหูฟังว่าใครโทร. มาหา

“ครบัแม่”

อ้อ...คุณแม่นั่นเอง แล้วไป ฉนัว่าจะเลกิใส่ใจโทรศพัท์สายดงักล่าว

แล้วหนัมาแทะเลม็ไข่พะโล้ต่อ ถ้าไม่ตดิว่าประโยคต่อมาเป็น...

“หมั้นเหรอครบั”

หมั้น! ใครจะหมั้น อย่าบอกนะว่าพี่เจ

“ครบั แล้วหมั้นกบัใครครบั”

นั่นส ิใครหมั้นกบัใคร บอกมะปรางด้วยค่ะคุณแม่

“อ๋อ แม่หาไว้ให้แล้วเหรอครบั”

นี่อย่าบอกนะว่าแม่ภาหาคู่หมั้นให้พี่เจ แล้วฉนัล่ะ! 

“กด็นีี่ครบั ผมว่ากเ็หมาะด”ี

ประโยคนั้นของพี่เจท�าให้ฉันตกใจจนช้อนร่วงจากมือกระแทก

จานเสยีงดงั และนั่นท�าให้พี่เจรู้ตวัว่าฉนัแอบฟังอยู่ เขาส่งสายตาดุๆ มาให้

เลก็น้อยก่อนจะคุยต่อ

“แล้วแม่คุยกบัน้องรยึงัครบั”

น้องไหน! ถึงเขาจะจับได้ แต่นั่นก็ไม่สามารถท�าให้ฉันหยุดเผือก 

ปากเคี้ยว หกูแ็อบฟังต่อไป ในใจกลวัเหลอืเกนิว่าแม่ภาจะจบัเขาคลมุถงุชน

“โอเคครบัแม่”

มาถงึจุดนี้ฉนัตาโตและเงยหน้ามองเขาแบบจรงิจงั อะไรคอืโอเค นี่

พี่ยอมหมั้นกบัใครกไ็ม่รู้ง่ายๆ เลยเหรอ

พี่เจมองมาด้วยหางตาเลก็น้อยก่อนจะพูดต่อ
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“ได้ครบัแม่”

ได้ครบัแม่คอือาร้ายยย!

“พี่เจจะหมั้นเหรอคะ” ฉนัถามพี่เจทนัททีี่เขาวางสาย มารยาทอย่าเพิ่ง

เอามาใช้ตอนนี้ นี่ก�าลงัวกิฤติ

พี่เจยิ้มข�าๆ พร้อมกับยักไหล่ท�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้ และนั่นท�าให้ฉัน 

ร้อนใจยิ่งกว่าแดดช่วงบ่ายของเดอืนเมษา

“ไม่ตอบ ตกลงหมั้นจรงิเหรอคะ” 

ฉันรู้สึกร้อนที่ใบหน้าและขอบตา ไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองมีสีหน้ายังไง 

แต่รู้สกึได้ว่ามอีะไรปริ่มๆ ที่ขอบตา

“กค็งจรงิแหละมั้ง” 

สุดท้ายเขากต็อบด้วยท่าทสีบายๆ นี่หมั้นเลยนะ เรื่องใหญ่ขนาดนี้

เขาไม่คิดอะไรเลยเหรอ ท�าไมถึงง่ายดายแบบนั้น หรือว่าเขารักผู้หญิง 

คนนั้น แล้วจะไปรกักนัตอนไหนได้นะ ในเมื่อฉนัเฝ้าเขาไว้ขนาดนี้

แต่ไม่ว่าจะยงัไงเขากต็อบตกลงไปแล้ว ประโยคนั้นของเขาท�าให้ฉนั

ไม่สามารถทนนั่งอยู่ตรงนั้น ฉนัไม่อยากร้องไห้ต่อหน้าเขา

“มะปรางขอตวันะคะ” ฉนับอกลาเขาแบบไม่มป่ีีมขีลุย่ อยูน่านกว่านี้

กก็ลั้นน�้าตาไม่ไหวแล้ว

“อ้าว”

ฉนัลุกขึ้นไปเกบ็จานเข้าที่และเดนิออกจากที่นั่นโดยไม่สนเสยีงเรยีก

ของเขาที่ดงัตามหลงัมา ขอมะปรางไปพกัใจก่อนนะคะ เราค่อยเจอกนัใหม่ 

ตอนนี้คดิอะไรไม่ออกจรงิๆ



๒

ฉันใช้เวลาไม่ถึงยี่สิบนาทีในการกลับมาที่ห้อง พี่เจไม่ได้ตามมา 
ไม่มีการห้ามปรามหรือแม้แต่จะโทร. มาสักนิด ฉันก�าลังรอ รอว่าเขาจะ 

โทร. มาบอกว่า ‘มะปราง พี่ไม่ได้จะหมั้นหรอกนะ คนอื่นต่างหาก’ แต่ฉนั

กไ็ด้แต่รอเก้อละนะ

แค่พอรู้ว่าเขาจะหมั้น ฉนักร็ู้สกึว่าควบคุมตวัเองไม่ได้ ถ้ายงัฝืนอยู่

ต่ออกีฉนัคงต้องนั่งร้องไห้ตรงนั้น แล้วมนักค็งจะท�าให้ฉนัและพี่เจดไูม่ดใีน

โรงอาหาร ฉนัไม่อยากให้ใครนนิทาว่าเขา โดยเฉพาะพนกังานที่เคารพนบัถอื

เขา

น�้าตาที่ปริ่มขอบตาเริ่มหายไปแล้วหลังจากที่ฉันปลีกตัวออกมาและ

มีสติมากขึ้น ยังไงเสียจนกว่าจะได้รู้ความจริง ฉันไม่ควรตีตนไปก่อนไข้  

ฉนัยงัไม่ได้ยนิบทสนทนาทั้งหมดแต่กลบัคดิเองเออเอง จรงิๆ อาจจะเป็น

คนอื่นกไ็ด้ที่หมั้น ว่าแต่ใครล่ะ

ด้วยความอยากรูม้ากถงึมากที่สุด ฉนัจงึหยบิโทรศพัท์มากดโทร. หา

จนิ และ...
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“มะปราง วนันี้ไม่ว่างคุย อยู่เวร”

ตู๊ด...

จนิกดวางสายไปอย่างรวดเรว็โดยที่ฉนัยงัไม่ทนัพูดอะไรเลยด้วยซ�้า 

ฮอืออ 

เพราะว่าจินเป็นหมอ เวลาที่เธออยู่เวร ส่วนใหญ่เธอจะรับสายไม่

ค่อยได้ ยกเว้นวนัที่ว่างจรงิๆ กจ็ะพอคุยได้บ้างเลก็น้อย ถ้าจนิมแีฟน ถ้า

ไม่รกักนัจรงิๆ คงหนบี้างละถ้าจะยุ่งขนาดนี้

สุดท้ายก็จนปัญญาที่จะรู้ว่าพี่เจหมั้นกับใคร ฉันวางโทรศัพท์แล้ว

ทอดตวัลงบนเตยีงอย่างหมดแรง พี่เจนะพี่เจ ไม่ให้ความกระจ่างกนัเลย 

ฉันนอนกลิ้งไปกลิ้งมาบนเตียงเกือบชั่วโมงกับความคิดเดิมๆ ที่วน

เวยีนอยู่ในหวั คอยถามตวัเองซ�้าๆ ว่าเขาจะหมั้นจรงิๆ เหรอ แล้วมนัจะไป

ได้ค�าตอบได้ยงัไงล่ะ ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไป ฉนัอาจต้องไปพบจติแพทย์

เพราะไม่รูจ้ะไปถามใครแล้วจรงิๆ กเ็หลอืแต่เจ้าตวันั่นละ ในเมื่อเขา

ไม่มาง้อ ก็ต้องเป็นคนไปถามเขาเอง เอาสิ ถ้าพี่เจจะหมั้นกับใครสักคน

เพราะแม่บงัคบั ฉนัจะขดัขวางให้เอง แต่ถ้าเขารกักนัจรงิๆ ฉนักค็งต้องยอม

ฉนัไม่รอช้า คว้าโทรศพัท์ขึ้นมาอกีครั้งเพื่อส่งข้อความหาพี่เจ

MPng : ตกลงพี่เจจะหมั้นจรงิๆ เหรอคะ

MPng : หมั้นกบัใครคะ

MPng : ถ้าคุณแม่บงัคบัพี่บอกนะคะ มะปรางคุยให้

ฉนัไม่วายหยอดค�าพดูที่ท�าให้ตวัเองดเูป็นฮโีรลงไปดว้ย คณุแมข่อง

พี่เจ หรือที่ฉันเรียกว่า ‘แม่ภา’ ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่ฉันติดมาตั้งแต่เด็ก เป็น

เพื่อนสนทิของคุณแม่ของฉนั ท่านเอน็ดูฉนัเหมอืนเป็นลูกอกีคน แม่ภามกั

จะตามใจฉนัยิ่งกว่าจนิหรอืพี่เจเสยีอกี ปกตฉินักไ็ม่ได้ไปรบกวนอะไรท่าน

นะ แต่ถ้าจะบงัคบัให้พี่เจแต่งงาน ได้โปรดบงัคบัให้มาแต่งกบัหนูแทนเถอะ

ค่ะ!

ถามว่าส่งข้อความไปเนี่ย จรงิๆ ฉนักไ็ม่ได้หวงัจะได้ค�าตอบอะไรนะ 
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นานทีปีหนพี่เจจะตอบข้อความฉันสักที แต่เพราะความอยากรู้ที่มากล้น 

ตอนนี้ กข็อเสี่ยงหน่อยแล้วกนั เผื่อเขาตอบกด็ไีป ไม่ตอบกค่็อยหาทางใหม่ 

และไม่ทนัขาดค�า

ติ๊ง!

MyLove : หมื

ไม่ใช่ใครที่ไหน นี่เป็นชื่อที่ฉันใช้บันทึกชื่อพี่เจ แน่นอนว่าเขาไม่รู้

หรอก ถ้ารู้คงไล่ให้ไปเปลี่ยนแน่นอน

MyLove : จะรู้ไปท�าไมเนี่ย

MPng : ให้มะปรางบอกเหตุผลเหรอคะ โทร. ดกีว่ามั้ย

เขาถามว่าฉนัจะอยากรูไ้ปท�าไมน่ะเหรอ ให้พมิพ์คงอกีนานกว่าฉนัจะ

บรรยายว่าฉันรักเขามากแค่ไหน แล้วการที่ฉันจะรู้ความเป็นไปของเขา 

โดยเฉพาะเรื่องหมั้นนี่มนัผดิตรงไหน 

MyLove : พอเลย ไม่ต้อง

MPng : แล้วตกลงจะหมั้นจรงิๆ เหรอคะ

MyLove : ท�าไมพี่ต้องบอก

MPng : มะปรางยอมให้หอมแก้มกไ็ด้ค่ะ

MyLove : NO WAY

MPng : งั้นเอางี้ มะปรางไม่ไปกวนพี่วนันงึเลย แต่บอกได้มั้ยคะ

ฉันยื่นข้อเสนอที่คิดว่าเขาน่าจะพอใจมากที่สุด แต่ให้มากสุดได้แค่

วนัเดยีวนะ เกนินี้ไม่ไหวจรงิๆ และผลตอบรบัของเขากค็อื

MyLove : OK deal!

บ้าจรงิ!

MPng : สรุปว่ายงัไงคะ

ฉนัถามไปทั้งๆ ที่ใจยงัเต้นตึ้กตั้ก กลวัค�าตอบของเขาจรงิๆ

MyLove : พี่ไม่ได้หมั้น จบนะ

กรี๊ดดด
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พี่เจไม่ได้หมั้น ฉันหวีดร้องออกมาอย่างดีใจพร้อมกับลงไปนอน 

ดีดดิ้นบนเตียง น�้าตาใสๆ แห่งความยินดีเปรอะหางตาทั้งสองข้างของฉัน

เลก็น้อย รู้สกึโล่งอกแบบบอกไม่ถูก

ว่าแต่พี่เจไม่ได้หมั้น แล้วใครหมั้นนะ แต่ช่างเถอะ ไม่ใช่เรื่องของฉนั

วนัต่อมา
“คตั!”

เสียงสั่งคัตจากผู้ก�ากับดังขึ้นขณะที่ฉันยืนกอดกับพระเอกรุ่นน้อง

หน้าใหม่ไฟแรงอย่าง ‘อาย’ หรอื ‘ชวนิ บรพิจน์’ เราก�าลงัเข้าฉากสดุท้ายกนั

ก่อนที่ละครเรื่องสายลบัสายรกัจะปิดกอง หลงัจากจบค�าสั่งคตั เรากผ็ละ

ออกจากกนัทนัที

“เรดิค่า น้องมะปรางของเจ้” 

เสยีงแหลมเป๊ียบยิ่งกว่าปลายไม้จิ้มฟันดงัขึ้น พร้อมกบัที่บคุคลเพศ

ชายร่างเลก็ผมทองวิ่งด้วยท่าทางกระตุง้กระติ้งเข้ามาหาฉนั เขาคอืเจ้อ๋อแอ๋ 

ผู้จดัการส่วนตวัของฉนัเอง

“โอย...เจ้ขา หิวจังเลย” ฉันพูดพลางเอามือกุมท้องแสดงท่าทาง

หวิโหยเพื่อให้เจ้สงสาร

“ดั้ยค่า จดัไป วนันี้เราจะไปฉลอง” เจ้อ๋อแอ๋พูดด้วยส�าเนยีงเฉพาะ

ตวั พร้อมกบัจูงแขนฉนัให้ออกไปนั่งพกัและยื่นแก้วน�้าหวานมาให้

เจ้อ๋อแอ๋ท�างานกับฉันมาสามปีเต็ม ฉันไม่ใช่เด็กในสังกัดใคร เป็น 

นกัแสดงอสิระที่มคี่าตวัตดิอนัดบัต้นๆ แถมตารางงานยงัยุ่งวุ่นวาย ฉนัจงึ

ต้องจ้างเจ้อ๋อแอ๋ให้มาดูแล โดยที่เจ้ท�าทุกอย่าง ตั้งแต่ดูแลเรื่องตารางงาน 

สญัญาว่าจ้าง การรบังาน หรอืแม้แต่เสื้อผ้าหน้าผม

อนัที่จรงิ เจ้เคยเป็นพี่เลี้ยงให้ฉนัสมยัที่ฉนัประกวดดาวมหาวทิยาลยั 

เรามาเจอกนัอกีทเีมื่อสามปีก่อน ตอนนั้นฉนัเริ่มดงัใหม่ๆ ด้วยความที่เรา

คุยกนัถูกคอ และความซื่อสตัย์จรงิใจของเจ้ ท�าให้เราเข้ากนัได้และอยู่กนั
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ยาว

“เราจะไปฉลองที่ไหนกนัดคีะเจ้” ฉนัถามขณะดูดน�้าหวานที่เจ้อ๋อแอ๋

เตรยีมไว้ให้ ปกตฉินัจะถกูห้ามกนิน�้าหวาน เพราะมนัจะมผีลต่อเอวเอสของ

ฉนั แต่เพราะวนันี้เป็นวนัปิดกอง เจ้อ๋อแอ๋เลยใจดเีป็นพเิศษ

“ทางกองถ่ายเขาจะไปสวตีบาร์กนั อยากไปด้วยมั้ยล่ะ” เจ้อ๋อแอ๋เสนอ

ทางเลอืกให้ฉนั

“อมื...”

ฉนัเอานิ้วชี้แตะปาก เม้มปากเลก็น้อย ขมวดคิ้วให้พอดดู ีเพื่อท�าท่า

คดิให้ดูสวยและน่ารกัที่สุด โดยไม่ลมืพอยต์เท้าเพื่อจดัระเบยีบร่างกาย ที่

ท�าแบบนี้เพราะฉนัเหลอืบไปเหน็นกัข่าวและแฟนคลบัอกีสองสามคนที่ก�าลงั

แอบถ่ายรปูฉนัอยู่ มนัเป็นเรื่องปกตทิี่ฉนัเจอจนชนิ มคีนสนใจเป็นเรื่องที่ด ี

ฉนัจงึเรยีนรู้ที่จะต้องโพสท่าสวยตลอดเวลาเพื่อรกัษาภาพลกัษณ์

จริงๆ แล้วฉันเข้าวงการมาเพราะการเป็นนางแบบให้เพื่อนเล่นๆ 

แล้วไปสะดุดตาพี่เต้ผู้ก�ากบัชื่อดงัได้ยงัไงไม่รู้ เลยถูกทาบทามมาเล่นละคร 

แล้วกด็งัซะงั้น ท�าให้หลงัจากนั้นฉนัมงีานเข้ามาเรื่อยๆ

ถึงแม้จะชอบการถ่ายแบบและการแสดงมาตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัย 

แต่ใครจะรู้ ความจรงิแล้วฉนัไม่ได้อยากเป็นดารา ความฝันสูงสุดของฉนั

คอืการได้เป็นแม่บ้าน อยู่บ้านเลี้ยงลูกให้คนที่ฉนัรกั...พี่เจ

“เดี๋ยวขอถามจนิก่อนนะคะ”

จินเป็นเพื่อนสนิทของฉัน เราโตมาด้วยกันจนฉันจ�าไม่ได้ด้วยซ�้าว่า

เริ่มรู้จกักนัตอนไหน แต่พ่อแม่ของเราสนทิกนัมาก ที่พเิศษกว่านั้นคอื ฉนั

ก�าลังแอบรักพี่ชายของเธอ จะเรียกว่าแอบไม่ได้สิ เพราะฉันไม่เคยปิดบัง

เลย

“งั้นเจ้ไปเกบ็ของรอนะ”

หลงัจากเจ้อ๋อแอ๋เดนิออกไป ฉนัจงึหยบิโทรศพัท์ส่งข้อความหาจนิ

MPng : จนิจ๋า
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JIN : มไีรว่ามา

MPng : วนันี้ปิดกอง จะไปฉลอง ไปกะเค้ามั้ย

JIN : วนันี้ต้องอยู่เวรบ่ายดกึ๑เลย ยาวถงึเช้า 

MPng : กระซกิๆ 

JIN : ไปไหน เมามั้ย เดี๋ยวบอกแม่ให้

MPng : (สตกิเกอร์ยิ้มอ่อน)

จนิช่างรูใ้จ อนัที่จรงิที่ชวนจนิไปด้วยไม่ใช่อะไร ทกุครั้งที่ฉนัชวนจนิ

ไปเที่ยวกลางคนื พี่เจจะมารบัมาส่งเราสองคนเสมอ ในกรณทีี่จนิไม่ไปด้วย 

ถ้าแม่ภารู้ละก ็แม่จะส่งพี่เจมารบัฉนัแทบทุกที

ถงึแม้จะสญัญากบัพี่เจว่าจะไม่ไปกวน แต่ถ้าเขามาหาฉนัเอง นั่นกอ็กี

เรื่องหนึ่ง

พี่เจเป็นพี่ชายของจินที่เห็นฉันมาตั้งแต่เด็กๆ เขาดูแลฉันเหมือนที่

ดูแลน้องสาวของเขา แต่เขาไม่ได้ใจดีทุกเรื่องหรอก ในสายตาฉันเขาเป็น

คนจรงิจงัและดุมาก ส่วนมุมอื่นๆ เขาไม่ยอมแสดงให้เหน็เสยีด้วยส ิและ

ตั้งแต่ฉนัแสดงตวัชดัเจนว่าชอบเขา ดเูหมอืนเขาจะยิ่งท�าตวัห่างเหนิ แต่นั่น

กไ็ม่ใช่ปัญหาของมะปรางคนนี้เช่นกนั

“เอาไงจ๊ะ มอปอ พี่จะได้บอกพวกพี่เฉนิเขา” เจ้อ๋อแอ๋ดูจะเกบ็ของ

เสรจ็แล้วจงึได้เดนิกลบัมาหาฉนั ส่วนพี่เฉนิที่พูดถงึคอืผู้จดัละครเรื่องนี้

“ไปกบัพี่เขากไ็ด้ค่ะ นานๆ ท”ี

การไปสงัสรรค์กบัทมีผูจ้ดัละครกเ็ป็นเรื่องที่ด ีการสนทิกนัท�าให้เรา

ท�างานร่วมกนัได้ราบรื่น ถงึแม้เรื่องนี้จะปิดกอง แต่เรื่องหน้าๆ กม็โีอกาส

มาเจอกนัใหม่อยู่ด ีฉนัถอืคตวิ่าผูกมติรดกีว่าสร้างศตัรู

“งั้นพี่จะไปบอกพี่เฉนิ มะปรางไปรอที่รถได้เลย”

หลงัจากที่เจ้อ๋อแอ๋วิ่งไปหาพวกพี่เฉนิ ไม่นานนางกว็ิ่งกลบัมา

๑ เวรบ่ายคอื ๑๖:๐๐-๐๐:๐๐ น. เวรดกึคอื ๐๐:๐๐-๐๘:๐๐ น. โดยประมาณ
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“สรุปว่าสามทุ่มคนืนี้นะคะหนู” เจ้อ๋อแอ๋จบีปากจบีคอพูด ถงึแม้จะ

ยงัหอบน้อยๆ จากการวิ่ง

“งั้นเจ้ไปส่งมะปรางที่คอนโดเลยนะคะ”

“ได้จ้ะ”

“แล้วมารบัด้วยนะคะ คนืนี้มะปรางไม่เอารถไป”

๒๒:๓๐ น. สวตีบาร์
เสยีงเพลงที่มจีงัหวะชวนเต้น แสงไฟสสีนัต่างๆ ยิ่งสร้างบรรยากาศ

สนุกสนาน ชวนให้ผู้คนออกมายกัย้ายส่ายเอวกนับนฟลอร์ เจ้อ๋อแอ๋กเ็ป็น

หนึ่งในนั้น

ฉันนั่งมองเจ้อ๋อแอ๋ที่ก�าลังเต้นอยู่กับทีมนักแสดงอย่างออกรส นี่ถ้า

เจ้ไม่มาเป็นผู้จดัการฉนั คงเป็นนกัเต้นมอือาชพีไปแล้ว

ฉันไม่ได้เข้าไปร่วมวงกับเขาด้วย จริงๆ ฉันไม่ใช่คนชอบดื่มชอบ

เที่ยว แต่กต้็องเข้าสงัคมเป็นบางโอกาสเช่นวนันี้ ส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ฉนักด็ื่มได้ไม่มาก เพราะเป็นพวกคออ่อน แก้วที่สองกห็ลบัแล้ว นั่นเป็นเหตุ

ให้ฉนันั่งจบิแก้วปัจจบุนันี้ตั้งแต่สามทุม่มาจนตอนนี้แบบไม่มทีท่ีาว่าจะหมด

“พี่มะปรางครบั” 

เสยีงเรยีกจากข้างหลงัท�าให้ฉนัหนัไปมอง ก่อนจะฉกียิ้มให้ผูม้าเยอืน

“ว่าไงอาย”

“เปล่าครบั เหน็นั่งคนเดยีว ขอนั่งด้วยนะครบั”

“เอาสิๆ ” ฉนัตบเก้าอี้ข้างๆ เพื่อให้อายนั่งลง 

อายเป็นนกัแสดงหน้าใหม่ที่รบับทพระเอกคูก่บัฉนั เขาอายนุ้อยกว่า

ฉนัหนึ่งปี เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามที่อายเป็นพระเอก และแน่นอน ดงัพลแุตก

ทุกเรื่อง เรียกได้ว่าแฟนคลับอายมีตั้งแต่วัยมัธยมไปจนวัยเกษียณ ด้วย

หน้าตาอนัหล่อเหลาบวกกบัความน่ารกัถ่อมตน ไม่แปลกที่แฟนคลบัเขาจะ

เยอะ แม้แต่ทมีงานต่างกช็ื่นชอบเขาทั้งนั้น
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“พี่ไม่ไปเต้นเหรอครบั”

“ไม่ไหวจ้า ปูนนี้ขอนั่งดูเฉยๆ กส็นุกละ” ฉนัส่ายหน้า อย่างที่บอก 

ฉนัไม่ใช่สายปาร์ตี

“ปนูนี้อะไรกนัครบั พี่ยงัไม่แก่ซะหน่อย” อายยิ้มจนตาหย ีเขาน่ารกั

จรงิๆ นั่นละ

“ฮ่าๆๆ เอาเป็นว่าขออยู่ตรงนี้แล้วกนั”

“เดี๋ยวผมอยู่เป็นเพื่อน” 

“ไม่ชอบเต้นเหรอ” ฉนัถาม จรงิๆ เขากด็ไูม่เหมาะจะไปเต้นหรอกนะ 

ในสายตาฉนัเขาดูเป็นคนสุขุมนุ่มลกึ

“เฉยๆ ครบั ชอบนั่งคุยมากกว่า”

“พี่กเ็หมอืนกนั”

“จบเรื่องนี้พี่มะปรางมีเรื่องอื่นอีกมั้ยครับ” อายถามพร้อมกับจิบ

เครื่องดื่มไปพลาง

“มีแต่งานถ่ายแบบกับโฆษณาไปจนถึงปลายปีเลย ขอพักก่อนจ้า” 

เพราะว่าช่วงต้นปีงานละครฉนัเยอะมาก เลยขอเจ้อ๋อแอ๋ให้ช่วยเว้นตารางให้

หน่อย เหนื่อยมากหน้าจะโทรม

“งั้นอกีนานเลยสคิรบั เราถงึจะได้ร่วมงานกนัอกี” อายพดูพร้อมกบั

ท�าหน้าเสยีดาย

อายเป็นคนไม่ถือตัว จริงจังและตั้งใจท�างานมาก ท�าให้การถ่ายท�า

ค่อนข้างเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายดาย ถงึแม้เขาจะเป็นน้องใหม่ แต่ต้อง

ยอมรบัว่าเป็นมอือาชพีมาก

“เดี๋ยวกว็นมาเจอกนัแหละน่า” เนื่องจากเรื่องที่เพิ่งปิดกล้องไปกระแส

ตอบรบัดมีากจนมขี่าวคู่จิ้นออกมาให้เหน็อยู่บ่อยๆ ไม่แปลกถ้าผู้จดัละคร

จะจบัเราคู่กนัอกี

“ผมดใีจมากครบัที่ได้เล่นคูก่บัพี่มะปราง พี่สดุยอดจรงิๆ” อายมอง

ฉนัด้วยสายตาชื่นชมโดยไม่ปิดบงั
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“อายกด็้วยเถอะ เล่นดมีาก เทกเดยีวผ่านตลอด” ฉนัชื่นชมเขาจาก

ใจจรงิ

“ผมยงัต้องฝึกอกีเยอะครบั” อายก้มหน้ายิ้มแบบเขนิๆ นี่ถา้บรรดา

แม่ยกมาเหน็ชอตนี้ละก ็ร้านแตกแน่ๆ

เนื่องจากวนันี้กองถ่ายเหมาโซนวไีอพไีว้แล้ว ท�าให้บรรยากาศค่อนข้าง

เป็นส่วนตัว จึงไม่มีแฟนคลับของดาราคนไหนเข้ามาได้ แต่ถ้าจ�าไม่ผิด 

เหมอืนว่าร้านนี้จะเป็นของเพื่อนพี่เจ

“เดี๋ยวพี่ขอไปหาอะไรกินเพิ่มก่อนนะ” เพราะว่าเริ่มรู้สึกมึนๆ จาก

เครื่องดื่มในมอื ฉนัเลยต้องหาอะไรมากนิเพิ่ม วนันี้เจ้อ๋อแอ๋อุตส่าห์งดเว้น

การจ�ากดัอาหารให้หนึ่งวนั

“เอ่อ...ผมขอเบอร์พี่มะปรางไว้ได้มั้ยครับ” อายเรียกไว้พร้อมกับ

เอื้อมมอืมาแตะแขนฉนัก่อนที่ฉนัจะลุกไป

“อ๋อ ได้ส ิเบอร์ ๐๘๗...”

ยงัไม่ทนัขาดค�า กม็มีอืลกึลบัมาจบัมอือายออกจากแขนฉนั พร้อม

กบัฉุดข้อมอืฉนัให้ลุกขึ้น

“กลบับ้านได้แล้ว” เสยีงทุ้มที่คุ้นเคยดงัขึ้นจากข้างหลงั

ฉนัและอายถงึกบัหน้าเหลอไปกบัเหตุการณ์ที่เพิ่งเกดิขึ้น เสยีงที่คุ้น

เคยนั้นท�าให้ฉนัหนัไปมอง

“พี่เจ...”

“ใครครบัพี่มะปราง” อายถามฉนัด้วยสหีน้าสงสยั

และยงัไม่ทนัที่ฉนัจะได้ตอบอะไรไป...

“ผมเป็นพี่ชายของมะปราง”



๓

“ผมเป็นพี่ชายของมะปราง”
พี่เจพดูด้วยน�้าเสยีงสภุาพ เขาสบตาอายอยูส่กัพกั ก่อนที่อายจะเป็น

ฝ่ายเอ่ยบ้าง

“สวสัดคีรบั ผมชื่ออาย พอดผีมร่วมงานกบัพี่มะปรางเรื่องนี้ครบั”

อายยงัคงคอนเซปต์อ่อนน้อมถ่อมตนน่ารกันา่เอน็ดอูยูเ่สมอ เขายื่น

มอืให้พี่เจพร้อมกบัโค้งตวัให้เลก็น้อย และยงันบัว่าพี่เจกย็งัมมีารยาทอยู่ที่

ยื่นมือมาจับมืออายและโค้งตัวลงนิดหน่อยเช่นกัน หนุ่มๆ ดีกันไว้นะคะ 

อย่าทะเลาะกนัเพื่อแย่งมะปรางเลย

“ยนิดทีี่ได้รู้จกัครบั เรยีกพี่เจกไ็ด้ครบั” พี่เจยิ้มให้อาย ดเีกนิไปมั้ย 

สนทิกนัไปอกี

ฉนัหวงัว่าเขาจะมท่ีาทรีนุแรงกว่านี้หน่อย อย่างเช่นตหีนา้เข้มใสอ่าย 

หรอืท�าเสยีงดุ หรอืหนัมาดุฉนักไ็ด้ที่มาคุยกบัผู้ชายคนอื่น แต่...ไม่ม ีไม่มี

เลยเจ้าค่ะ!

อายกด็้วย ช่วยท�าให้เขาเข้าใจผดิหน่อยได้มั้ย ช่วยหน่อยช่วยท ี
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ฉนัแอบสง่สายตาอ้อนวอนให้อาย เขาเลกิคิ้วขึ้นเป็นเชงิถาม เหมอืน

เขาจะไม่เข้าใจ กใ็ช่ส ิเขาจะไปเข้าใจได้ยงัไง ในเมื่อเขาไม่รู้อะไรเลย

“อายเขาแสดงเป็นพระเอกคู่กบัมะปรางค่ะ เราเลยสนทิกนั” 

ฉนัท�าเป็นแนะน�าอายให้พี่เจฟัง ราวกบัว่าเราสองคนสนทิสนมอะไร

กันมากมาย แต่จริงๆ แล้วฉันกับอายแทบจะไม่ได้คุยกันเลยด้วยซ�้า

นอกจากตอนเข้าฉาก อายมคีนรุมล้อมตลอดเวลา ส่วนฉนัเวลาพกักอ็ยาก

จะพกัจรงิๆ เลยไม่ค่อยได้คุยกบัใคร

ฉันเห็นว่าอายแอบอมยิ้ม เหมือนเขาจะเข้าใจแล้วนะว่าฉันต้องการ

อะไร เขาเหมอืนจะหลุดหวัเราะออกมาน้อยๆ ก่อนหนัไปยิ้มและพยกัหน้า

ให้พี่เจเพื่อยนืยนัว่าเราสนทิกนั

“แม่ให้มารบักลบับ้าน” พี่เจพยกัหน้ารบัรู้ก่อนจะหนัมาพูดกบัฉนั

เหอะ! พดูอย่างกบัฉนัเป็นน้องสาวจรงิๆ ของเขา โน่น จนิต่างหากที่

เป็นน้องสาวพี่น่ะ ฉนัไม่ใช่ ไม่อยากเป็นด้วย แต่กน็ะ ถ้าเขาไมเ่รยีกวา่น้อง

จะเป็นอะไรได้ล่ะ 

“มะปรางกลบัเองได้ค่ะ” 

ฉันเชิดหน้าขึ้นพร้อมกับแกะมือเขาออกแล้วขยับไปยืนข้างอาย ถึง

แมท้ี่จรงิฉนัไม่ได้อยากกลบัเอง การที่เขามารบัคอืความต้องการสงูสดุของ

ฉนัตอนนี้เลยกว็่าได้ แต่แค่อยากรู้ว่าเขาจะหงึบ้างมั้ย

อายหันมามองฉันสลับกับพี่เจด้วยสีหน้างงๆ เขาอ้าปากค้างเหมือน

ก�าลงัจะพูดอะไรสกัอย่าง แต่กลบัเป็นพี่เจที่พูดออกมาก่อน

“งั้นกด็”ี 

อ้าว ไหงงั้นล่ะ ให้ถกูต้องพี่ควรจะห้ามฉนัและบอกว่าต้องกลบักบัพี่

เท่านั้นส ิท�าไมพี่เจเล่นนอกบทงี้ล่ะ

“มะปรางจะกลบักบัอายค่ะ” 

เมื่อเหน็วา่พี่เจยงัไม่มท่ีาทอีะไรเสยีท ีฉนัจงึประกาศออกไปโดยที่ยงั

ไม่ได้ถามความเหน็อาย อย่าหกัหน้าเจ้นะลูก และอายกท็�าได้ดี
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“เดี๋ยวผมไปส่งพี่มะปรางเองครบั พี่เจไม่ต้องห่วง”

พี่เจยกมือสองข้างท�าท่าเหมือนยอมแพ้ แต่สีหน้าของเขายังก่อกวน

คนรอบข้างได้ดเีป็นที่สดุ สหีน้าของเขาไม่ได้มคีวามทุกข์ร้อนอะไรเลยที่ฉนั

ก�าลงัจะไปกบัคนอื่น

“ฝากด้วยนะครบั” พี่เจค้อมศรีษะให้อายเลก็น้อย

จากนั้นกห็นัมายิ้มร้ายให้ฉนัและพูดต่อ “พี่ขอตวันะครบั”

พี่เจพูดจบก็โบกมือลาฉันกับอายและเดินจากไปทันที ทิ้งให้ฉันกับ

อายยนือึ้งอยู่ท่ามกลางเสยีงเพลงและแสงสี

เฮ้ มนัไม่ควรจะเป็นแบบนี้ส ิ ถ้าเป็นตามแผน คนืนี้ฉนัควรจะต้อง

เมานดิหน่อย แล้วพี่เจกม็ารบัฉนั เขาต้องไปส่งฉนัที่ห้อง อาจมกีารพยงุกนั

นดิๆ เพราะฉนัเมา และถ้าเขาจะเกนิเลยกว่านั้น ฉนักอ็าจจะต้องจ�ายอม แต่

นี่อะไร! เขาเดนิกลบัไปแบบไม่หนัมามองด้วยซ�้า

“นั่นพี่ชายพี่มะปรางจรงิๆ เหรอครบั”

อายถามระหว่างที่เราสองคนมองแผ่นหลงัของพี่เจที่เดนิจากไป 

“ไม่ใช่ซะหน่อย ไม่ได้อยากเป็นน้องสาวด้วย” ฉันบอกไปตามตรง 

ฉนัไม่เคยปิดบงัใครอยู่แล้วว่าคดิยงัไงกบัพี่เจ

“ชอบเขา?” สายตาของอายมแีววทะเล้นเหมอืนก�าลงัเจอเรื่องสนุก

“รกั”

“ว้า อดเลย” อายถอนหายใจ ฉนัอ่านน�้าเสยีงของเขาไม่ออกว่าพดูเล่น

หรอืพูดจรงิ

“ขอโทษละกันถ้าท�าให้อกหักน่ะ” ฉันส่งสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความ

สงสารให้เขา แต่เขากลบั...

“ฮ่าๆๆๆ” อายข�าจนต้องเอามอืกุมท้อง 

“ล้อเล่นสินะเมื่อกี้” ฉันข�าท่าทางขี้เล่นของอาย ไม่คิดว่าเขาจะมีมุม

แบบนี้ด้วย

“พี่ประชดเขาเหรอครบัเมื่อกี้” เหมอืนเขาจะหยุดหวัเราะได้แล้ว 



28  l  ร อ รั ก  L o v e i s p e n d i n g

“กเ็ผื่อเขาหงึไง”

“แล้วเป็นไงครบั”

“อย่างที่เหน็”

“ฮ่าๆๆๆ” อายกลบัไปหวัเราะจนตวังออกีครั้ง ท่าทางของเขาท�าให้ฉนั

อดหวัเราะไปด้วยไม่ได้ อายหวัเราะได้จรงิจงัและจรงิใจดจีรงิๆ

“ฮ่าๆๆๆ” ฉนัหวัเราะกบัอายอย่างอารมณ์ด ี เอ้า ไหนๆ กแ็ห้วแล้ว

วนันี้ อย่างน้อยยงัมเีรื่องให้ข�าได้กน็บัว่าดี

“พี่อยากดื่มอะไรเพิ่มมั้ยครบั”

อายถามหลงัจากที่เครื่องดื่มในแก้วของฉนัหมดแล้ว ก่อนหน้านี้เรา

นั่งหัวเราะกันอยู่สักพักและคุยเรื่องสัพเพเหระ เข้าใจเลยว่าท�าไมผู้คนถึง

ชอบรุมล้อมเขาตลอดเวลา เขาคุยเก่งแถมยังมีอารมณ์ขัน ตอนแรกฉัน

เข้าใจว่าเขาเป็นคนสุภาพเรยีบร้อยเสยีอกี

“ไม่แล้วค่ะ เริ่มอยากกลบัแล้ว” เพราะตอนแรกตั้งใจว่าจะให้พี่เจมา

รบั แต่เขากลบัไปแล้ว จงึไม่มเีหตุผลอะไรให้ต้องอยู่ต่อ และอย่างที่บอก 

ฉนัเป็นพวกคออ่อนมากถงึมากที่สุด แค่แก้วแรกที่ดื่มไปนั้นกท็�าให้ฉนัเริ่ม

มนึแล้ว

“ผมไปส่งได้นะครบั” อายเสนอตวัอย่างใจดี

“ไม่เป็นไรจ้า เดี๋ยวเจ้อ๋อแอ๋...”

ยงัไม่ทนัพดูจบ อายกช็ี้ไปทางฟลอร์ที่คนอื่นๆ ก�าลงัเต้นกนั เหน็ภาพ

เจ้อ๋อแอ๋ก�าลงัเต้นอย่างอ่อนแรง เซซ้ายทขีวาที

เมาแอ๋ หมดสภาพ

“ไม่น่าจะไหวนะครบั ให้ผมไปส่งนะครบั”

“กค็งต้องอย่างนั้นแล้วละ” 

กใ็นเมื่อเจ้อ๋อแอ๋เมาเสยีขนาดนั้น แต่ยงัเต้นไม่หยดุ คงต้องปล่อยให้

พวกพี่เฉนิหิ้วกลบัไปส่ง ส่วนพี่เจกห็นกีลบัไปแบบไม่ไยด ีนั่งแทก็ซี่ตอนนี้ก็

น่ากลวั ให้อายไปส่งน่าจะเป็นหนทางที่ดทีี่สุด



C a n e u s  l  29

“รบกวนด้วยนะคะ” ฉนัพดูกบัเขาอกีครั้ง ขณะที่เราเดนิมาเชก็สภาพ

เจ้อ๋อแอ๋อกีรอบ

“ไม่รบกวนเลยครบั” อายตอบพร้อมกบัส่งยิ้มให้ฉนั 

“เจ้ มะปรางกลบัก่อนนะ” ฉนัตะโกนคยุกบัเจ้อ๋อแอ๋แข่งกบัเสยีงเพลง

ดงักระหึ่ม เจ้ยงัคงเต้นด้วยท่าหนอนหมดแรง

“กลาบยางงายยย” เจ้อ๋อแอ๋ยังพอมีสติตอบค�าถามของฉัน แต่ดู

เหมอืนจะควบคุมลิ้นได้ค่อนข้างล�าบาก

“เดี๋ยวอายไปส่ง เจ้ไหวมั้ย” ฉนัถามด้วยความเป็นห่วง ถงึจะรูว่้าเธอ

สนทิกบัพวกพี่เฉนิ แต่เมาขนาดนี้กก็ลวัอยู่ดวี่านางจะได้นอนเฝ้าโต๊ะแถวนี้

“หวายยย กามลางมาน” เจ้เลื้อยไปตามฟลอร์แบบไม่สนใจใคร 

“ไปเลยมะปราง เดี๋ยวพวกพี่ดเูอง” พี่แหวน หนึ่งในทมีงานของพี่เฉนิ

ตะโกนบอกฉนั เธอกเ็ป็นอกีคนที่สนทิกบัเจ้อ๋อแอ๋

“ฝากด้วยนะคะ มะปรางลานะคะ” ฉันฝากฝังเจ้อ๋อแอ๋ไว้กับพี่ๆ  

ทมีงานพร้อมกบัยกมอืไหว้ลาทุกคน

“กลบัก่อนนะครบั” อายกเ็ช่นกนั

หลงัจากที่ล�่าลาทุกคนเรยีบร้อย ฉนักเ็ดนิตามอายออกไปที่รถ รถ

ของเขาจอดอยู่หน้าร้านในต�าแหน่งที่จอดรถซูเปอร์คาร์ แหงสิ เขาขับรถ

สปอร์ตหรูขนาดนั้น

ฉนัพยายามมองหารถของพี่เจเผื่อเขาจะยงัอยู่ ปกตเิขาจะนั่งรถตู้ที่

มคีณุลงุชชัเป็นคนขบัคูใ่จ นานๆ ทถีงึจะขบัรถของเขามาเอง แต่ไม่ว่าจะมอง

ไปทางไหนของที่จอดรถ กไ็ม่มรีถที่ฉนัคุ้นตาสกัคนั ต้องเลกิหวงัสนิะ

“ขบัเรว็ไม่ได้นะ พี่เมารถ” ฉนับอกอายขณะก้าวขึ้นรถของเขา

ปกตฉินัไม่ใช่คนเมารถง่ายอะไร แต่วนันี้ดื่มไปหนึ่งแก้ว อาการเลย

ไม่ค่อยดเีท่าไหร่ เริ่มคลื่นไส้และเวยีนหวันดิๆ แต่ฉนัไม่อยากให้เขารูว่้าฉนั

เป็นพวกคออ่อน ถงึจะพอไว้ใจได้ แต่เขากเ็ป็นผู้ชายอยู่ดี

“ครบัๆ รบัรองว่าไม่เกนิแปดสบิแน่นอน”
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“ช่วยไปส่งที่...นี่นะคะ” ฉันยื่นโทรศัพท์ให้อาย เป็นกูเกิลแมปที่

พร้อมน�าทางแล้ว ฉันก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของพวกชะนีที่ชอบหลงทางและ

มปีัญหากบัแผนที่ ดทีี่เทคโนโลยชี่วยเราไว้

“โห พร้อมมาก”

ฉนัยกัคิ้วให้อายหนึ่งทดี้วยความภาคภูมใิจ ก่อนจะเอนตวัเอาหวัพงิ

ข้างรถแบบไม่พูดไม่จา

หลงัจากอายออกรถมาได้สกัพกั เราไม่ได้คยุอะไรกนัมากนกั อกีทั้ง

อาการมึนหัวของฉันที่เริ่มจะเป็นมากขึ้นท�าให้ฉันต้องเอนหลังพิงเบาะ จน

อายถงึกบัทกั

“ไหวมั้ยครบั ผมขบัช้ากว่านี้ได้นะ” อายซึ่งยงัคงเข้าใจว่าฉนัเมารถ

อยู่ถามด้วยความเป็นห่วง

“ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวกถ็งึแล้ว”

“ครบัๆ ไม่ไหวยงัไงกบ็อกนะครบั” น�้าเสยีงของอายแฝงไปด้วยความ

เป็นห่วง

หลงัจากนั้นไม่นาน รถกม็าจอดหน้าคอนโดของฉนั จรงิๆ วนันี้ตั้งใจ

ว่าถ้าพี่เจไปส่งจะให้ไปส่งที่บ้าน เพราะบ้านอยูไ่กล ต้องออกไปนอกเมอืง จะ

ได้อยูด้่วยกนัสองต่อสองนานๆ แต่ดนัผดิแผนเสยีนี่ เลยต้องเลอืกกลบัมา

นอนคอนโดแทน

คอนโดของฉนันอกจากจะอยูใ่กล้ที่ท�างานพี่เจแล้ว ยงัอยูใ่กล้คอนโด

พี่เจด้วย ทั้งหมดนี้เกดิจากความตั้งใจของฉนัล้วนๆ ไม่ได้บงัเอญิแต่อย่างใด 

พี่เจเข้าออกคอนโดฉนัค่อนข้างบ่อย เพราะต้องคอยมารบัมาส่ง ตามค�าสั่ง

แม่ภาบ้าง หรอืตดิมากบัจนิบ้าง จนพี่ รปภ. เข้าใจว่าเขาเป็นแฟนฉนั กด็ ี

ฉนักอ็ยากให้เป็นแบบนั้น

ส่วนฉันก็แอบมีคีย์การ์ดห้องพี่เจ โดยอาศัยความร่วมมือจากจิน 

บางทีเป็นห่วงเขาไง กลัวจะไม่มีคนดูแล เขากลับมองว่าฉันยุ่งไม่เข้าเรื่อง  

ถงึอย่างนั้นฉนักไ็ม่คนืคยี์การ์ดให้เขาอยู่ดี
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“ขึ้นห้องไหวมั้ยครบั ผมช่วยมั้ย” 

“ไม่เป็นไรค่ะ สบายมาก” ฉนัรบีส่ายหน้าและโบกมอืปฏเิสธ คงดไูม่

ดถี้าฉนัให้ผู้ชายขึ้นไปบนคอนโด...ถ้าคนคนนั้นไม่ใช่พี่เจ 

“โอเคครบั ไหวกไ็หว ถ้าถงึห้องช่วยโทร. มาบอกที่เบอร์นี้นะครบั”

อายกดเบอร์ใส่โทรศพัท์ฉนัแล้วส่งคนืให้

“ขอบคณุมากค่า” ฉนัขอบคณุอายอย่างจรงิใจที่อตุส่าห์มาส่งฉนักลบั

ห้องอย่างปลอดภยั

ฉนัโบกมอืลาเขาขณะที่เขาขบัรถออกไป แล้วมองหาว่าพี่เจจะมาโผล่

แถวนี้มั้ย แต่สภาพตอนนี้คอืดกึแล้ว มแีค่พี่ รปภ. ที่นั่งเฝ้าป้อมตรงทาง

เข้าคอนโด สุดท้ายฉนักต็ดัใจ หอบสงัขารตวัเองขึ้นห้องทั้งที่เวยีนหวัอยู่

ระหว่างทางขึ้นห้อง เนื่องจากตอนนี้เลยเที่ยงคนืแล้ว ท�าให้บรรยา-

กาศค่อนข้างเงยีบ แต่เนื่องจากค่อนข้างคุ้นเคย ฉนัจงึไม่ได้กลวัอะไร ฉนั

กดลฟิต์ไปที่ชั้น ๒๑ ด้วยความเคยชนิ ที่อยู่สูงเพราะฉนัรู้สกึว่าววิสวยดี

ห้องฉันอยู่ห่างจากลิฟต์ไม่มากนัก เมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้อง ฉัน

รบีตรงไปที่โซฟาและทิ้งตวัลงนอนทนัท ีไม่แปลกใจที่เครื่องดื่มแค่แก้วเดยีว

ส่งผลต่อฉนัอย่างมาก ปกตฉินัจะเลอืกเมาเฉพาะวนัที่พี่เจอยู่ด้วย เขามวีธิี

ดูแลฉนัตอนเมาได้ดทีี่สุด เขามสีูตรแก้เมาลบัเฉพาะที่ฉนัไม่เคยคดิอยากรู้ 

อยากให้เขาท�าให้มากกว่า แต่วนันี้ไม่มเีขา กเ็ลยหนกัแบบนี้ละ

ความรูส้กึตอนนี้คอืพะอดืพะอม เวยีนหวัเหมอืนจะอ้วกแต่กไ็ม่ออก 

แถมยงัปวดท้องนดิๆ 

ฮอื...ทรมานจงั รู้อย่างนี้กนิเพิ่มอกีแก้วหนึ่งกด็ ีจะได้หลบัไปเลย

ขณะก�าลงัทุกข์กายทุกข์ใจจากผลของการดื่มอยู่นั้น กริ่งหน้าห้องก็

ดงัขึ้น 

ใครนะมากดกริ่งกลางดกึแบบนี้ หวงัว่าจะไม่ใช่พวกมจิฉาชพีนะ แต่

คอนโดนี้ความปลอดภยัค่อนข้างสูง น่าจะเป็นคนในด้วยกนัมากกว่า

เสยีงกริ่งเงยีบไปสกัพกั เพราะกว่าฉนัจะลุกจากโซฟาได้ต้องใช้เวลา
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พอสมควร ยิ่งตอนที่นอนลงไปแล้วลกุขึ้นมาใหม่ ท�าให้ฉนัหน้ามดืจนเกอืบ

ล้มลงไปกองที่พื้น

หลงัจากที่อาการหน้ามดืดขีึ้น เสยีงกริ่งดงัขึ้นอกีครั้งเหมอืนจะเตอืน

ว่าผู้มาเยือนของฉันยังยืนรออยู่หน้าห้อง ท�าให้ฉันต้องจ�าใจก้าวเท้าไปหน้า

ประตู

ภาพที่ปรากฏบนจอมอนเิตอร์ตรงประตไูม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นพี่เจ

ที่ยนืจ้องประตดู้วยสหีน้าบอกบญุไม่รบั การได้เหน็เขามายนืหน้าประตูห้อง

ท�าให้ฉันแทบอยากเดินไปหาแอลกอฮอล์กรอกปากอีกสักหน่อยเพื่อให้เมา

มากขึ้นไปอกี

ฉนัไม่รอช้า รบีเปิดประตูต้อนรบัเขาทนัที

“มาได้ยงัไงคะ” เพราะความขดัเขนิที่เขามาหาถงึที่ ท�าให้ฉนัคดิอะไร

ไม่ออกและถามค�าถามโง่ๆ ออกไป

พี่เจขมวดคิ้ว สหีน้าเขาดูเหมอืนไม่พอใจอะไรสกัอย่าง แต่อะไรล่ะ 

นี่ฉนัยงัไม่ได้กวนอะไรเขาเลยนะ

“กร็ูว่้าจะต้องเป็นแบบนี้ท�าไมยงักนิ ดนีะที่ไม่ได้เมาจนไม่รูส้กึตวัน่ะ” 

พี่เจเริ่มต้นบทสนทนากับฉันด้วยน�้าเสียงดุดัน “เกิดเจอคนไม่ดี เขาพาไป

ไหนต่อไหนแล้ว”

“กน็กึว่าพี่เจจะมารบันี่คะ” ฉนัก้มหน้าตอบเสยีงอ่อย 

“แล้วถ้าพี่ไม่ว่าง พี่ไม่อยู่ มาไม่ได้ จะท�าไง”

พี่เจดูหงุดหงดิเอามากๆ เสยีงของเขาเริ่มดงัจนฉนักลวัว่าห้องอื่นจะ

ได้ยนิ เลยดงึเขาเข้ามาในห้องและปิดประต ูก่อนจะหนัมายิ้มแฉ่งให้อกีครั้ง

“แต่พี่กม็าแล้วไงคะ”



๔

Jay’s talk
“แต่พี่กม็าแล้วไงคะ”

ผมแทบอยากจบัคนตรงหน้ามาตใีห้ก้นลาย ถ้าไม่ตดิว่าเธอจะหาว่า

ผมลวนลามแล้วฟ้องแม่ และจบลงด้วยการแต่งงาน เธอท�าแบบนั้นแน่ๆ 

ผมรู้จกัเธอดี

ผมจ้องหน้าแม่ตัวดีอย่างจะกินเลือดกินเนื้อ มันยังน้อยไปด้วยซ�้า 

ควรกนิกระดูกเธอเข้าไปด้วย ความดื้อดงึของเธอท�าให้ผมรู้สกึหงุดหงดิ

ช่วงเยน็ แม่โทร. มาบอกผมว่าให้ไปรบัเธอหลงัจากที่เธอไปสงัสรรค์

กบัเพื่อนร่วมงาน มนัเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไร เธอเป็นเหมอืนน้องสาว

อกีคนที่ผมต้องคอยดูแล ไม่ต่างกบัจนิน้องสาวแท้ๆ ของผม 

ผมไม่ได้หงุดหงิดที่ต้องไปรับเธอ แต่หงุดหงิดที่เธอเล่นอะไรไม ่

เข้าท่า เธอพยายามให้ผมหงึ บอกเลย ไม่มทีาง

ตอนแรกที่เข้าไปรับ ผมเห็นเธอดื่มแค่ครึ่งแก้ว ผมคิดว่าเธอจะรู้ 

ลิมิตตัวเอง เลยปล่อยให้เธอเล่นแผนหึงหวงอะไรนั่นไป อายก็ดูเป็นคนด ี
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ถ้าจ�าไม่ผดิ น่าจะเป็นน้องของเพื่อนผมสกัคน ปล่อยให้เธอกลบักบัเขากไ็ม่

นา่จะมปัีญหาอะไร แต่ด้วยความที่กลวัแม่ด่า ผมจงึแอบมองเธออยูส่กัพกั

เพื่อให้วางใจว่าเธอจะกลบัอย่างปลอดภยั ที่ไหนได้ เธอกลบัดื่มเข้าไปอกี

ตอนที่มะปรางกับจินอายุสิบแปด สองคนนั้นมีความอยากรู้อยาก

เห็นแบบเด็กๆ ว่าดื่มเหล้าแค่ไหนถึงจะเมา เธอสองคนไม่เคยดื่มด้วยซ�้า 

สุดท้ายกต็้องมารบเร้าให้ผมพาไปลอง โดยมมีะปรางเป็นตวัตั้งตวัตี

ผลจากการลองครั้งนั้นท�าให้รูว่้าจนิเป็นคนคอแขง็มาก ถงึแม้เธอจะ

ไม่ชอบพวกแอลกอฮอล์กต็าม ตรงกนัข้าม มะปรางกลบัเป็นพวกคออ่อน 

เธอดื่มได้มากสดุคอืครึ่งแก้ว ถ้ามากกว่านั้นเธอจะเริ่มเมา และถ้าสองแก้ว

เธอจะสลบ 

อาการเมาของมะปรางมหีลายแบบมาก ตั้งแต่โวยวาย ร้องไห้ พดูจา

ไร้สต ิหรอืแม้แต่เวยีนหวัคลื่นไส้ บางครั้งกป็วดท้องด้วย ไม่ว่าอาการไหนๆ 

เธอกท็รมานทั้งนั้น ท�าให้ผมต้องหาวธิแีก้เมาให้เธอจนได้ 

วิธีแก้เมาของมะปราง จะเรียกว่าเป็นงานวิจัยเลยดีมั้ย ผมลองมา

ตั้งแต่วธิธีรรมดาพวกดื่มน�้าเปล่า น�้าขงิ กาแฟ ซึ่งไม่ช่วยอะไรเลย สดุท้าย

มวีนัหนึ่งที่ผมลองเอาทกุอย่างในตูเ้ยน็บ้านมะปรางมาผสมรวมกนั ไม่ว่าจะ

เป็นโยเกริ์ต มะนาว สะระแหน่ (ที่เธอเรยีกว่ามนิต์) แล้วกน็มสด ให้เธอ

ดื่ม เธอกลบัดขีึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ เธอจงึเรยีกมนัว่าสูตรลบั

แต่วนันี้คอือะไร ที่เธอดื่มเกนิลมิติทั้งที่รู้ว่าจะไม่มผีม 

สุดท้ายผมต้องมาล�าบากรอจนกว่าเธอจะกลับ และต้องขับรถตาม

เธอมาถึงที่ นี่ไม่นับที่ผมต้องไปหาซื้อมะนาวกับใบสะระแหน่ตอนเที่ยงคืน

มาชงเครื่องดื่มแก้เมาให้เธอด้วย!

ผมมองมะปรางที่ยนืฝืนยิ้มให้ผมอยู่ ผมรู้อาการของเธอด ี นี่ไม่ใช่

ครั้งแรก 

“ยนืไม่ไหวกไ็ปนั่งตรงนั้น” 

มะปรางนั่งลงที่โซฟาอย่างว่าง่าย เรยีกว่านั่งดมีั้ย เธอแทบจะล้มลง
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ตรงนั้น คิ้วขมวดพร้อมกบัเอามอืกุมท้อง ปวดท้องด้วยละสิ

“มะปรางรอกนิสตูรลบัของพี่เจแล้วค่ะ” เธอท�าเสยีงออดอ้อนพร้อม

กับส่งยิ้มที่เธอคิดว่าดูน่ารักมาให้ผม ขณะที่ผมก�าลังเปิดตู้เย็นหาโยเกิร์ต

และนมที่มกัจะมตีดิตู้เยน็ของเธอเสมอ

มนัใช่มั้ย! ควรจะปล่อยให้ทรมานอยู่แบบนั้น

“แล้วถ้าพี่ไม่ตามมาจะท�าไง” ผมส่งสายตาดกุลบัไปให้เธออกีครั้ง สิ่ง

ที่เธอควรท�าคอืส�านกึ

“มะปรางคงต้องทรมานไปจนเช้าวันพรุ่งนี้” เธอท�าเสียงสลดลง 

เลก็น้อย พร้อมกบัส่งสายตาละห้อยกลบัมา

เป็นอย่างที่เธอพดู ก่อนที่ผมจะค้นพบสูตรนี้ เธอเคยเวยีนหวัจนข้าม

วนั หรอืไม่กป็วดท้องจนกนิไม่ได้ แม้แต่จนิซึ่งเป็นหมอกย็งัอธบิายไม่ได้ว่า

เกดิจากอะไร นี่สมเพชหรอกนะถงึได้ตามมา

ผมเมนิหน้าหนจีากมะปรางก่อนที่จะโมโหไปมากกว่านี้ ไม่รู้จกัดูแล

ตวัเองเลยจรงิๆ 

มะปรางมีโยเกิร์ตเต็มตู้เย็น ส่วนมากเป็นรสธรรมชาติหวานน้อย 

เพราะสูตรลดน�้าหนกัอะไรสกัอย่างของเธอนั่นละ และนมจดืไขมนัต�่า ผม

ใส่ทกุอย่างลงในเครื่องป่ัน แล้วป่ันโดยไม่ต้องใส่น�้าแขง็ ดนีะที่ยงัมซูีเปอร์-

มาร์เกตที่เปิดยี่สบิสี่ชั่วโมง มะนาวนี่หาไม่ยากเท่าไหร่ แต่สะระแหน่นี่สต้ิอง

วนหาตั้งสี่ห้าที่

“เอ้า รบีกนิ แล้วไปนอนเลย” ผมยื่นแก้วน�้าพสิดารนั่นให้มะปราง 

ไม่เคยคดิจะชมิด้วยซ�้าว่ารสชาตเิป็นยงัไง แต่กด็ูเธอจะกนิได้ปกตดิี

“อยู่เป็นเพื่อนมะปรางได้มั้ยคะคนืนี้”

มะปรางช้อนตาขึ้นมองผมพร้อมกบัท�าหน้าน่าสงสาร ผมรู้หรอกว่า

ซ้อมมา

“ไม่ได้ รีบกิน พี่จะได้รีบกลับ” ผมตอบขณะเดินกลับมาจัดการ

ท�าความสะอาดครวัให้เธอ
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“นะค้า เหมือนมะปรางจะเป็นมากกว่าครั้งก่อนๆ ฮือๆ ปวดท้อง 

จงัเลย” มะปรางเอามอืกุมท้องท�าตวังอพร้อมกบัร้องครวญคราง 

ผมเหล่มองมะปรางอกีครั้งด้วยความสงสยั นี่ตกลงทุกวนันี้มะปราง

ได้รบับทนางเอกจรงิๆ หรอื ผมว่าเธอเหมาะกบับทนางร้ายมากกว่าเสยีอกี

เมื่อเหน็ว่าผมไม่มที่าทจีะเปลี่ยนใจ สุดท้ายเธอกเ็ผยไต๋ออกมา

“โอเคๆ ไม่ปวดขนาดนั้น แต่อยู่เป็นเพื่อนได้มั้ยคะ”

“...”

“นะคะ”

“ห้ามมาแตะต้องตวัพี่ เข้าใจมั้ย”

END Jay’s talk

หลงัจบประโยคนั้นของพี่เจ ฉนักย็ิ้มกว้าง ถงึเขาจะบอกไม่ให้แตะตวั 
แต่กไ็ม่ปฏเิสธ แปลว่าคนืนี้จะยอมอยู่เป็นเพื่อนสนิะ

“ดใีจจงัเลยค่ะ อ๊ะ!”

เพราะดใีจมากจนลมืตวั ท�าให้ฉนัลกุขึ้นอย่างรวดเรว็เพื่อจะวิ่งไปหา

เขา โดยลมืไปว่าสงัขารยงัไม่เอื้อ ฉนัจงึหน้ามดืล้มลงไปกองที่พื้น

“จะวิ่งมาท�าไมล่ะเนี่ย” พี่เจเดินเข้ามาดูสภาพฉันพร้อมกับส่ายหน้า

ด้วยสหีน้าเออืมระอา ก่อนจะช้อนตวัฉนัขึ้นมาอยู่ในอ้อมแขนของเขา

ตึ้กตั้กๆๆ

“เจบ็มั้ยล่ะ”

“มะ...ไม่ค่ะ”

หวัใจเต้นแรงอกีแล้ว ชอบจงัเวลาที่พี่เจใจดแีบบนี้ ถงึแม้จะดุไม่เลกิ

กเ็ถอะ

พี่เจอุม้ฉนัไปที่ห้องนอน ดเูขาต้องใช้สมาธใินการเปิดประตูเพราะอุม้

ฉนัอยู่ ฉนัจงึอาศยัจงัหวะนี้ซบอกเขาเสยีเลย

“น้อยๆ หน่อย” พี่เจส่งเสยีงดุอย่างรู้ทนั “บอกไม่ให้แตะตวัไง”
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“ทพีี่ยงัมาอุ้มมะปรางเลย” ฉนัพูดทั้งๆ ที่ซบเขาอยู่อย่างนั้นไม่ยอม

ห่าง

และยงัไม่ทนัจบประโยคด ีเขากโ็ยนฉนัลงบนเตยีง

ตุ้บ!

“โอ๊ย พี่เจอ่า” ฉนับ่น ไม่ได้เจบ็เพราะเขาไม่ได้โยนแรงอะไร แต่บ่น

เพราะเสยีดายที่ต้องออกจากอ้อมอกเขา

“นอนไปเลยนะ แล้วทหีลงักอ็ย่าท�าแบบนี้อกี” พี่เจยงัคงรกัษาความ

ดุไว้เป็นอย่างด ีซอฟต์โทนสกันดิกไ็ม่ได้

“เจ้าค่ะ คุณพี่” ฉันรับค�าหงอยๆ ด้วยส�านวนยอดฮิตที่ติดมาจาก

ละครดงั ถงึแม้ในใจจะคดิว่าถ้ามโีอกาสกจ็ะท�าอกีอยู่ดี

พี่เจส่ายหน้าอีกครั้งก่อนจะเดินออกจากห้องไปแบบไม่ไยดี เล่นตัว 

หลงรกัฉนัเมื่อไหร่จะเล่นตวัคนืบ้าง คอยดูส ิเชอะ!

หลงัจากพี่เจออกไป ด้วยความที่ยงัมนึๆ ถงึแม้อาการปวดท้องและ

อาการเวยีนศรีษะจะดขีึ้นบ้างแล้ว ฉนัจงึหลบัตานอนทนัที

เช้าวันต่อมา ฉันลืมตาขึ้นตอนที่เริ่มมีแสงส่องเข้ามาในห้อง มอง
นาฬิกาก็พบว่าเกือบเก้าโมงแล้ว อาการเวียนศีรษะรวมทั้งอาการปวดท้อง

เมื่อคนืหายไปหมดแล้ว เนื่องจากตายงัไม่ค่อยสู้แสงเท่าไหร่ ท�าให้ฉนัต้อง

หรี่ตาเพื่อปรบัสมดุล

เมื่อกวาดตามองไปรอบๆ ห้องนอนกไ็ม่เหน็แม้แต่เงาของพี่เจ คงหนี

กลบัไปตั้งแต่เมื่อคนืสนิะ รู้งี้จะกอดไว้ไม่ปล่อยเลย

เพราะว่าเมื่อวานปิดกองไปแล้ว แถมวนันี้ยงัเป็นวนัเสาร์ ท�าให้วนันี้

ว่างจนไม่รู้จะว่างยังไง ฉันกะว่าสายๆ จะโทร. หาจินอีกทีเผื่อออกไปเดิน

ชอปปิงกนั

เมื่อคืนฉันหลับไปทั้งๆ ที่ยังไม่ได้อาบน�้าแปรงฟัน ก็จะรู้สึกเหม็น 

ตวัเองอยู่หน่อยๆ ฉนัเลยไม่รอช้า เข้าห้องน�้าไปจดัการตวัเอง นี่ถ้ามคีนรู้
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คงเอาไปเขยีนข่าวได้ห้าหน้าสบิหน้าว่ามะปรางคนนี้นอนอมขี้ฟันได้ทั้งคนื

ฉนัแต่งตวัเสรจ็หลงัจากเวลาผ่านไปเกอืบหนึ่งชั่วโมง คนสวยกต็้อง

แต่งตัวนานอย่างนี้ละ วันนี้ฉันคงไม่มีหวังจะได้เจอพี่เจอีกหลังจากสร้าง

ความปวดหวัให้เขาเมื่อคนืนี้ คาดว่าพี่เจคงหนไีปตอนที่ฉนัหลบั และคงหลบ

หน้าฉันทั้งวัน ถือว่าเป็นการขอบคุณที่เมื่อคืนเขาช่วยฉันไว้ จะไม่ไปกวน 

สกัหนึ่งวนัแล้วกนั

เมื่อออกจากห้องนอน ฉนัยงัแอบหวงันดิๆ ว่าจะเจอพี่เจที่โต๊ะอาหาร

หรอืโซฟา แต่ไม่ว่าจะมองไปส่วนไหนของห้องกไ็ม่เหน็วี่แววของสิ่งมชีวีติเลย

สกันดิ เฮ้อ...หนไีปจรงิๆ ด้วย

แต่ถอนหายใจยงัไม่สุดด ีสายตาของฉนักพ็ลนัไปสะดุดกบัถ้วยโจ๊ก

บนโต๊ะพร้อมกระดาษโน้ต

ตื่นสายมากกกก ไปละ มปีระชุม

กช็อบเป็นแบบนี้ จะไม่ให้รกัได้ยงัไง

ฉันนั่งกินโจ๊กที่พี่เจซื้อไว้ให้ มันค่อนข้างเย็นจนชืด แต่ไม่รู้ท�าไมฉัน
ถงึรู้สกึว่าโจ๊กถ้วยนี้อร่อยที่สุดเลย กนิเพลนิๆ กห็มดถ้วยจนได้

ฉนัหยบิโทรศพัท์ขึ้นมา ตอนแรกว่าจะโทร. หาจนิ แต่นกึขึ้นได้ว่า

เมื่อคืนจินอยู่เวร จินเป็นคนดวงเยิน อยู่เวรดึกๆ ทีไรมักไม่ค่อยได้นอน 

และตอนกลางวนัเธอมกัจะคุยไม่รู้เรื่อง การโทร. หาเธอตอนนี้จงึเป็นเรื่อง

ไร้ประโยชน์มากๆ อย่าหวงัจะชวนนางออกไปไหนเลย

แต่ไม่ทนัได้วางโทรศพัท์ลง มนักส็ั่นขึ้นมาเสยีก่อน

ครดื...ครดื...

เจ้อ๋อแอ๋

“ค่ะเจ้ ว่าไง” ฉนัรบัสาย นี่เจ้แกสร่างเมาแล้วหรอื เมื่อคนืน่าจะหนกั

เลยนะนั่น

“มะปร๊าง เห็นข่าวยัง” เจ้อ๋อแอ๋เรียกฉันเสียงสูง เธอมักส่งเสียง 
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แบบนี้เวลามเีรื่องอะไรสกัอย่าง

“ยงัเลยเจ้ เพิ่งตื่นไม่นานเนี่ย” วนันี้ยงัไม่ทนัได้ท�าอะไรด้วยซ�้า อย่า

ว่าแต่ดูข่าวเลย

“ดูเดี๋ยวนี้เลย หนูไปสร้างข่าวอะไรไว้ นี่เจ้ต้องแก้ให้มั้ย” 

เจ้อ๋อแอ๋นอกจากจะดแูลฉนัเรื่องงานแล้ว อกีหน้าที่ที่ส�าคญัของเจ้คอื

เรื่องข่าว ปกตฉินัไม่ค่อยมข่ีาวฉาวอะไรอยูแ่ล้ว นอกจากเรื่องพี่เจที่ฉนัตั้งใจ

เป็นข่าวเตม็ที่ แล้วจะเรื่องอะไรล่ะ

“แคปมาแล้วกนันะคะ เดี๋ยวอ่าน” เพราะไม่รูว่้าต้องไปอ่านจากแหล่ง

ไหนด ีฉนัเลยยกหน้าที่ให้เจ้อ๋อแอ๋เป็นคนจดัการ

“ไม่เกนิสองนาท ีเปิดอ่านเลยนะฮะ”

เจ้อ๋อแอ๋กดตัดสายอย่างรวดเร็ว ฉันจึงเปิดกล่องข้อความเพื่อรอดู

ข่าวที่เจ้อ๋อแอ๋จะส่งมาให้ ข่าวอะไรขนาดนั้น ปกตไิม่น่ามนีี่ 

‘คู่จิ้นใหม่ล่าสุดแห่งวงการ ปาลนิ-ชวนิ’

‘สง่กนัถงึห้อง อายแอบคบมะปรางหลงัถ่ายละครร่วมกนัเรื่องลา่สดุ’

‘ปาลนิ-ชวนิ สวตีกลางผบัหรูชื่อดงั หวานซะไม่ม’ี

ข้อความที่มาพร้อมกบัภาพที่ฉนันั่งคยุกบัอาย ภาพก่อนขึ้นรถ รวม

ทั้งภาพที่อายมาส่งฉันที่คอนโด นักข่าวนี่ก็จินตนาการเก่งกันจริงๆ ส่งถึง

ห้องที่ไหนกนั แล้วทพีี่เจเขานอนที่ห้องฉนัทั้งคนื ท�าไมไม่เอามาท�าข่าว!

อยากท�าข่าวนี้กท็�าไป ดเีหมอืนกนั รอดูซวิ่าพี่เจจะท�ายงัไง

MPng : ไม่ต้องแก้ข่าวค่ะเจ้ ปล่อยไป

OrAe : เอางั้นเหรอ 

MPng : น่าสนุกดอีอกเจ้

OrAe : เอากเ็อา

หลงัจากเกบ็โทรศพัท์ลง ฉนัทบทวนสิ่งที่ตวัเองท�าอกีรอบ คดิว่าควร

จะคยุกบัอายหน่อยแล้วกนั ฉนัไม่รูว่้าเขาจะคดิอะไรกบัฉนัมั้ย ถ้าเขาไม่คดิ

กด็ไีป แต่ถ้าคดิเราคงต้องคยุกนัหน่อย ฉนัไม่ชอบให้ความหวงัใครเท่าไหร่ 
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คิดได้ดังนั้นฉันก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้ง กดเบอร์ที่อายให้ไว้เมื่อวาน 

จรงิส ิเมื่อวานกล็มืโทร. บอกเขานี่นา

“สวสัดคีรบั” เสยีงของอายดงัมาจากปลายสาย

“พี่มะปรางเองนะ”

“พี่มะปราง เมื่อคนืเป็นยงัไงบ้างครบั ดขีึ้นมั้ย”

“ดแีล้วค่ะ ขอโทษท ีเมื่อคนืหลบัไปเลย คงไม่ได้รอใช่มั้ย” ถ้าเขารอ

ฉนัคงรู้สกึผดิอยู่หน่อยๆ

“ถ้าบอกว่ารอล่ะครบั”

“กข็อโทษละกนันะ” ฉนัขอโทษเขาอย่างจรงิใจ เข้าใจอารมณ์คนเวลา

เป็นห่วงอยู่เหมอืนกนั

“ล้อเล่นครบั ผมกห็ลบัเหมอืนกนั” น�้าเสยีงสบายๆ ของอายท�าให้ฉนั

รู้สกึสบายใจขึ้นมาหน่อย

“เหน็ข่าวมั้ย” 

“ข่าวคู่จิ้นน่ะเหรอครบั ฮ่าๆ” อายดูไม่ได้ใส่ใจสิ่งที่เกดิขึ้น ซึ่งกเ็ป็น

เรื่องดี

“นั่นแหละ ไม่ได้คดิมากใช่มั้ย”

“ไม่นะครบั ไปไหนกบัใครกเ็ป็นข่าวอยู่แล้ว เรื่องปกต”ิ

“แต่กไ็ม่ได้คดิอะไรกบัพี่ใช่มั้ย” ฉนัตดัสนิใจถามออกไปตรงๆ

“ฮ่าๆๆ พี่มะปรางท�าไมถามตรงแบบนี้ล่ะครับ” อายตอบกลับมา

พร้อมเสยีงหวัเราะ

“ตกลงว่าไง” ฉนัถามเขาซ�้าอกีครั้งเมื่อยงัไม่ได้ค�าตอบที่ต้องการ

“ตอนนี้ยงัครบั ไว้คดิแล้วจะบอก” อายตอบมาตามตรงเช่นกนั

“ไม่ต้องคดิอะดแีล้ว”

“นี่อกหกัตั้งแต่ยงัไม่คดิจะเริ่มเลยเหรอครบั ฮ่าๆ”

“ถ้าไม่ตดิอะไร คอืว่า...” ถงึแม้จะตดัไฟแต่ต้นลม แต่ฉนักย็งัมเีรื่อง

ที่ต้องขอร้องเขาอยู่
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“ว่าอะไรครบั”

“ช่วยเป็นข่าวกนัแบบนี้สกัพกัได้มั้ย”



๕

หลายวนัต่อมา 
หลงัจากที่ขอร้องอายไปวนันั้น เขากห็วัเราะอยูเ่กอืบนาท ีเหมอืนเขา

จะเข้าใจนะว่าฉันท�าไปเพื่ออะไร และเขาก็ตอบตกลงโดยการบอกว่าจะไม่

แก้ข่าวแล้วกัน บวกกับเรามีข่าวเพิ่มทุกครั้งที่ออกงานร่วมกัน ส่วนพี่เจก็ 

ไม่ได้มปีฏกิริยิาใดๆ กบัข่าวที่เกดิขึ้น แทบไม่ได้เจอกนัดว้ยซ�้าตั้งแต่คนืนั้น 

จะมกีแ็ต่ฉนัแอบไปชงกาแฟเยน็ไว้ให้เขาช่วงบ่ายแล้วฝากพี่ยาไว้ให้เขา 

เขาไม่เคยรู้ด้วยซ�้าว่ากาแฟที่เขาดื่มช่วงบ่ายแทบทุกวันเป็นฝีมือฉัน 

จะบอกกไ็ม่กล้า กลวัจะไม่ดื่ม และเหมอืนช่วงนี้เขาจะยุง่มากเปน็พเิศษ จงึ

ไม่มีรายงานจากพี่ยาว่ามีผู้หญิงคนไหนมาที่ห้องเขาเลย และเพราะต้อง 

โพรโมตละคร ฉนัจงึไม่ได้ไปกวนใจอะไรเขาอกี 

ช่วงนี้ให้อยูส่บายๆ ไปก่อนแล้วกนั ว่างเมื่อไหร่มะปรางจะไปหานะคะ

ข่าวของฉันกับอายมีออกมาเรื่อยๆ เนื่องจากเป็นช่วงที่ละครใกล ้

ฉาย ละครเรื่องนี้ผูจ้ดัเส้นค่อนข้างใหญ่ ท�าให้เราไดค้วิฉายไมน่านหลงัจาก

ปิดกล้อง
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ฉนักบัอายไม่ได้คยุอะไรกนัส่วนตวัอกี เขากไ็ม่ได้ตดิต่ออะไรมา เรา

เจอกันเฉพาะวันที่มีงานโพรโมตละครหรือวันที่ไปให้สัมภาษณ์ตามรายการ

ต่างๆ เนื่องจากละครที่เราแสดงก�าลงัจะออกฉายในอกีไม่กี่วนัข้างหน้า 

“ยนิดตี้อนรบัทุกท่านนะครบัเข้าสู่รายการ เดอืนดาราวาไรต ี” เสยีง

พี่บิ๊ก พธิกีรดงัขึ้นขณะที่เรานั่งอยู่หน้ากล้อง 

เดอืนดาราวาไรต ีเป็นรายการโทรทศัน์ชื่อดงัที่เรตตงิค่อนข้างสงู โดย

มีผู้จัดและพิธีกรคือพี่เจี๊ยบและพี่บิ๊ก ทั้งสองคนสนิทกับเจ้อ๋อแอ๋เป็นการ

ส่วนตัว การได้มาโพรโมตละครในรายการนี้แน่นอนว่ามีผลต่อเรตติงของ

ละครแน่นอน

“สวัสดที่านผู้ชมทางบ้านและในห้องส่งนะคะ วนันี้เรามแีขกรบัเชญิ

พิเศษสองท่านจากละครฟอร์มยักษ์ที่ก�าลังจะออกอากาศ คุณมะปราง  

ปาลนิ รชกลุ และคณุอาย ชวนิ บรพิจน์ ค่า” พี่เจี๊ยบว่าต่อด้วยเสยีงสดใส

ชวนฟัง

“สวสัดค่ีา/สวสัดคีรบั” ฉนัและอายยกมอืไหว้ผูช้มในห้องส่งและหน้า

กล้อง พร้อมกบัส่งยิ้มไปรอบๆ

เสียงกรี๊ดในห้องส่งยังคงดังสนั่น แน่นอนว่ามากกว่าครึ่งต้องเป็น

บรรดาแฟนคลบัของอาย

“โอ้โห นี่กองเชยีร์เสยีงดงัมากเลยนะคะ” พี่เจี๊ยบแซวอาย

“มะปรางยอมเลยค่ะ” ฉนัร่วมวงแซวด้วย

“ฮ่าๆๆ ครบั” อายค้อมศรีษะรบัพร้อมกบัหวัเราะด้วยท่าทางน่ารกั 

เรยีกเสยีงกรี๊ดจากแฟนคลบัได้อกีครั้ง

“นี่กว่าจะได้คู่นี้มาไม่ใช่ง่ายๆ เลยนะครับท่านผู้ชม เรียกได้ว่าสอง

คนนี้นี่คิวทองทั้งคู่” พี่บิ๊กสลับมาพูดบ้าง สองคนนี้ท�างานเข้ากันได้ดีอย่าง

ลื่นไหล

“วนันี้เราจะมาสมัภาษณ์ถงึละครเรื่องใหม่ที่ก�าลงัจะออกฉาย ชื่อเรื่อง

อะไรนะคะ” พี่เจี๊ยบส่งบทมาให้ฉนัได้พูดบ้าง
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“สายลบัสายรกัค่ะ”

“โอ้โห แค่ชื่อกช็วนตดิตามแล้วนะครบั” พี่บิ๊กว่าตามบท

“ไหนช่วยเล่าคร่าวๆ ได้มั้ยคะว่าเรื่องราวจะประมาณไหน”

“จริงๆ เป็นแนวโรแมนติก-คอเมดีที่มีแอกชันนิดหน่อยครับ” อาย 

ตอบพี่เจี๊ยบตามสคริปต์ที่เตรียมมา เขาท�าหน้าจริงจังเล็กน้อยแล้วยิ้มให้

กล้อง และท�าให้ฉนัค้นพบสจัธรรมว่า แค่เขาหายใจเข้ากท็�าให้เกดิเสยีงกรี๊ด

ได้ 

“คอือารมณ์ประมาณว่าพระเอก อายน่ะค่ะ เขาเป็นสายลบัที่ต้องมา

สบืราชการลบั แลว้มาเจอกบัมะปรางที่เป็นคูห่คูนใหม ่แลว้มนักม็ปีมคดทีี่

ต้องแก้ไปด้วยน่ะค่ะ” ฉนัสบตาอายแล้วตอบตามสครปิต์ที่เจ้อ๋อแอ๋เป็นคน

เตรียมให้ เหมือนจะมีแฟนคลับเห็นจังหวะที่เราสบตากัน และนั่นก็เรียก

เสยีงฮอืฮาอกีครั้ง เหน็ทกีระแสคู่จิ้นของเราจะแรงน่าดู

“โหย พูดซะพี่อยากดูเลย” พี่เจี๊ยบพูด

“ไหนมใีครอยากดเูบื้องหลงัมั้ยครบั ขอเสยีงในห้องสง่หน่อยคร้าบ”

จบประโยคของพี่บิ๊ก เสียงผู้ชมในห้องส่งก็ดังขึ้นอีกครั้ง ทั้งเสียง

กรี๊ดและเสยีงปรบมอื

“เสยีงดงัฟังชดัขนาดนี้แสดงว่าอยากดูกนัจรงิๆ งั้นเราไปชมวทีอีาร์

กนัเลยค่ะ”

พี่เจี๊ยบพูดก่อนที่ภาพในจอมอนเิตอร์จะปรากฏขึ้น

ภาพวทีอีาร์ที่ทมีงานเอามาโชว์มทีเีซอร์ของละครเลก็นอ้ย พร้อมทั้ง

เบื้องหลงัที่มฉีากหลุดของฉนั อาย และนกัแสดงคนอื่นๆ แต่ภาพที่เหน็ได้

บ่อยๆ คอืภาพของฉนักบัอายที่อยูก่นัสองคน จรงิๆ เราไม่ได้อยู่กนัสองต่อ

สองหรอก แต่เขาตดัต่อให้ดเูป็นแบบนั้น ภาพเหล่านั้นยิ่งท�าให้คนคดิไปกนั

ใหญ่ว่าเราสองคนเหมอืนจะคบกนั

จบในส่วนของภาพวีทีอาร์ที่ฉายไปกว่าสิบห้านาที พิธีกรก็กลับมา

สมัภาษณ์เราอกีครั้ง
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“แหม บรรยากาศการท�างานน่ารกัมากๆ เลยนะคะ”

“น่ารกัค่ะ พี่ๆ  ทมีงาน นกัแสดงทุกคนน่ารกัจรงิๆ”

จะว่าไปแล้วฉันชอบการท�างานของทีมงานเรื่องนี้มากเลยละ ตั้งแต่ 

ผูจ้ดัยนัคนจดัไฟ ทกุคนรูห้น้าที่ของตวัเองเป็นอย่างด ีตรงเวลา เรื่องดรามา

ในกองถ่ายแทบไม่ม ีต้องขอบคุณเจ้อ๋อแอ๋ที่กรองงานดีๆ  ให้ฉนัเสมอ

“รวมทั้งพระเอกของเราด้วยใช่มั้ยครบั” พี่บิ๊กส่งยิ้มล้อเลยีนให้ฉนั 

นี่มนันอกบทนี่นา...

“อายเขาน่ารกัค่ะ เก่งด้วย ช่วยให้งานราบรื่นได้มากเลยค่ะ แถมยงั

เป็นที่รักของทุกคนในกองด้วยค่ะ เขานิสัยดี” ฉันตอบไปตามตรง เขาก็ 

น่ารกัจรงิๆ โดยไม่ต้องสร้างกระแส 

“แล้วที่ว่าคู่จิ้นนี่อะไรยังไงคะ” พี่เจี๊ยบหันไปถามอายบ้างพร้อมกับ

ขยบัเข้ามาใกล้ด้วยความอยากรู้ “เข้าใจว่าเรื่องนี้ทุกคนกอ็ยากรู้ใช่มั้ยคะ”

เสยีงเฮในห้องส่งดงัขึ้นอกีครั้ง

“คูจ่ิ้นเหรอครบั จะว่ายงัไงดล่ีะ” อายเงยีบไปสกัพกัท�าท่าคดิ แค่คดิ

กย็งัหล่อจ้ะพ่อคุณ

“ตอนนี้เหมอืนเป็นเพื่อนสนทิมากกว่าครบั” เขาตอบพี่เจี๊ยบ แต่หนั

มายิ้มให้ฉนั แหม ตเีนยีนเป็นเพื่อนเลยนะ แต่กห่็างกนัแค่ปีเดยีว เอ้า เพื่อน

กเ็พื่อน แต่กน็บัว่าอายตอบค�าถามได้ด ีพอตอบว่าเพื่อนสนทิ คนจะคดิยงั

คดิต่อได้ โอกาสหน้าจะแก้ข่าวกแ็ก้ได้ง่ายอกีด้วย นบัว่าเป็นการตอบที่ทั้ง

ไม่ตอบรบัแต่กไ็ม่ปฏเิสธตรงๆ เขาฉลาดจรงิๆ

“เป็นไงล่ะคะคณุผูช้ม เขาบอกตอนนี้เป็นเพื่อนนะคะ สาวๆ อย่างเรา

ยงัมหีวงั” พี่เจี๊ยบพูดต่ออย่างมอือาชพี

ฉนักบัอายได้แต่มองหน้ากนัแล้วหวัเราะ ช่วยไม่ได้ ตอนนี้ยงัแก้ข่าว

ไม่ได้ คดิอะไรกค็ดิกนัไป ไว้มะปรางเปิดตวัเมื่อไหร่จะเคลยีร์ข่าวให้นะคะ

หลังจบงาน ฉันไหว้ขอบคุณพี่เจี๊ยบและพี่บิ๊กที่อุตส่าห์เชิญฉันและ

อายมาร่วมรายการในวนันี้ ก่อนที่แต่ละคนจะแยกย้ายกนัไป เหลอืแค่ฉนั



46  l  ร อ รั ก  L o v e i s p e n d i n g

ที่ยนืรอให้เจ้อ๋อแอ๋ไปส่งที่บ้าน

“พี่มะปราง” อายซึ่งเพิ่งคุยกบัพี่เจี๊ยบเสรจ็เดนิตรงเข้ามาหาฉนั

“ไง กลบัเลยรเึปล่า” ฉนัทกัอายสั้นๆ

“กลบัเลยครบั เดี๋ยวมสีมัภาษณ์นติยสารต่อครบั” อายตอบ เขายก

ข้อมอืขึ้นดนูาฬิกาแล้วพดูต่อ “ผมให้สมัภาษณ์ไปว่าเราเป็นเพื่อนกนั พี่โอเค

ใช่มั้ย”

“โอเคๆ ตอบฉลาดมาก”

“ถ้าอย่างนั้น...ผมเรยีกมะปรางเฉยๆ ได้มั้ยครบั”

เออเนอะ กม็เีหตุผล เรยีกพี่เดี๋ยวนกัข่าวได้ยนิกถ็ามกนัพอด ี ไหน

บอกเป็นเพื่อนสนทิ

“เอาส”ิ

อายยิ้มกว้างอกีครั้ง คนอะไรสดใสตลอดเวลา 

“ผมต้องไปแล้ว ไว้เจอกนัครบั”

อายโบกมอืลาแล้ววิ่งไปที่รถของเขาอย่างรวดเรว็ สงสยัจะรบี เหลอื

แค่ฉนัที่ยงัรอเจ้อ๋อแอ๋ต่อ ไม่นานหลงัจากที่เจ้ล�่าลาเพื่อนร่วมวงการทั้งหลาย

เรยีบร้อย เราสองคนกไ็ปที่รถของเจ้กนั

“กับน้องอายนี่ยังไงนะจ๊ะมอปอ” เจ้อ๋อแอ๋ถามด้วยความสงสัยหลัง

จากที่เรานั่งรถกนัมาสกัพกั

“กไ็ม่ยงัไงนี่คะ” 

“กเ็จ้เหน็ยอมเป็นข่าวด้วย ปกตมิแีค่คุณเจ”

อย่างที่เจ้พูด ฉนัไม่ยอมมขี่าวกบัผู้ชายคนไหนทั้งนั้น ไม่ว่าพวกเขา

จะพยายามแค่ไหน มนัคงเป็นจงัหวะด้วยละที่อายมาเป็นข่าวตอนที่ฉนัอยาก

ประชดพี่เจ แถมอายก็ไม่ได้ดูหื่นกระหายอยากเป็นข่าวกับฉันแบบผู้ชาย

พวกนั้น มนัดูออกนะเรื่องแบบนี้

“เผื่อพี่เจจะหงึบ้างไงคะ” สุดท้ายกต็อบเจ้ไปตามตรง ฉนักบัเจ้สนทิ

กนัมาก ไม่เคยปิดบงัอะไรกนัอยู่แล้ว
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“โถ...แม่คุณ แล้วเขามปีฏกิริยิาอะไรมั้ยล่ะ”

“มคี่ะเจ้”

“ว้ายตายแล้ว! คุณเจเนี่ยนะคะ เขาหงึเหรอคะ ยงัไง” เจ้ขึ้นเสยีงสูง

ด้วยน�้าเสยีงตื่นเต้น

“เขาหายไป ไม่ได้ตดิต่อกนัมาจะสองสปัดาห์แล้วค่ะคุณเจ้ ฮอืออ”

เจ้อ๋อแอ๋ตบเข่าฉาดแล้วว่าต่อ “ว่าแล้วเชยีว คณุเจเนี่ยนะคะจะไปหงึ

คุณมะปราง”

เผยีะ!

“โอ๊ย!” เสยีงร้องของเจ้อ๋อแอ๋นั่นละ หลงัจากโดนฉนัฟาดหวัไหล่ไป

“พูดดีๆ นะคะคุณอดิศักดิ์” ฉันเรียกชื่อเดิมของเจ้ด้วยน�้าเสียง 

เยยีบเยน็ 

“ว้ายยย อ๊ายยย น้องมะปรางจะมาเรียกเจ้แบบนี้ไม่ได้นะคะ เจ้

เปลี่ยนชื่อแล้ว” เจ้อ๋อแอ๋แทบจะกรี๊ดเสยีงแปดหลอดเมื่อได้ยนิชื่อนั้น

“อดศิกัดิ์”

“อ๊ายยย อรสิราค่ะ จะเรยีกอะไรช่วยเกรงใจจมูกใหม่ของเจ้ด้วย”

“ฮ่าๆๆ จ้าๆ คณุอรสิรา” ฉนัทนกลั้นข�าท่าทางของเจ้ไม่ได้ สดุท้ายก็

หัวเราะออกมา “แต่อย่ามาว่าพี่เจไม่หึงมะปรางนะคะ” จะกลับไปเก๊กขรึม

อกีรอบกไ็ม่ทนัแล้ว เลยต้องพูดทั้งที่ข�านั่นละ

“กม็นัจรงินี่นา” 

“อดศิกัดิ์”

“อ๊ายยย หงึกห็งึค่ะ แค่เขาไม่แสดงออกเท่านั้นเอง” เจ้อ๋อแอ๋ส่ายหน้า

ก่อนจ�าใจพูด

“ดมีากค่ะคุณอรสิรา”

หลงัจบบทสนทนากบัเจ้อ๋อแอ๋ ฉนักก็้มหน้ามองข้อความที่ส่งให้พี่เจ

เกอืบสองสปัดาห์ที่ผ่านมา

MPng : กนิข้าวรยึงัคะ
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MPng : ท�างานอยู่ใช่มั้ยค้า

MPng : มะปรางนอนแล้วน้า

บลาๆๆ ตอบมาอย่างมากกแ็ค่ ‘อมื’

ถงึแม้จรงิๆ เจ้จะพดูถกู แต่ฉนักไ็ม่อยากฟัง บางทคีนเรากต้็องการ

อะไรสนบัสนนุจติใจเหมอืนกนั เพื่อเป็นการฆ่าเวลา ฉนัจงึส่งข้อความไปหา

อะไรคุยเล่นกบัจนิแทน

MPng : จนิจ๋า เค้าเหงา

JIN : เป็นรายยย

MPng : ไม่เจอพี่เจมาจะสองวกีแล้ว

JIN : ไม่เคยจะคดิถงึเพื่อนหรอก พี่เจไม่คุยด้วยละสิ

MPng : คดิถงึเพื่อน คดิถงึเพื่อนตอนไม่มผีู้

JIN : คร่ะ

JIN : นี่ก�าลงักลบับ้าน อยู่กบัเจเนี่ย

MPng : พี่เจไปรบัเหรอ

JIN : ออื เหน็แม่บอกมเีรื่องจะคุย 

JIN : อยู่ไหน

MPng : ก�าลงักลบับ้าน เจ้อ๋อแอ๋มาส่ง

MPng : ว่าแต่มเีรื่องอะไรเหรอ พี่เจถงึกบัไปรบั

JIN : ไม่รู้ ไม่ยอมบอก นั่งเก๊กหล่ออ่านข่าวอยู่เนี่ย

JIN : แปลกด ีเดี๋ยวนี้มอี่านข่าวบนัเทงิด้วย

MPng : จรงิปะ เขามที่าทไีรมะ

พอได้อ่านที่จินพิมพ์มาแบบนั้น หัวใจฉันก็พองยิ่งกว่าข้าวโพดคั่ว 

หรือเขาจะแอบตามข่าวแล้วงอน เลยไม่ยอมคุยด้วย แต่มันจะเป็นไปได้ 

เหรอ

JIN : ไม่มอีะ อ่านแป๊บเดยีวแล้วกเ็ปิดผ่าน เปลี่ยนไปอ่านข่าวกฬีา

แล้วเนี่ย
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MPng : เฮอะ อุตส่าห์ดใีจ

JIN : ท�าไม ไปสร้างมาม่าอะไรไว้อกี

MPng : ป๊าววว

ฉนัปฏเิสธไปเรื่อย เพราะรูว่้ายงัไงจนิกไ็ม่อ่านข่าวพวกนี้หรอก...ไม่ใช่

ส ิไม่ใช่แค่ข่าวดารา จะข่าวอะไรจนิกไ็ม่สนใจทั้งนั้น

JIN : ใกล้ถงึบ้านละ ค่อยคุยกนั

MPng : Ok see ya

หลังจากที่คุยกับจินเสร็จไม่นาน รถของเจ้อ๋อแอ๋ก็มาจอดหน้าบ้าน

ฉนัพอดี

“ขอบคุณมากนะคะคุณ...”

“เรยีกดีๆ  นะยะ”

“คุณอรสิรา” ฉนัฉกียิ้มกว้างให้เจ้อ๋อแอ๋หลงัจากที่แกล้งเจ้ไปเมื่อครู่

เจ้อ๋อแอ๋ส่งสายตาค้อนให้ฉนัก่อนจะพูดต่อ “พรุ่งนี้ช่วงเช้ามถี่ายปก

นติยสาร WELL นะจ๊ะ ส่วนบ่ายว่างจ้ะ”

“ขอบคุณมากนะคะ เจ้อ๋อแอ๋สุดสวย” ฉันส่งสายตาออดอ้อนให้เจ้ 

ท�างานดขีนาดนี้ ไม่แกล้งแล้วจ้า “มะปรางเข้าบ้านละค่ะ” 

“เจอกนั เจ้จะมารบัเจด็โมงเช้านะ”

“ขอบพระคุณค่ะ” ฉนัยกมอืไหว้เจ้อ๋อแอ๋พร้อมกบัย่อตวัลงจนแทบ

จะลงไปนั่งที่พื้น เจ้อ๋อแอ๋ส่ายหน้าพร้อมกบัหวัเราะเบาๆ ก่อนจะโบกมอืลา

และขบัรถออกไป

เพราะมคีนรอบตวัน่ารกัแบบนี้ ท�าให้ฉนัอารมณ์ดอียูต่ลอดเวลา จน

ลมืไปเลยว่าก�าลงัหงุดหงดิเรื่องพี่เจ จนกระทั่ง...

“อ้าว มะปราง วนันี้นอนบ้านเหรอลกู” พ่อของฉนัทกัเมื่อฉนัเดนิเข้า

บ้าน

“สวสัดค่ีะป๊า สดุสปัดาห์แบบนี้กต้็องมากนิข้าวฝีมอืม้าสคิะ” ฉนัตอบ

พร้อมส่งรอยยิ้มให้ปะป๊า บอกไว้เลยว่ามะปรางคนนี้อ้อนเก่งกับทุกคน...
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“กลบัทุกวนัเลยกด็ ีป๊ากบัม้าคดิถงึ”

ฉนัเข้าไปกอดพุงกลมๆ ของปะป๊าแล้วซบไหล่

“มะปรางกอ็ยากมาค่ะป๊า แต่มนัไปท�างานไม่ค่อยสะดวกเลยนี่คะ”

“มหีลานให้ป๊าส ิป๊าจะได้เลี้ยงหลาน ไม่เหงา”

โธ่...ป๊าคะ มะปรางพร้อมจะแย่แล้ว เหลือพี่เจต่างหาก อันนี้คิด 

ในใจ เดี๋ยวป๊าจะรู้ว่าแรง

“แล้วได้คุยกบัเจเขามั่งรยึงั” ปะป๊าถามขณะเดนิกอดคอกนัไปที่ห้อง

อาหาร

“คุยที่ไหนล่ะคะ พี่เจยุ่งจะตาย” ฉนัตอบปะป๊าไปแบบนั้น แต่จรงิๆ 

ต่อให้ไม่ยุ่งเขากไ็ม่ค่อยคุยอยู่ดี

“อ้าวเหรอ เดี๋ยวคงคยุมั้ง ไปกนิข้าวกนัดกีว่า” ปะป๊าเปลี่ยนเรื่องเมื่อ

ถงึโต๊ะอาหาร วนันี้มะม้าลงมอืท�าเองด้วย

“มะปราง ม้าว่าหนูผอมไปแล้วนะ มากนินี่เลย ต้มย�าขาหมู”

วนันี้มะม้าท�าของโปรดของปะป๊าทั้งนั้น ฉนัไม่ค่อยชอบขาหมเูท่าไหร่ 

ไม่ใช่ว่ากลวัอ้วนอะไรนะ แต่ไม่ค่อยชอบหนงัสตัว์หรอืเนื้อตดิมนั

“ขออย่างอื่นแล้วกนัค่ะ อนันั้นยกให้ป๊าเลย” ฉนับอกปัดต้มย�าขาหมู

ของมะม้า สายตาเลง็ไปที่อาหารอื่นแทน

ขณะที่เราก�าลังกินอาหารกันอย่างมีความสุข โทรศัพท์ของฉันก็ดัง

ขึ้น

MyLove

“พี่เจ”


