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“ฉันว่ามันเป็นไปได้ยากแล้วละ ที่จะดึงดันสร้างโรงไฟฟ้า

นี้ต่อ”

พทัรดนย์ให้ข้อสรปุแก่เพื่อนที่เป็นเสมอืนเจ้านาย ขณะที่คนฟัง

นั่งหน้าเครยีด คิ้วเข้มเคลื่อนเข้ามาชนกนัจนเกดิรอยหยกัที่หวัคิ้ว ส่ง

ให้เจ้าตวัดูน่าเกรงขามมากขึ้นไปอกี 

เจ้าของร่างสูงเอนตวัพงิพนกัเก้าอี้ เท้าข้อศอกข้างหนึ่งกบัโต๊ะ-

ประชุม ยกขาขึ้นไขว่ห้าง ท่าทางสบายๆ แต่กลับสร้างความอึดอัด

อย่างประหลาด คงเป็นเพราะใบหน้ายบัเหมอืนยกัษ์กบัแววตาเครยีด

ขรมึนั่นแผ่รงัสเียน็เยยีบจนท�าให้ที่ประชมุเงยีบกรบิเป็นป่าช้า 

แดนดินเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความส�าเร็จตั้งแต่อายุ 

ยังน้อย เขาก่อตั้งบริษัทเกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้า ร่วมมือกับ

รฐับาลในฐานะผูป้ระกอบการเอกชน ผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังาน

ธรรมชาตหิลากหลาย ทั้งแสงอาทติย์ พลงังานลม และพลงังานน�้า แต่

โรงไฟฟ้าแห่งใหม่ที่สัมปทานได้นั้นผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

ถ่านหนิ ขณะที่การก่อสร้างด�าเนนิไปมากกว่าห้าสบิเปอร์เซน็ต์ บรษิทั

กลับถูกต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ ท�าให้โครงการต้องหยุดชะงัก

กลางคนั

บทน�ำ
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หนทางดูเหมือนว่าจะไม่ง่ายเลยที่จะสร้างโรงไฟฟ้าต่อจนเสร็จ 

เพราะขณะที่พวกชาวบ้านชมุนมุเรยีกร้องให้ยกเลกิการตั้งโรงไฟฟ้านั้น 

อาทติย์ สรุยิะสกลุ เจ้าของไร่องุน่ที่ใหญ่ที่สดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีง-

ใต้ และเป็นคนที่ชาวบ้านให้ความนับถือถูกลอบยิงขณะก�าลังพูดคุย

กบัผู้ชมุนมุเรื่องแนวทางการเรยีกร้องสิ่งที่ต้องการ 

ที่บอกว่ายากนั้น เป็นเพราะว่าแดนดินได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัย

อย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ และมแีนวโน้มว่าโครงการก่อสร้างครั้งนี้อาจต้อง

ชะงกัถาวร    

แน่นอนว่าคนอย่างแดนดนิไม่มวีนัยอม เขาต้องก้าวไปข้างหน้า 

ไม่เคยถอยหลังหรือหยุด ไม่สู้ต่อ ฉะนั้นค�าพูดที่บอกให้ยกเลิกนั้นจึง

เป็นเสมอืนค�าหยาบส�าหรบัเขา   

“ทกุคนออกไปก่อน” 

พอสิ้นสดุประโยค ทกุคนในที่ประชมุต่างกพ่็นลมหายใจออกมา

ด้วยความโล่งอก คณะกรรมการพร้อมใจกันขยับตัวลุกจากเก้าอี้โดย

ไม่รอให้พูดซ�้าสอง รวมทั้งพทัรดนย์ด้วย 

“ยกเว้นแก ไอ้ดนย์” 

หนุ่มหน้าไทยแท้วยัสามสบิสองปีถงึกบักลอกตา ก่อนทรดุกาย

นั่งลงที่เก้าอี้ตามเดมิ ยกมอืสองข้างขึ้นเป็นสญัญาณว่า ‘มอีะไรกพ็ูด

มาเลย’ 

“ฉนัลงทนุไปเยอะ ไม่ยอมให้มนัพงัง่ายๆ แค่นี้หรอก” แดนดนิ

กดเสยีงต�่า หรี่ตาลงอย่างใช้ความคดิ 

พัทรดนย์ท�าหน้าเมื่อย เขายอมรับว่าการล้มเลิกการก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าครั้งนี้จะสร้างความเสียหายมหาศาล แต่เพราะข่าวการ 

ลอบยงิ อาทติย์ สรุยิะสกลุ ขณะอยู่ในกลุ่มผู้ประท้วงท�าให้การสร้าง

โรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อเป็นจ�านวนมาก รวมทั้งมี

กระแสต่อต้านด้านลบในแง่ว่าโรงไฟฟ้าจะสร้างมลพษิให้แก่ประชาชน
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และกระทบต่อพชืผลทางการเกษตร แน่นอนว่าข่าวยงัเผยแพร่ข้อมูล

เกี่ยวกบัตวัแดนดนิซึ่งเป็นผูต้้องสงสยัจนถงึขนาดขดุคุย้ประวตัมิาอ่าน

ออกสื่อติดกันตลอดทั้งสัปดาห์ ดังนั้นการดึงดันสร้างโรงไฟฟ้าต่อไป

อาจท�าให้ทกุอย่างพงัครนืลงมาจนเสยีหายไปมากกว่าที่เป็นอยู่  

“แล้วแกจะท�ายังไง ในเมื่อตอนนี้แกก�าลังตกเป็นผู้ต้องสงสัย 

คดียิงนายอาทิตย์ ศาลยังไม่ตัดสิน หมอนั่นเป็นคนดังของจังหวัดนี้ 

ตระกูลของเขาเป็นที่นบัหน้าถอืตา คราวนี้ชาวบ้านเขาไม่ได้เกลยีดแก

แค่เรื่องโรงไฟฟ้าท�าลายธรรมชาติอะไรนั่นแล้ว แต่เขามองว่าแกเป็น 

ไอ้ชั่วที่ไปยงิคนดขีองเขา”  

“ฉันรู้ว่าไร่ตะวันฉายมีอิทธิพลกับคนที่นี่ ดังนั้นฉันต้องเข้าไป

ตสีนทิเพื่อใช้เส้นสายแล้วหาความชอบธรรมในการท�าโรงไฟฟ้าต่อไป” 

“จะไปตสีนทิด้วยวธิไีหนล่ะวะ ตอนนี้เขาคดิว่าแกพยายามฆ่า

เขา” 

“กเ็ข้าไปจบี...” 

“แกจะจีบนายอาทิตย์นั่นเหรอ เขาเพิ่งแต่งงานนะโว้ย มีเมีย

เป็นตวัเป็นตนแล้วด้วย เขาไม่ชอบผู้ชาย” 

“แกจะบ้าหรอืไงวะ ใครจะไปจบีผูช้ายเล่า” แดนดนิท�าหน้าเซง็ 

เหนื่อยหน่ายกับสติปัญญาของเพื่อนเหลือเกิน “คนที่ฉันจะจีบ คือ

เพื่อนของเมยีหมอนั่นต่างหาก” 

แดนดนิไม่ได้คดิตื้นๆ หรอืคดิอย่างไม่มเีหตผุล แต่เขาให้คนของ

เขาตามสืบจนแน่ใจว่าไม่มีแผนใดจะดีมากกว่าแผนนี้อีกแล้ว การ

เข้าหาผู้หญงิเป็นสิ่งที่เขาถนดัและท�าส�าเรจ็มาแล้วทกุครั้ง แน่นอนว่า

ครั้งนี้กเ็ช่นกนั 

“เชี่ย!” พทัรดนย์ตกใจหนกัมากจนหน้าเปลี่ยนส ี“นี่แกจะใช้วธิี

เลวๆ แบบนี้จรงิเหรอวะ” 

“แล้วที่ผ่านมา ฉนัดูเป็นคนดนีกัหรอืไงฮะ” 
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ค�าพูดของเพื่อนท�าให้พทัรดนย์นิ่งไป ใช่แล้ว! ถ้าโลกนี้แบ่งคน

เป็นสองประเภทคอืคนดกีบัคนเลว แดนดนิกอ็ยู่ฝั่งคนเลวแบบไม่ต้อง

เสยีเวลาใช้ตาชั่งวดัเลย 

“มนัจะได้ผลเหรอวะ”

แดนดนิไม่ตอบในทนัท ีเขานิ่งไปครูห่นึ่งอย่างใช้ความคดิ ผูห้ญงิ 

อย่างปัณศรไม่ใช่ของยากส�าหรบัเขา ตรงกนัข้าม เธออาจจะง่ายมาก

เสยีด้วยซ�้า แค่ใช้วธิกีารจบีขั้นพื้นฐานธรรมดา...กไ็ปไหนไม่รอดแล้ว  

“ห!ึ คอยดูกแ็ล้วกนั...”
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“ใช้เงินให้มันเบาๆ หน่อยไอ้คิน มีเงินแล้วต้องรู้จักเก็บ 

จ�าไม่ได้เหรอว่าตอนล�าบากมนัเป็นยงัไง” ปัณศรบ่นยาวมาร่วมชั่วโมง

แล้ว หลงัจากที่เหน็ว่าเพื่อนเปลี่ยนกระเป๋าใบใหม่ทั้งที่เพิ่งซื้อไปไม่ถงึ

สามเดอืน  

โภคนิท�าหน้าเมื่อย ทั้งที่เตรยีมใจไว้แล้วว่าต้องถกูเพื่อนบ่นแน่ๆ 

แต่ไม่คดิว่าจะขยบัขั้นขึ้นสงูมาอกีนดิ เขาจะยกมอืไหว้แล้วเรยีกแม่แล้ว 

“จ้า แม่สาวใช้เงนิเป็น แม่คนประหยดัมธัยสัถ์” 

“ยังจะมาประชดประชันอีกนะ แกคิดบ้างมั้ยว่าของที่แกขาย

อาจจะเจ๊งเข้าสกัวนัน่ะ” 

“ตบปาก พูดจาไม่เข้าหูเลยนะไอ้หนนุ เรื่องแบบนี้เขาไม่ให้พูด 

เขาถอื”  

ปัณศรพ่นลมหายใจออกมาอย่างเหนื่อยหนัก อันที่จริงเธอ 

ไม่ควรไปเสยีเวลากบัคนอย่างโภคนิ เพราะเหน็ได้ชดัว่าเพื่อนเธอไม่ใช่

แค่บวัใต้ตม แต่เป็นบวัใต้แก่นโลก ลกึกว่าชั้นลาวา ยากเกนิจะดงึให้

พ้นน�้าได้ 

“แกอย่ามาด่าฉันด้วยสายตาแบบนี้ดีกว่านะไอ้หนุน คิดเหรอ

ว่าฉันไม่รู้ว่าแกก�าลังว่าฉันเป็นบัวใต้น�้า” โภคินหรี่ตามองเพื่อนอย่าง

1
งกกับประหยัดแค่เส้นบางๆ
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รูท้นั เพราะปัณศรบ่นประจ�าว่าบวัมสีี่เหล่า และเขากไ็ม่มวีนัโผล่พ้นน�้า 

“เปล่า ฉนัไม่ได้ว่าแกเป็นบวัใต้น�้า แต่ว่าแกเป็นบวัใต้เปลอืกโลก 

บวัเต่าถยุ เต่ากนิไปแล้วยงัต้องคายออกมาเพราะกระเดอืกไม่ลง” 

“โอ้โห! นงัเพื่อนคนนี้ ช่างสรรหาค�าด่านะยะ” 

ปัณศรคร้านจะพดูอะไรต่อไปอกี กบัพฤตกิรรมใช้เงนิสรุุย่สรุ่าย

ของเพื่อนรักนั้นคงจะเป็นปัญหาเข้าสักวัน เธอกับโภคินสนิทกันมา

ยาวนาน ถ้านบัปีนี้กเ็ข้าปีที่หกแล้ว พื้นฐานเดมิทั้งเธอและเพื่อนต่าง

มาจากครอบครัวที่ค่อนข้างล�าบากยากเข็ญ โภคินเป็นเกย์หนุ่มน้อย

ที่มาเรยีนมหาวทิยาลยัปีแรกมารดากเ็สยีชวีติด้วยโรคมะเรง็ ไม่มแีม้แต่

เงินจัดงานศพให้มารดาด้วยซ�้า ส่วนเธอเติบโตขึ้นในครอบครัวของ 

ผู้อุปการะซึ่งรับเธอมาจากสถานรับเลี้ยงเด็กก�าพร้า พ่อแม่บุญธรรม 

ของเธอประกอบกิจการขายราดหน้าผัดไทย จึงถูกเลี้ยงดูเสมือน

พนกังานล้างจาน และค่อยไต่เต้ามาเป็นพนกังานเสริ์ฟในภายหลงั 

เมื่อแรกมาอยู่บ้านพ่อแม่บุญธรรมนั้นเธอเป็นเพียงเด็กอายุ 

แปดขวบ จ�าความได้ว่าพอก้าวเข้าไปในอาคารพาณิชย์เก่าๆ ย่าน

ตลาดสดแห่งหนึ่ง เธอก็เริ่มมีหน้าที่ให้รับผิดชอบ กลางวันไปเรียน  

ตกเยน็ช่วยงานที่ร้าน กว่าจะได้นอนกห็้าทุ่มเที่ยงคนื ตื่นตอนตหี้าไป

ช่วยจ่ายกับข้าว กลับมาอาบน�้าแต่งตัวไปโรงเรียน เป็นกิจวัตรเช่นนี้

ทกุวนั จนเธอแทบไม่รู้จกัเลยว่าโทรทศัน์หน้าตาเป็นอย่างไร ของเล่น

ที่เพื่อนมกีนัเรยีกได้ว่าไม่ต้องหวงั ชวีติถูกบบีคั้นให้อยู่ในกรอบแคบๆ 

มาตลอด 

จนตอนนี้...เธอได้รบัอสิรภาพอย่างที่ใครเหน็กย็งัไม่รูว่้าจะอจิฉา

หรอืสมเพชด ีเพราะเธอถกูไล่ออกจากบ้าน ตดัขาดความเป็นครอบครวั

อย่างสิ้นเชงิแล้ว 

เมื่อตอนอยู่บ้านพ่อแม่บญุธรรม เธอได้เรยีนรูค้วามยากล�าบาก

ในชวีติ แต่พอออกมาจากบ้าน สิ่งที่เธอเรยีนรูค้อืความอดอยาก ซึ่งมนั
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เลวร้ายกว่ามาก 

ต่อสู้กับโภคินมาด้วยกันจนตอนนี้เกย์หนุ่มน้อยผู้ไม่มีจะกินใน

อดตีได้กลายเป็นเกย์สายเปย์ และเธอได้รบัความช่วยเหลอืจากวนัฟ้า- 

ใหม่ เพื่อนสาวเศรษฐินีที่ตอนนี้แต่งงานกับอาทิตย์ เจ้าของไร่องุ่นที่

ใหญ่ที่สดุในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ให้เธอได้มรี้านขายแคคตสั

ถึงแม้จะมีธุรกิจเล็กๆ เป็นของตัวเองพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ 

แต่ชาตินี้เธอก็ไม่มีวันลืมความยากล�าบากที่ต้องเผชิญมาก่อนหน้านี้

ได้จนวนัตาย 

“ฮบึ!” ปัณศรตบโต๊ะดงัปังก่อนลกุขึ้นยนื มองไปข้างหน้าด้วย

แววตามุ่งมั่น

โภคินที่ก�าลังตอบแชตลูกค้าอยู่ถึงกับผงะเพราะอาการพรวด 

พราดของเพื่อน เกย์หนุ่มเงยหน้ามองคนที่มีอาการประหลาดอย่าง

งนุงง “อะไรของแก๊” 

“แกจ�าไว้นะไอ้คนิ ชวีตินี้ฉนัจะไม่กลบัไปอดอยากอกีแล้ว ฉนั

จะเกบ็ทกุบาททกุสตางค์ที่หาได้ ไม่ยอมให้เรื่องไร้สาระมาท�าให้เงนิฉนั

กระเดน็ออกจากกระเป๋าแม้แต่แดงเดยีว ฉนัจะท�างานให้มากขึ้น หนกั

ขึ้น ตั้งแต่เช้ามดืยนัค�่า ไม่มวีนัหยดุ แม้แต่วนันกัขตัฤกษ์กจ็ะท�า”  

“โอ๊ย! จะบ้าหรือไงไอ้หนุน” โภคินถึงกับลุกขึ้นยืนบ้าง “ทาง 

สายกลางน่ะ รู้จักมั้ย ตามหลักพระพุทธศาสนา สุดโต่งไปทางใด 

ทางหนึ่งมนัไม่ด ีช่วยเดนิทางสายกลางหน่อยเถอะ เอาแต่พอด”ี  

“แกไม่ต้องมาสอนฉนัเลย...” 

“ไม่สอนหรอก ฉนัไม่ต้องสอนแก แกไม่ต้องสอนฉนั แต่ว่าเรา

ต้องไปหาอะไรกนิกนัได้แล้ว หวิจะตายอยู่แล้ว” 

คนฮกึเหมิเหมอืนก�าลงัปีนยอดเขาต้องหล่นตุบ้ลงมาเมื่ออกีฝ่าย

เปลี่ยนเรื่องกะทนัหนั ใบหน้าที่มแีก้มมากของสาวอวบต้องยบัยุ่ง 

“ไอ้คนิ หวิไม่รู้เวล�่าเวลานะแกน่ะ” 
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“กนิส้มต�าเหอะ ร้านป้าแก้วปิ้งไก่เจ้าเก่า” 

ปัณศรยิ่งหงุดหงิดมากไปใหญ่ที่เห็นว่าโภคินไม่ยอมสนใจสิ่งที่

เธอพูด แต่กร็ู้ดวี่ามาอหีรอบนี้กย็ากที่จะพาเข้าเรื่องเดมิได้ ดงันั้นกค็ง

ต้องไหลตามน�้าไป   

“ไม่เอาหรอก อาหารตามสั่งดกีว่า แค่จานเดยีวสี่สบิบาท ถ้า

ไปกนิส้มต�ากต็้องสั่งลาบ ต้มแซ่บ คอหมูย่าง ไส้ย่างอกี เปลอืง!”

“ฝากแตงกวาดรู้านสกัชั่วโมงนะ ฉนัอยากกนิต�าปปูลาร้าแซ่บๆ” 

โภคินพูดแล้วหันไปเรียกแตงกวา พนักงานสาวหนึ่งเดียวของ

รา้นมาสั่งงานให้เสรจ็สรรพ พรอ้มตดิสนิบนดว้ยสม้ต�าไก่ย่าง กอ่นหนั

ไปคว้ากญุแจรถแล้วเดนิออกไปรอหน้าร้านโดยไม่ฟังเพื่อนพดูอะไรอกี 

“ไอ้คนิ คดิจะฟังกนับ้างมั้ยวะ” 

เรือ่งราวผ่านมาเกอืบสองเดอืนแล้ว แต่คดยีงินายอาทติย์

ดูจะคาราคาซังไปอีกนาน สังเกตได้ว่าร้านรวงย่านนี้ยังพูดถึงเรื่อง 

ดงักล่าวกนัอย่างหนาหู 

เริ่มต้นจากเหตกุารณ์ที่ชาวบ้านในอ�าเภอรวมตวักนัประท้วงให้

ล้มเลิกการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ได้รับสัมปทานจนก่อสร้างไป

แล้วกว่าครึ่ง เพราะผลกระทบด้านมลพิษอาจส่งผลต่อสุขภาพและ

ผลผลิตทางการเกษตร ตอนนั้นชาวบ้านได้กดดันขอร้องให้ อาทิตย์ 

สรุยิะสกลุ เจ้าของไร่ตะวนัฉาย ผู้ประกอบการด้านเกษตรกรรมรายใหญ่ 

ของจงัหวดัเข้าไปเป็นตวัแทนในการเจรจา 

อนัที่จรงิคนกดดนัน่าจะเป็นวนัฟ้าใหม่ ว่าที่ภรรยาของอาทติย์

ในขณะนั้นมากกว่า เพราะแม้แต่เพื่อนอย่างปัณศรกบัโภคนิกถ็ูกปลกุ

จติวญิญาณแห่งนสิติคณะเกษตรให้ออกมาลกุขึ้นสู้เพื่อพชืผลทางการ

เกษตรครั้งนี้ด้วย ทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวกบัตวัเองเลยสกันดิ 

ขณะที่การชมุนมุเริ่มยดืเยื้อ อาทติย์ถกูกระสนุปืนปรศินายงิเข้า
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ที่แขน เรื่องราวที่ก�าลงัวุ่นวายไม่มทีที่าว่าจะหาข้อยตุไิด้นั้นต้องชะงกั

ลงเพราะสื่อให้ความสนใจมาก ต่างวิเคราะห์กันไปต่างๆ นานาว่านี่

อาจเป็นการประสงค์ต่อชีวิต และผู้ต้องสงสัยจะเป็นใครไปไม่ได้เลย 

นอกจาก แดนดนิ วริยิะไพศาล เจ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหนินั่นเอง 

“สอบพยานไปหมดอ�าเภอกจ็บัคนร้ายไม่ได้ ไม่รูจ้ะสอบไปท�าไม 

ถามเดก็อมมอืเดก็มนัยงัรูเ้ลยว่าคนยงิเป็นใคร” ชายวยักลางคนหนึ่งใน 

ลูกค้าร้านส้มต�าเปิดประเด็นหลังจากภาพในโทรทัศน์ตัดภาพข่าวเข้า

โฆษณา 

ผู้ประกาศเล่าความคืบหน้าของคดีที่ดูเหมือนว่าจะไม่จบลง

ง่ายๆ เพราะหลกัฐานที่มอ่ีอนเกนิไป ปัณศรแอบคดิว่าแม้ต�ารวจจะจบั

คนร้ายไม่ได้ แต่ชาวบ้านแถบนี้กก็ลายเป็นผูพ้พิากษา ท�าการตดัสนิคด ี

ไปเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว 

“ก็อย่างที่คนเขาบอกนั่นแหละ ว่าคุกมีไว้ขังคนจน คนรวย 

ร้อยล้านพนัล้าน ใครจะไปท�าอะไรได้” แม่ค้าส้มต�าหนัมาออกความเหน็ 

อย่างปลงๆ 

“สงสารก็แต่นายอาทิตย์ พ่อคุณเอ๊ย! ท�าดีช่วยพวกเราแท้ๆ  

ต้องมาถูกคนเลวลอบท�าร้าย” 

“เอาเถอะ คดยีงัไม่สิ้นสดุกอ็ย่าเพิ่งหมดหวงัไปก่อน เพราะถ้า

จะบอกว่าคนที่ยิงนายอาทิตย์รวยล้นฟ้าจนใครท�าอะไรไม่ได้ นาย

อาทิตย์ก็ไม่ใช่ตาสีตาสานะ คงไม่ยอมให้เรื่องจบลงง่ายๆ ถ้ายังจับ 

คนยงิไม่ได้ ยงัไงฉนักย็นือยู่ข้างนายอาทติย์ จะประท้วงไม่ยอมให้สร้าง

โรงไฟฟ้านั่นแน่นอน” หญงิสาววยัรุ่นเอ่ยอย่างมาดมั่น 

“นังนิด อย่าออกตัวแรงไป” หญิงสูงวัยต้องชะงักมือที่ก�าลัง 

ปั้นข้าวเหนยีว “เดี๋ยวเอง็จะถูกเป่าขมบั ตายไม่รู้ตวั” 

“อะไรป้า ฉนัจะถกูเป่าขมบัได้ยงัไง” หญงิสาวชื่อนดิท�าเสยีงสูง  

ท�าหน้าตาเลิ่กลั่กด้วยความหวั่นใจ
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“กแ็กไม่เหน็หน้าตาเขาร ึผู้ชายที่บงการฆ่านายอาทติย์น่ะ” 

“เหน็” นดิตอบในทนัท ี“หล่อดนีะป้า” 

“นงันี่ หล่อมนัจะไปดไีด้ยงัไงเล่าวะ ดูลกัษณะโหงวเฮ้ง ฟันธง

เลยว่าใจอ�ามหติ ใครลองได้ไปยุ่มย่ามท�าให้ระคายใจ...ตายไม่รู้ตวั” 

“เอื๊อก!” 

ไม่ใช่นิดที่กลืนน�้าลายอึกใหญ่อย่างยากล�าบาก แต่เป็นใคร 

อกีคนที่แอบฟังอยู่พกัใหญ่ 

“เป็นอะไรของแกไอ้หนนุ ท�าหน้าตาเหมอืนก�าลงัจะถกูฆ่าแกง” 

โภคนินั่งอยู่ตรงข้ามถามขึ้นเพราะเหน็สหีน้าของเพื่อนไม่สู้จะด ี

ปัณศรคว้าแก้วน�้าขึ้นมาดื่มอกึใหญ่ ขบัไล่อารมณ์ป่ันป่วนที่พาน

ท�าให้ท้องไส้บิดไปหมด เรื่องสายตาอ�ามหิตของผู้ต้องสงสัยยิงนาย

อาทติย์นั้น...เธอจ�าได้แม่นย�ากว่าใคร แม้แต่ค�าพูดของเขา 

‘ผมว่าวันนี้ฤกษ์ไม่ค่อยดีแล้ว เอาไว้พรุ่งนี้ค่อยมาเยี่ยมใหม่ก็

แล้วกนั สวสัดคีรบั’ 

ค�าพูดของแดนดินหลังจากเธอซุ่มซ่ามท�าชาไข่มุกหกใส่เขาจน

เปียกชุ่มไปทั้งตัวในวันที่ชายหนุ่มมาเยี่ยมอาทิตย์ที่โรงพยาบาลยัง 

ดงัก้องอยูใ่นหวัเธอจนถงึตอนนี้ ทั้งที่ผ่านมาหลายเดอืนแล้ว แต่มนัยงั

ชดัเจนเหมอืนเพิ่งเกดิขึ้นเมื่อวาน 

“แกจ�าสายตาเขาตอนที่มองฉนัไม่ได้เหรอ ถ้าเขาฆ่าฉนัได้คงฆ่า 

ไปแล้ว” ปัณศรกระซบิเสยีงเบากบัเพื่อนแค่สองคน ไม่ให้คนอื่นได้ยนิ 

“จ�าได้” โภคนิตอบเสยีงกระซบิตาม เรื่องวนัที่เพื่อนท�าชาไข่มกุ

หกใส่แดนดนิจนเปียกโชกไปทั้งตวั...ใครจะไปลมืได้ลง ความซุ่มซ่าม

เกนิมนษุย์ปกตแิบบนั้นเกดิขึ้นได้ง่ายๆ หรอืไงกนั ถ้าไม่ใช่ปัณศรคนนี้

แล้วกไ็ม่มใีครท�าได้แน่นอน “แต่ใครจะไปฆ่าคนเพยีงเพราะคนคนนั้น

ท�าน�้าหกใส่กนัเล่า ถ้าไม่โรคจติ” 

“กไ็ม่แน่ว่าเขาอาจจะมอีาการทางจติกไ็ด้ ขนาดพี่อาทติย์ของ
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ไอ้แป้งยงัถูกยงิมาแล้ว” 

“แล้วแกรูไ้ด้ไงว่าเป็นฝีมอืคณุเจ้าของโรงไฟฟ้านั่น ต�ารวจยงัหา

หลกัฐานไม่ได้เลย แบบนี้เขาเรยีกว่าปรกัปร�า” 

“ไม่รู้สิ แต่ตั้งแต่ที่โรงพยาบาลวันนั้นฉันก็หลอนมาจนถึงวันนี้ 

เสยีวสนัหลงัเหมอืนกบัว่าเรื่องระหว่างฉนักบัเขาจะไม่จบลงง่ายๆ” 

ปัณศรไม่ได้พูดเป็นนิยาย อะไรบางอย่างบอกกับเธอแบบนั้น

จรงิๆ อาจจะเรยีกว่าลางสงัหรณ์ สมัผสัที่หก หรอือะไรกแ็ล้วแต่ ไม่รู้

ด้วยว่าดหีรอืร้าย ได้แต่ภาวนาขอให้สิ่งที่เธอก�าลงัคดิเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ

ที่เธอคดิไปเอง

“เพ้อเจ้อ” โภคินตัดสินให้เหมือนอ่านใจเธอออก แต่ถึงอ่าน 

ไม่ออกกค็งเดาได้ เพราะคบกนัมายาวนานขนาดนี้ ไม่ต้องมองตากร็ู้

ว่าคดิอะไรอยู่ 

“ไม่รู้ เอาเป็นว่าฉนัไม่อยากพบ ไม่อยากเจอ ไม่อยากเหน็หน้า

เขาอกี” 

“แล้วใครว่าแกจะได้เจอเขาอกีล่ะ ท�าอย่างกบัคนระดบันั้นเดนิ

มาให้เจอง่ายๆ อย่างนั้นแหละ” เจ้าของใบหน้าหวานเกนิชายกลอกตา 

ท�าหน้าเหนื่อย 

ปัณศรหน้าง�้าเพราะเพื่อนท�าเหมือนว่าเธอไร้สาระเต็มที หญิง

สาวเลกิพูดแล้วตกัอาหารกนิต่ออย่างเนอืยๆ 

“อ้าว! ข้าวเหนยีวหมดแล้ว” เพราะกนิไปพดูไป ข้าวเหนยีวหมด

ตอนไหนจงึไม่ทราบ แต่กระเพาะเลก็ๆ (ในความคดิของเธอ) ยงัไม่อิ่ม 

“ถ้าไม่อิ่มกส็ั่งเพิ่มสยิะ” โภคนิอ้าปากจะสั่งข้าวให้เพื่อน แต่ถกู

อกีฝ่ายดงึมอืไว้ก่อน ไม่ให้พูด 

“ไม่ต้องๆ สั่งมาก็เปลืองเงิน ฉันจะสะกดตัวเองให้อิ่ม จะได ้

ไม่ต้องกนิเยอะ” ปัณศรพูดแล้วกร็บีท�าการสะกดจติตวัเองทนัท ี“อิ่ม

หนอ พอแล้วหนอ อิ่มหนอ...” 
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คราวนี้โภคินถึงกับพ่นลมหายใจออกมาแรงๆ อย่างไม่รักษา

มารยาท 

“ประหยดักบังกมนัแค่เส้นบางๆ นะหนนุ” 

บรรยากาศในออฟฟิศชั่วคราวผ่อนคลายข้ึนเล็กน้อย 

หลงัจากข่าวเกี่ยวกบัคดลีอบยงิ อาทติย์ สรุยิะสกลุ ออกมาว่าแดนดนิ

ยงัเป็นแค่ผู้ต้องสงสยั ไม่ใช่ผู้ต้องหา 

“เรื่องที่ให้ไปสืบมาได้เรื่องว่ายังไง” ร่างสูงร้อยแปดสิบสอง

เซนติเมตรนั่งพิงพนักเก้าอี้อย่างผ่อนคลาย นัยน์ตาสีสนิมจับจ้อง 

ลูกน้องคนสนทิอย่างไม่ได้คาดคั้นจรงิจงั แต่กต็้องการค�าตอบ

คมกริชจัดการยื่นซองสีน�้าตาลซึ่งบรรจุเอกสารหลายแผ่นให้ 

เจ้านายทนัท ีแดนดนิขยบัตวัคว้าซองจากมอืลูกน้องมาเปิดออกด ูพบ

เป็นรูปภาพหลายใบกบัแผนที่บอกพกิดับางอย่าง 

“ไอ้คม นี่แกเกดิยคุไหนกนัวะ” 

“ยคุรตันโกสนิทร์ตอนปลายครบั นายกรฐัมนตรคีอื...” ชายหนุม่

วัยยี่สิบแปดปีตอบกลับทันควัน ใบหน้าเรียบเฉยจริงจังอย่างไม่รู้เลย

ว่าเจ้าตวัตอบจรงิหรอืตั้งใจกวนโทสะกนัแน่

แต่ส�าหรบัแดนดนิ เขาคดิว่า...

“กวนตนี” 

“เปล่านะครบันาย กน็ายถาม” 

“ที่ฉันถามน่ะ หมายความว่านี่มัน พ.ศ. อะไรแล้ว แกยังส่ง

ข้อมูลให้ฉันด้วยวิธีการเก่าคร�่าครึแบบนี้อยู่อีกเหรอ โทรศัพท์น่ะมีมั้ย 

ท�าไมไม่ส่งผ่านไลน์หรอืแชตวะ” 

“อ้าว กน็ายไม่ได้สั่งไว้” 

“มนักต็้องรู้เองมั้ยล่ะ” 

คมกรชิกลนืน�้าลายดงัเอื๊อก ชายหนุ่มค่อยๆ ขยบัเข้ามาหมาย
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จะคว้าซองเอกสารคนื “งั้นผมขออนญุาตไปจดัการใหม่นะครบั” 

“ไม่ต้องแล้ว” แดนดนิบอกเสยีงแขง็ ก่อนพ่นลมหายใจออกมา 

ความหงดุหงดิโมโหเป็นบคุลกิปกตขิองเขาอยูแ่ล้ว เป็นที่ชนิตา 

...วนัไหนไม่หงดุหงดิไม่ใช่แดนดนิ 

นิ้วเรยีวยาวคลี่ภาพถ่ายออกมาดอูย่างตั้งใจ เป็นภาพหญงิสาว

ร่างอวบ ใบหน้ากลม เครื่องหน้าจิ้มลิ้ม ปากนดิ จมูกหน่อย นยัน์ตา

หวานสดใส แดนดนินิ่วหน้าเลก็น้อยเมื่อเหน็ว่าภาพของเธอไม่เหมอืน

คนที่เขาพบเมื่อสามเดอืนก่อน 

“ท�าไมในภาพนี้ดูผอมลงไปเยอะเลย” 

คมกรชิท�าหน้าสนใจที่เจ้านายพดู แต่ไม่ได้ตอบอะไร เพราะรูส้กึ

ได้ว่าแดนดินเพียงแค่บ่นกับตัวเอง ไม่ได้ต้องการค�าตอบจริงๆ เรื่อง

ผอมลงหรอืไม่เขาคงบอกไม่ได้ แต่เท่าที่เหน็ทกุวนัจากการไปใช้บรกิาร

ร้านกาแฟในสวน หญงิสาวผู้นี้มรีปูร่างอวบอิ่ม ไม่ใช่อ้วนอย่างที่เจ้านาย

บอกในตอนแรก 

“แกใช้กล้องอะไรถ่าย” 

“โทรศพัท์ครบันาย” 

“ใช้แอปหรอืเปล่า” 

“เปล่าครบันาย กล้องสดเลย ผมรบัรอง” 

“แล้วท�าไม...” แดนดนิพนิจิดภูาพในมอือกีครั้ง ใบหน้าอวบอิ่ม

คอืคนที่เขาต้องการให้คมกรชิตามสบืแน่แท้ ไม่ผดิตวั เพยีงแต่รูปร่าง

ของเธอไม่ได้อวบอ้วนเหมือนเมื่อครั้งแรกที่เขาเจอ ไม่อยากเชื่อว่า 

คนเราจะผอมลงได้อย่างถนดัตาในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดอืน 

“มอีะไรหรอืครบันาย” 

แดนดินยกมือขึ้นห้ามไม่ให้อีกฝ่ายพูดอะไร เพราะเขาก�าลังใช้

ความคดิ ดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยพลงัสดใสของคนในภาพรั้งให้เขาจ้อง

มองอยู่อย่างนั้น 
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“เธอเป็นใคร มาจากไหน ครอบครัว สถานภาพ การศึกษา 

ศาสนา” 

“เธอชื่อปัณศรครบั ชื่อเล่นชื่อขนนุ เปิดร้านกาแฟในสวนชื่อว่า

ร้านปันรกั สถานภาพน่าจะโสด เพราะสองสปัดาห์ที่ผ่านมามคีนสนทิ

ที่แวะเวยีนมาหาแค่ไม่กี่คน คณุวนัฟ้าใหม่กบันายอาทติย์ แล้วกผ็ูช้าย

ลกัษณะตุง้ติ้งชื่อโภคนิ ไปๆ มาๆ บ่อยครั้ง การศกึษาจบตรคีณะเกษตร 

นับถือพุทธ ครอบครัวไม่มีเพราะเป็นเด็กก�าพร้า ได้รับอุปการะจาก

ครอบครวัร้านขายราดหน้า แต่เพิ่งถูกตดัขาดเมื่อไม่นานมานี้” 

“ตดัขาดเหรอ หมายความว่าไง” ใบหน้าคล้ามคมเตม็ไปด้วย

ความสงสยั

“ใช่ครบั ไม่ทราบปัญหาที่แท้จรงิ คนแถวนั้นบอกว่าครอบครวั

นั้นไม่ได้เลี้ยงเธอไว้เป็นลูกด้วยความเสน่หา แต่เลี้ยงไว้เพื่อใช้งาน

เท่านั้น สงัเกตได้ว่าวนัที่ลูกชายตวัจรงิของบ้านนั้นเรยีนแพทย์ใกล้จบ 

ทั้งบ้านก็เลิกกิจการราดหน้า เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ปัณศรถูกขับไล่

ออกจากบ้านครบั” 

“หมดประโยชน์แล้วกท็ิ้ง” 

“ถูกครับ มันเป็นวัฏจักรของผลประโยชน์” คมกริชบอกด้วย 

รอยยิ้มที่ตั้งใจปั้นขึ้นมากกว่ายิ้มมาจากใจจรงิ “นายบอกผมเสมอ” 

แดนดินฟังแล้วต้องสะอึก ก่อนชายหนุ่มจะปั้นหน้ายักษ์ใส่คน

ที่ช่างจ�าค�าพดูของเขา แต่คมกรชิท�าเป็นไม่รู้สกึรู้สากบัการถกูกระแนะ- 

กระแหน

กระนั้นซอีโีอหนุ่มกย็งัยนืยนัความคดิของตวัเองต่อไป 

“มันแน่นอนอยู่แล้ว สังคมนี้เป็นสังคมของผู้ล่า ใครอ่อนแอ

กว่า...กแ็พ้ไป”  
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“แตงกวา จัดการในร้านให้เรียบร้อยนะ เดี๋ยวฉันไปดูแล

ข้างนอกเอง” 

ปัณศรสั่งพนักงานคนเดียวของร้าน หลังจากลูกค้าคนสุดท้าย

กลบัออกไปในเวลาสองทุ่มเศษ  

นางสาวแตงกวาวยัสบิเจด็ปีรบัค�าด้วยรอยยิ้มเตม็ใบหน้า แล้ว

รีบจัดการท�าความสะอาดเคาน์เตอร์อย่างแข็งขัน ปัณศรยิ้มสบายใจ

ก่อนเปิดประตูออกมายนืหน้าร้าน และปล่อยลมหายใจออกมาอย่าง

โล่งอกที่วนันี้เป็นอกีวนัที่ผ่านไปได้ด้วยด ี

ร้านแห่งนี้เป็นร้านขายแคคตัสขนาดกลาง ปัณศรตั้งชื่อง่ายๆ 

ว่า ‘ปันรกั’ พ้องกบัชื่อจรงิของตวัเอง จะว่าไปแล้ว เธอไม่เคยคดิเลย

ว่าตัวเองจะมีวันนี้ การเปิดร้าน เป็นเจ้าของกิจการ ดูเป็นเรื่องไกล 

ตวัเธอมากพอๆ กบัโลกอยู่ห่างไกลกบัดาวพฤหสัฯ เธอจ�าได้ดวี่าก่อน

มรี้านนี้เงนิในกระเป๋ามแีค่พอซื้อข้าวกลางวนั  

...ไม่ต้องไปคดิถงึเงนิทนุเลย  

แต่ทกุอย่างมนัเกดิขึ้นเพราะคณุนายไร่องุน่นั่นแหละ...ที่เริ่มต้น 

‘หนนุ แกต้องช่วยฉนั’ 

วันฟ้าใหม่บอกกับปัณศรในเย็นวันหนึ่งขณะที่เธอก�าลังเป็น

2
มีแผน



20  ตราบนั้นฉันรักเธอ

ชนชั้นแรงงานให้โภคนิใช้แพก็สนิค้าลงกล่องพสัด ุ

‘ฉนัจะช่วยอะไรแกได้วะ สามแีกเขากพ็ดูถกู ล�าพงัแค่สวนกล้วยไม้ 

กย็ุง่มากพออยูแ่ล้ว แกยงัคดิจะเพาะพนัธุก์ระบองเพชรขายอกี แบบนี้ 

จะเอาเวลาไหนไปดูแลพี่เขาล่ะ’ 

‘แต่มนัน่ารกั’

‘แกจะรกัต้นไม้นั่นมากกว่าสามแีกได้ยงัไงฮะ’ 

‘ไม่ได้บอกว่ารักมากกว่า’ วันฟ้าใหม่ท�าหน้าเบื่อ ‘แต่อนาคต 

ไม่แน่ ถ้ายงัท�าตวังี่เง่าอยู่’ 

‘จ้า แม่สาวจอมข่มผวั’ ปัณศรอยากจะอจิฉาชวีติดีๆ  ของเพื่อน 

แต่ออกจะหมั่นไส้มากกว่า  

ที่น่าอจิฉาคอือาทติย์ทั้งรกัทั้งหลงเพื่อนเธอมากจนแทบไม่ยอม

ให้ห่างตัว ส่วนที่น่าหมั่นไส้คือความชอบท�าท่า ‘เบื่อผัว’ ของเพื่อน 

นั่นแหละ ทั้งที่ตวัเองกร็กัเขาปานจะกลนืกนิ 

‘ฉนัพูดจรงิๆ นะ ฉนัรู้ว่าพี่อาทติย์เขาไม่อยากให้ฉนัท�าอะไรไป

มากกว่านี้แล้ว แต่ฉันอยากเพาะพันธุ์แคคตัสสวยๆ ไม่ได้ขายเองก็ 

ไม่เป็นไร ส่งให้ร้านแกกไ็ด้’ 

‘เพ้อละ ฉนัมรี้านให้แกส่งของมาขายเมื่อไหร่’ 

‘กต็อนนี้ไง ถ้าฉนัเปิดร้านให้แก พี่อาทติย์จะได้วางใจว่าฉนัจะ

ไม่ยุ่งเกินไปจนไม่มีเวลาให้เขา’ เธอกล่าวอย่างมาดมั่นตั้งใจ ขณะที่

คนโชคหล่นทบัท�าหน้าไม่ถูกกบัการทกึทกัเอาเองของเพื่อน

‘แบบนั้นไม่ได้หรอกแป้ง ฉนัคงรบัไว้ไม่ได้ ฉนัรูว่้าจรงิๆ แกอยาก

ช่วยฉนั แต่ฉนัดูแลตวัเองได้ ไม่ต้องห่วงเลย’ 

‘หนนุ ครั้งนี้ฉนัพดูจรงิๆ นะ ฉนัไม่ได้ช่วยแก แต่อยากให้แกช่วย

จรงิๆ แกเปิดร้านขายกระบองเพชรให้ฉนั ฉนัจะออกเงนิท�าร้านให้แก

ก่อน แล้วแกค่อยเกบ็เงนิมาคนืฉนักไ็ด้ นะหนนุนะ’ 

หลงัจากเพื่อนร่ายยาวเหตผุลร้อยแปดพนัเก้าประการ สดุท้าย
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ปัณศรกย็อมรบัน�้าใจอย่างเสยีไม่ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ในเมื่อเธอโชคดมีี

เพื่อนช่วยต่อลมหายใจด้วยการลงทุนด้วยมูลค่าสูงเช่นนี้ เธอจึงคิด 

การตลาดเป็นเดอืนๆ กว่าจะได้ร้านที่สวยงามอย่างตอนนี้ 

ปันรักไม่ได้เป็นแค่ร้านขายแคคตัสเพียงอย่างเดียว แต่เป็น

สถานที่พักผ่อนของนักท่องเที่ยว ออกแบบให้เป็นร้านกาแฟในสวน  

ท่ามกลางแคคตัสนับพันต้น มีโดมกระจกขนาดสองชั้นส�าหรับนั่งดื่ม

กาแฟ จบิชา และกนิอาหารว่างง่ายๆ ร้านปันรกัเปิดมาราวสามสปัดาห์

แล้ว เธอท�าการตลาดผ่านระบบออนไลน์ ผลตอบรับดีพอสมควรจน

เธอตดัสนิใจจ้างแตงกวา เดก็สาววยัสบิเจด็ปีมาเป็นลูกจ้างอกีคน ซึ่ง

ใครๆ กม็องว่าน้อยไป แต่ส�าหรบัปัณศรเธอคดิว่าเพยีงพอ เพราะแค่

เธอคนเดยีวกท็�างานมากเท่ากบัคนสองคนแล้ว 

ร่างอวบจัดการเก็บกระถางแคคตัสใส่ลังไม้เพื่อเตรียมปิดร้าน 

แต่แสงไฟสีส้มที่ตั้งใจว่าจะให้ความสวยงามกลับท�าให้เธอมองอะไร 

ไม่ชดัจนต้องเพ่งสายตา เพราะหากว่าไม่ระวงัอาจท�าให้ต้นไม้บอบช�้า

หรือเกิดรอยขีดข่วนขึ้นได้ ดังนั้นเธอจึงมะงุมมะงาหราอยู่ท่ามกลาง

แสงสลวั จนไม่ทนัสงัเกตเลยว่ามใีครบางคนยนืมองเธออยู่หลายนาท ี

“สวสัดคีรบั” 

“กรี๊ด!” ปัณศรตกใจกับการมาแบบไม่ให้สุ้มให้เสียงจนท�า 

กระถางแคคตสัร่วงกระจายเตม็พื้น เธอมองสภาพความเสยีหายอย่าง

ตกตะลึง เพราะแค่เห็นจ�านวนกระถางที่แตก สมองก็ประมวลความ

เสียหายอย่างรวดเร็วฉับไว จากนั้นอาการตกใจก็เปลี่ยนเป็นอารมณ์

โกรธอย่างรวดเร็ว ตั้งใจจะบ่นรัวสักชุด ทว่าเมื่อเงยหน้าขึ้นมาเห็นผู ้

มาเยอืนเตม็สองตา ทกุถ้อยค�าที่ก�าลงัจะออกจากปากกลบัต้องถกูกลนื

หายไปอย่างรวดเรว็ ตามมาด้วยอาการชอ็กหนกั 

“คะ...คะ...คณุ” 

“ขอโทษนะครบั ไม่ทราบว่าร้านปิดหรอืยงัครบั” 
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ปัณศรยอมรับว่าไม่ได้ยินสิ่งที่ชายหนุ่มพูด อยู่ๆ เธอก็หูอื้อไป 

หรอืนี่เป็นความรู้สกึของคนที่รู้ว่าตวัเองก�าลงัจะต้องตายอย่างอนาถ 

แค่คดิดวงตาเรยีวรกีเ็บกิกว้างขึ้น แต่แทนที่เธอจะวิ่งหน ีขากลบั 

ก้าวไม่ออก จงึได้แต่ยนืขาแขง็อยู่แบบนั้น 

“คณุโอเคหรอืเปล่า”

“คณุจะท�าอะไรฉนั” 

“อะไรนะครบั” เรยีกว่าแปลกใจยงัน้อยไป เพราะที่คดิไว้ การ

ที่เขาโผล่มาในเวลาแบบนี้จะท�าให้เกดิภาพจ�าในใจของเธอ และวนิาที

แรกท่ามกลางแสงจนัทร์ยามค�่าคนืจะท�าให้เธอเกดิความประทบัใจ แต่

กลบักลายเป็นว่าอาการของเธอเวลานี้เหมอืนคนก�าลงักลวัมากกว่า

ไม่ใช่แค่กลวัธรรมดา แต่กลวัมาก 

“แตงกวา แตงกวา!” 

ปัณศรตะโกนเรียกพนักงานสาว ทว่ากลับต้องตกใจที่เสียง 

ตัวเองช่างแผ่วเบาราวกับกระซิบ เธอหันไปมองก็เห็นว่าร่างบอบบาง

ของเดก็แตงกวาก�าลงัสาละวนท�าโน่นนี่อยู่ในร้านกาแฟ ไม่ได้รบัรู้เลย

ว่าเธอก�าลงัจะถูกลงมอืสงัหารอยู่รอมร่อ 

“คณุ เดี๋ยวก่อนสคิรบั” 

แดนดินคว้าข้อมือหญิงสาวที่ดูเหมือนจะสติแตกเพื่อหวังระงับ

ความกลัวอันมากล้นของเธอ แต่กลับกลายเป็นว่าสาวเจ้ายิ่งสติแตก

มากไปใหญ่ 

เธอกรีดร้องแล้วสะบัดมือวิ่งหนีเข้าไปในร้านราวกับว่าเขาเป็น

ยกัษ์เป็นมาร 

แดนดนิอึ้งจนพดูไม่ออก เขามองผ่านกระจกใสของร้านกาแฟก็

เห็นว่าหญิงสาวดูตระหนกเป็นที่สุด ไม่เกินวินาทีม่านบังแสงก็ถูกปิด

ฉบัราวกบัจอโทรทศัน์ที่สญัญาณขาดหาย

ชายหนุ่มต้องควบคมุสต ิ“ให้มนัได้อย่างนี้สวิะ” 
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“แกไปผิดเวลาเองน่ีหว่า โผล่ไปมืดค�่าแบบนั้นเป็นใครก็ 

ต้องกลวัเปล่าวะ” 

พัทรดนย์เกือบหลุดหัวเราะ ถ้าไม่เกรงใจว่าเพื่อนก�าลังซีเรียส

อยู่เขาคงข�าก๊ากไปแล้ว อย่างไรก็ตาม การได้เห็นความผิดหวังของ

แดนดนิกเ็ป็นความสะใจลกึๆ ของเขาเหมอืนกนั 

“ดหูน้าฉนัด้วย” แดนดนิชี้หน้าตวัเอง “หน้าตาฉนัเหมอืนผูร้้าย

หรือไงวะ หรือว่าเป็นผีปีศาจ ยายนั่นถึงได้วิ่งหน้าตั้งหนีเข้าร้านไป 

แบบนั้นน่ะ ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีผู้หญิงคนไหนท�าแบบนี้กับฉัน 

มาก่อนเลย อย่าว่าแต่กลวัเลย แค่เมนิเฉยยงัไม่เคยมแีม้แต่คนเดยีว” 

เป็นอีกครั้งที่คนฟังต้องกลอกตาด้วยความเหนื่อยหน่าย เรื่อง 

หลงตวัเองนี่ไม่มใีครเกนิ 

“ไม่เคยมกีไ็ม่ได้หมายความว่าจะไม่มนีี่หว่า” 

“หมายความว่าไงวะ” 

“เปล่า ไม่มีอะไร ฉันก็พูดไปเรื่อย” พัทรดนย์เบี่ยงประเด็น 

เพราะรู้ดีว่าขืนพูดอะไรไม่เข้าหู เพื่อนที่พ่วงสถานะเจ้านายจะต้อง

ฉนุเฉยีวมากขึ้นอกี “แล้วแกจะท�ายงัไง เปลี่ยนแผนมั้ย ใช้วธิอีื่นที่ไม่ใช่

การใช้ผู้หญงิเป็นสะพาน” 

“ไม่” แดนดนิตอบในทนัท ีคนอย่างเขาไม่เคยท�าอะไรไม่ส�าเรจ็ 

และการเปลี่ยนแผนกะทนัหนักย็ิ่งไม่เคยเกดิขึ้นไปใหญ่ “ฉนัจะไปหา

เธอที่ร้านอกีทพีรุ่งนี้ ดูซวิ่าจะยงัคดิวิ่งหนกีนัอกีหรอืเปล่า” 

ท�าหน้าสยองแบบนี้อกีแล้ว...พทัรดนย์ลอบกลนืน�้าลายเมื่อเหน็

ดวงตาสีสนิมฉายแววอ�ามหิต ริมฝีปากหยักยกยิ้มร้ายๆ บ่งบอกว่า 

ในหวัก�าลงัมแีผนบางอย่าง 

สมควรแล้วที่ผู้หญงิจะกลวัจนวิ่งหนไีปแบบนั้น 
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โภคินขายของออนไลน์จนสามารถท�าบัญชีสวยๆ ไปยื่น 

กู้เงินธนาคารเพื่อซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ ได้ส�าเร็จ แม้จะเป็น

ห้องขนาดไม่กี่ตารางวาก็นับเป็นสินทรัพย์ชิ้นแรกของเขา ปัณศรเคย

ชื่นชม แต่วนันี้ต้องเปลี่ยนความคดิ อยู่ๆ เธอกอ็ยากให้โภคนิขายมนั

ทิ้งซะเพื่อมาอยู่กบัเธอที่โคราชเป็นการถาวร 

“แก ฉันไม่ได้ตาฝาดจริงๆ เขามาที่นี่จริงๆ เขาต้องคิดจะเอา

ชวีติฉนัแน่ๆ” ปัณศรโทร. ไปเล่าเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นให้โภคนิฟัง 

อกีฝ่ายเพิ่งแยกกบัเธอไปเมื่อตอนบ่าย ก�าลงัหาวหวอดๆ เพราะ

เหนื่อยกบัการเดนิทาง ในหวัไม่ได้ตื่นวติกกบัเรื่องที่เพื่อนเล่าเลย 

“ถ้าแน่ใจว่าไม่ได้ตาฝาด ก็คงคิดมาก คุณแดนดินเขาอาจจะ

มาซื้อของร้านแกกไ็ด้” 

“ซื้อของร้านฉัน?” ปัณศรแทบจะตะโกนผ่านโทรศัพท์ไปให ้

หเูพื่อนทะล ุ“เขาจะมาซื้อของร้านฉนัท�าไม คนระดบัเขาจะมาซื้ออะไร

ในร้านฉนั” 

“โวะ! คนเรามเีงนิกซ็ื้อได้หมดนั่นแหละ” 

“แต่ว่ามนัเชื่อยาก...”

“ไอ้หนนุ” โภคนิเรยีกเสยีงเหนื่อย “แกกลวัว่าเขาจะฆ่าแก ไหน

แกบอกมาซ ิ ว่าคนอย่างเขาจะฆ่าแกด้วยเหตผุลอะไร แกเป็นใคร มี

ผลประโยชน์อะไรกบัเขาหรอืยงัไงฮะ” 

“ก.็..” น�้าเสยีงตื่นตระหนกระคนเกรี้ยวกราดหวาดกลวัอ่อนลง

อย่างชดัเจน “ฉนัท�าชานมไข่มกุหกใส่เขาอะ” 

“แค่นี้! คนเราจะฆ่ากนัตายด้วยเรื่องแค่นี้...ได้เหรอ” 

“เออๆ ฉนัยอมรบัว่ามนัดูเหลวไหล แต่ฉนักค็วรจะกลวัไว้ก่อน 

มั้ยล่ะ ในเมื่อเขาเป็นคนยงิพี่อาทติย์ของไอ้แป้ง” 

“เขายงิเหรอ” 

“ไม่ได้ยงิ แต่บงการ” 
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“ไม่มหีลกัฐาน” 

“แต่กน็่าสงสยั” 

เถยีงกนัทั้งคนืคงไม่จบ โภคนิเหนื่อยและเพลยีมาก จ�าต้องหยดุ

เถยีงและดงึเข้าประเดน็ส�าคญั “ถ้าเรื่องที่พี่อาทติย์ถูกยงิ คณุแดนดนิ

เป็นคนบงการ แล้วแกคดิว่าเขาจะมาหาแกเพื่อฆ่าแกด้วยตวัเองมั้ย” 

“โอ้ซสิ! เขาจะจ้างวานฆ่าฉนัเหรอวะ นี่ฉนัอาจถูกลอบยงิจาก

ตรงไหนก็ได้ เวรแล้ว ฉันคิดอยู่แล้วว่าจะไม่ท�าร้านเป็นกระจกใส 

รอบด้านเพราะมันง่ายต่อการชี้เป้า แต่สุดท้ายฉันก็ยังท�าร้านเป็น 

กระจก! หรอืนี่จะเป็นลางบอกเหตวุ่าฉนัก�าลงัชะตาจะถงึฆาต” 

โภคนิถงึหรี่ตาลง อยากจะเป็นลมไปให้จบๆ จะได้ไม่ต้องมาฟัง

เรื่องไร้สาระแบบนี้ “แค่นี้ก่อนนะ” 

“ไอ้คนิ” 

“อะไรอกี” 

“ฉนัล้อเล่นน่ะ ไม่ได้คดิจรงิๆ เสยีหน่อย ไม่ต้องมาท�าเหมอืน

ฉันเป็นคนไร้สาระน่าเบื่อหน่ายจะได้มั้ย” ปัณศรท�าหน้าง�้า ไม่ต้อง 

เหน็กบัตากร็ู้ว่าเพื่อนก�าลงัท�าหน้าแบบไหน 

เธอรู้ดีว่าบางครั้งตัวเองก็เป็นโรคประสาทเกินไป เรื่องตีตนไป

ก่อนไข้ยิ่งถนัด จินตนาการไปก่อน กลัวไปก่อนทั้งที่เหตุการณ์ยังมา 

ไม่ถึง ต้องคอยให้คนอื่นเตือนสติทุกที อย่างเรื่องนักธุรกิจร้อยล้านที่

โผล่มาแบบไม่มปีี่มขีลุ่ยนี่กเ็หมอืนกนั คดิดูแล้วกด็ูไม่เข้าท่าจรงิๆ ถ้า

จะบอกว่าเขาต้องการฆ่าเธอ 

ถ้าไม่ได้มาฆ่า...แล้วเขามาท�าไม  

แปดนาฬิกาเป็นเวลาที่ร้านปันรักพร้อมให้บริการ  

เช้าๆ เช่นนี้เป็นเวลาของลูกค้ากาแฟและอาหารเช้า ถึงแม้จะ

หัวหมุนไปบ้าง แต่แม่ค้าก็ยิ้มรับด้วยความสุข ปัณศรเร่งอบขนมปัง 
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ขณะที่แตงกวาก�าลงัจดัการกบัเครื่องบดกาแฟ ต่างคนต่างยุ่งจนไม่มี

ใครมเีวลาเงยหน้าขึ้นมามองสิ่งรอบข้าง จนกระทั่งเงาของใครบางคน

ทาบทบัลงมา 

“อรณุสวสัดิ์ค่ะ รบัอะไรสั่งได้เลยนะคะ” ปัณศรกล่าวเสยีงหวาน 

แต่เพราะขนมปังที่อบไว้ถึงเวลาต้องเอาออกจากเตาพอดี หญิงสาว 

จึงไม่ได้เงยหน้าขึ้นมามองเลยว่าลูกค้ารายล่าสุดคือใคร จนกระทั่ง 

เสยีงทุ้มของเขาดงัขึ้น 

“อะไรกไ็ด้ครบั ถ้าเป็นฝีมอืคณุ” 

ปัณศรถึงกับนิ่งงันเมื่อเห็นชัดเต็มสองตาว่าผู้ชายที่ยืนอยู่ตรง

หน้าเธอเป็นใคร สองขาเธออยากจะขยับวิ่งหนี แต่มีสองสิ่งฉุดดึง 

เธอไว้ให้หยุดก่อน หนึ่งคือค�าพูดของโภคินเมื่อคืนนี้ สองคือใบหน้า 

หล่อเหลาคมคายที่มรีอยยิ้มกระจ่างใสให้เธอ 

“คณุ...” 

“ครับ” แดนดินยิ้มบาง ดวงตาสื่อแววจริงใจ ชัดเจนแล้วว่า 

ผู้หญิงอวบอ้วนที่เขาเจอเมื่อหลายเดือนก่อนผอมลงจริงๆ คมกริช 

ไม่ได้ใช้กล้องที่มีแอปพลิเคชันถ่ายแต่อย่างใด เธอตัวเล็กลง แต่ยัง 

ไม่ถงึขั้นผอมบาง ยงัอวบอิ่มและมเีนื้อหนงัอยู่มาก แต่กด็ูผดิหูผดิตา

อยู่จรงิๆ 

แม้จะแปลกใจ แต่แดนดินก็เก็บอาการได้ดี ภายใต้ความรู้สึก

ในใจที่ไม่มใีครหยั่งถงึ ใบหน้าหล่อเหลายงัแสดงความจรงิใจได้อย่าง

แนบเนยีน 

แต่อกีฝ่ายกย็งัรบัรู้ถงึสิ่งที่เขาต้องการสื่อถงึอยู่ด ี

ไม่บ่อยนกัที่ปัณศรจะเผชญิกบัสถานการณ์ลกัษณะนี้ โดยปกติ

ถ้าพบอะไรที่ดูเหมอืนไม่ปลอดภยั เป็นอนัตรายต่อสวสัดภิาพร่างกาย 

เธอมกัเลี่ยงไปให้ไกล แต่นี่มนัร้านของเธอ สมบตัชิิ้นเดยีวที่เธอมแีละ

ยงัไม่ได้เป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์เพราะยงัผ่อนช�าระหนี้ไม่หมด 
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...เธอคงท�าใจทิ้งมนัลงไม่ได้

“คณุ”

ปัณศรกลืนน�้าลาย แววตาของเขาที่มองมาเหมือนอยากจะ 

บบีคอเธอให้แหลกละเอยีดหลงัจากที่แก้วชาไข่มกุหกใส่แผ่นหลงักว้าง

วนันั้นยงัสั่นประสาทเธอไม่หาย 

“ครบั” 

คิ้วเรียวบนใบหน้าอิ่มเอิบขมวดแน่น สมองคิดใคร่ครวญแล้ว

สรุปได้ว่าแดนดินจ�าเธอไม่ได้ เขาลืมเหตุการณ์ครั้งนั้นไปแล้ว ใช่สิ! 

เขาคงจ�าเธอไม่ได้หรอก เธอเองที่บ้าบอคิดว่าเขาผูกใจเจ็บทั้งที่จริงๆ 

อาจไม่มอีะไรเลย 

ดงันั้นเธอควรจะฟื้นฝอยหาตะเขบ็หรอื...

“อ้อ! ฉนัจ�าผดิน่ะค่ะ ไม่มอีะไรหรอกค่ะ” 

‘มสุาวาทา เวรมณ.ี..ลกูช้างขอโทษนะเจ้าคะ แต่มนัจ�าเป็นจรงิๆ 

ลูกช้างจ�าต้องโกหกเพื่อรกัษาชวีติรอด’

“ครบั” แดนดนิยิ้มกริ่มทั้งปากทั้งตา มั่นใจว่าแววตาแบบนี้แหละ 

ที่มดัใจผู้หญงิได้อยู่หมดัภายในเสี้ยววนิาท ี

ปัณศรเหน็เขายิ้มให้เธอกย็ิ้มตอบ แต่ชดัว่าไม่ได้มคีวามหวั่นไหว

กบัสายตาของเขาอยู่ในนั้น 

“คณุลกูค้าจะรบัอะไรดคีะ สั่งได้เลยค่ะ” เมื่อเหน็ว่าแดนดนิลมื

เหตกุารณ์วนันั้นไปแล้ว ปัณศรกส็วมวญิญาณแม่ค้าท�าการขายทนัท ี

โดยไม่ได้สนใจยิ้มมดัใจของเขาเลย 

แดนดนิถงึกบัเซง็จดัที่อะไรๆ ไม่เป็นอย่างที่คดิสกัอย่าง ปัณศร

ไม่มีทีท่าอะไรที่จะเปิดโอกาสให้เขาท�าความรู้จักกับเธอได้เลย หรือ

อย่างน้อยถ้าเธอพูดเรื่องที่ซุ่มซ่ามท�าชาไข่มุกหกใส่เขาวันนั้นก็ยังพอ

ให้เขาหาเรื่องสานสมัพนัธต์อ่ได้ แตน่ี่อะไร เมื่อวานวิ่งหนกีนัขนาดนั้น  

วนันี้ยงัมาท�าเฉยใส่กนัอกี 
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เมื่อท�าอะไรไม่ได้...ชายหนุ่มจึงตอบไปด้วยน�้าเสียงที่ราบเรียบ

อย่างคนเกบ็กดความรู้สกึ  

“แบลก็คอฟฟีครบั” 

“ใส่ไซรปัมั้ยคะ” 

“ไม่ครบั” 

“ได้ค่ะ รับอะไรเพิ่มอีกมั้ยคะ ร้านเรามีแซนด์วิชท�าสดใหม่ 

ทุกวัน เหมาะส�าหรับคนรักสุขภาพเพราะใช้ขนมปังโฮลวีตและทูน่า 

ไขมันต�่าค่ะ ผักก็เป็นออร์แกนิกจากไร่ตะวันฉาย รับรองว่าปลอดภัย 

ไร้สารพษิ”

“ไม่ครบั”

ค�าปฏเิสธด้วยน�้าเสยีงเรยีบเฉยนั้นท�าให้ปัณศรหน้าเจื่อนไป แต่

ก่อนที่จะคดิอะไรให้มากมายไปกว่านี้ เธอกร็บีสลดัศรีษะไล่ความคดิ

ทั้งหมดออกไป 

“ถ้าอย่างนั้นเชญินั่งรอที่โต๊ะก่อนนะคะ เดี๋ยวน�าไปเสร์ิฟให้ค่ะ”  

พูดจบกร็บีหนัไปสั่งแตงกวาให้รบีจดัการทนัท ีใบหน้าหล่อเหลา

ที่ระบายด้วยความอบอุน่อ่อนโยนในคราแรกแปรเปลี่ยนเป็นแขง็กร้าว

ขึ้นทนัทโีดยไม่มใีครสงัเกตเหน็เลย  

“ครบั” 

“เป็นยังไงบ้างครับนาย” คมกริชเอ่ยถามทันทีเมื่อเห็น 

เจ้านายเดนิเข้าออฟฟิศมา 

“สหีน้าฉนัไม่ได้บอกอะไรแกเลยหรอืไงฮะ” 

ร่างสูงในชุดเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนและรองเท้าเซฟตีสีน�้าตาลเข้ม

ราคาแพงก้าวฉับๆ แล้วทิ้งตัวนั่งลงบนเก้าอี้ประจ�าต�าแหน่ง ใบหน้า

หล่อเหลาไม่สบอารมณ์ 

คมกรชิโน้มตวัลงมามองเจ้านายอย่างตั้งใจดวู่าใบหน้าหล่อเหลา
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บ่งบอกอะไรกนัแน่ ก่อนจะเลกิคิ้วขึ้นในวนิาทตี่อมา “สหีน้าของนาย

ดูไม่ค่อยด ีหวิหรอืว่าต้องการกาเฟอนีครบั” 

“ไอ้คม แกอยากถูกไล่ออกมากใช่มั้ย” 

ไม่พูดเปล่า แดนดินคว้าบางอย่างบนโต๊ะขว้างใส่ลูกน้องจอม

กวนประสาทจนวตัถพุลาสตกิขนาดพอดมีอืลอยละลิ่วไปกลางอากาศ 

แต่คมกรชิตาไวหลบได้ทนั 

“โห! นาย” 

“ไปไกลๆ กูเลยไป” 

คนถูกไล่กลนืน�้าลายอกึใหญ่ ลงได้ขึ้นกูมงึเมื่อไหร่ เป็นอนัรู้กนั

ว่าอารมณ์ของเจ้านายขึ้นถงึขดีสดุแล้ว และไม่ควรไปแหย่รงัแตน เดี๋ยว

แตนมนัจะต่อยให้เจบ็ตวัเปล่าๆ  

“โธ่นาย เหน็เครยีดๆ เลยอยากให้นายอารมณ์ด”ี 

“แล้วเป็นไง กูอารมณ์ดขีึ้นมั้ย” 

“ไม่เลย” คมกริชหัวเราะแห้งๆ “ว่าแต่ ไม่คืบหน้าเลยเหรอ 

นาย” 

คมกริชถามโดยไม่ต้องเท้าความ รู้ว่าระหว่างที่งานทุกอย่าง

ชะงกังนัเพราะคดคีวามกอปรกบัโรงไฟฟ้าอยูใ่นระหว่างการตรวจสอบ

ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม แต่บางอย่างยังเดินหน้าต่อไปอย่าง

เงยีบๆ 

“ไม่สักนิด ยายขนุนอะไรนั่นมองฉันเหมือนเห็นภูเขาต้นไม้  

ไม่ได้รู้สกึอะไรเลย อยากจะบ้าตาย” พูดแล้วกห็วัเสยี ก่อนหน้านี้เขา

ไม่คิดว่าทุกอย่างจะยาก เพราะที่ผ่านมาเสน่ห์ของเขาไม่เคยหักหลัง 

นี่อะไร เขาส่งสายตาเชื่อมจนตาจะบอดอยู่แล้ว เธอกลับยังท�าเฉย  

ไม่รู้สกึอะไรสกันดิเดยีว 

“นายเพิ่งไปพบเธอแค่สองครั้ง แถมครั้งแรกกแ็วบเดยีว กะจะ

ให้เธอหลงนายเลย...มนักย็งัไงๆ อยู่นะนาย” 
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“ยงัไงๆ อะไรของแกวะ...” แดนดนิถามอย่างใส่อารมณ์ “แค่

สองครั้งกเ็กนิพอแล้ว คนอย่างฉนัไม่เคยเหนื่อยเรื่องจบีผู้หญงิ แค่ส่ง

สายตาพวกเธอกแ็ทบวิ่งมาซบอกฉนัแล้ว ยายนั่นไม่โง่กค็งซื่อบื้อที่ไม่รู้

อะไรเลย จะให้จบีจรงิจงัแค่ไหนกนัวะ แกคดิว่าฉนัสนกุนกัหรอืไงที่ต้อง

ไปอ่อยผู้หญงิที่ตวัเองไม่ชอบ” 

“งั้นนายกเ็ปลี่ยนแผนสคิรบั” 

“ถ้าฉันคิดแผนอื่นออก ก็คงไม่ต้องมานั่งท�าเรื่องงี่เง่าแบบนี้

หรอก” 

คมกริชอยากจะกลอกตาแบะปากเหมือนที่พวกสาวๆ ท�า ติด

ตรงที่ว่าถ้าท�าแบบนั้นครั้งนี้แดนดนิคงไม่ขว้างแค่ที่ทบักระดาษ แต่อาจ

จะเป็นอะไรที่เขาหลบไม่ทนั 

“แล้วนายมอีะไรให้ผมช่วยมั้ยครบั” 

“แกตามยายเด็กนั่นมาสักพักนึงแล้ว รู้มั้ยว่าอะไรที่ท�าให้ฉัน 

สามารถเข้าถงึเธอง่ายๆ แล้วกเ็รว็”

คมกรชินิ่งไปเมื่อเหน็ประกายวบูวาบในดวงตาสสีนมิของเจ้านาย 

คงจะคิดแผนร้ายอยู่เป็นแน่ เขาท�างานให้แดนดินมาหลายปี รู้ดีว่า 

ภายใต้ใบหน้าหล่อเหลาปานเทพบุตรนั้น เบื้องหลังคือจอมวายร้าย 

แดนดนิเป็นมนษุย์ประเภทที่คดิถงึเรื่องธรุกจิเป็นหลกัและท�าทกุอย่าง

เพื่อผลก�าไร งานนี้ยายหนเูจ้าของร้านกระบองเพชรคงถงึคราวเคราะห์ 

ไม่ใช่เคราะห์ธรรมดา แต่เป็นเคราะห์หนกั เคราะห์ครั้งใหญ่ 

“เท่าที่ทราบมา คุณปัณศรค่อนข้างจะให้ความส�าคัญกับเรื่อง

เงนิ” 

“งั้นเหรอ แบบนี้ก็ง่าย แค่ซื้อเครื่องเพชร หรือทองเส้นใหญ่ๆ 

สกัเส้นกน็่าจะพอ” 

“ไม่ใช่แบบนั้นครับนาย” คมกริชท�าหน้าเหนื่อย แดนดินเก่ง 

ทกุเรื่อง แต่เทคนคิการจบีหญงิเข้าขั้นสอบตก คงเป็นเพราะไม่เคยต้อง
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ลงมอืจบีใครจรงิๆ จงัๆ สกัท ีถงึได้ดเูหมอืนไม่เข้าใจผูห้ญงิเอาเสยีเลย 

“ถึงคุณปัณศรเธอจะงกและเห็นแก่เงินมาก แต่เธอก็ไม่นิยมของที่ได้

มาฟรีๆ  นะครบันาย เพราะแบบนั้นอาจจะท�าให้เธอระแวงไปอกีว่านาย

หวงัอะไรจากเธอหรอืเปล่า อกีอย่างถงึแม้ว่าเธอจะอายยุี่สบิสามปีแล้ว 

แต่อุปนิสัยเหมือนเด็กๆ อยู่ โลกของเธอเป็นสีชมพูเหมือนวิ่งอยู่ใน 

ทุ่งลาเวนเดอร์ ถ้านายคิดจะเข้าหาเธอ ผมคิดว่า...คงต้องเล่นบท 

คนด”ี 
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พอเริ่มสายคนก็เริ่มซา ปัณศรพอมีเวลาตอบข้อความที่

ลูกค้าส่งเข้ามา 

เพจ ‘ปันรัก’ เป็นตลาดออนไลน์ที่ปัณศรคิดว่าจ�าเป็นส�าหรับ

การท�าธุรกิจในยุคนี้ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่ถนัดตอบแชต เช็กสต๊อกของ 

และจดัการกบัออร์เดอร์ลูกค้า แต่ถงึอย่างไรกค็งเลี่ยงไม่ได้แล้ว 

‘เกษตรกรต้องรู้จกัปรบัตวัถงึจะอยู่รอดในยคุ 4.0’ 

ค�าพูดของอาจารย์ในรายวิชาหนึ่งตอนเรียนอุดมศึกษา เธอ 

เห็นด้วยอย่างไม่มีข้อกังขา ยิ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากเท่าไหร่  

เรากต็้องรู้จกัปรบัวถิชีวีติตวัเองให้กลมกลนื 

ขณะที่ก�าลังโพสต์ภาพแคคตัสแล้วจัดการแชร์ไปยังเพจต่างๆ 

ข้อความหนึ่งกเ็ด้งเข้ามา 

ดนิ : สวสัดคีรบั ต้องการสั่งแคคตสัห้าร้อยต้น ส�าหรบัตกแต่ง

ภายในส�านกังาน

ปัณศรชอ็กจนตาเหลอืก เธออ่านข้อความนั้นซ�้าไปมาอกีหลาย

รอบกว่าที่จะจัดการกับสติตัวเองแล้วนิ้วเรียวก็พิมพ์ข้อความตอบ 

กลบัไป 

ปันรกั : สวสัดค่ีะ ไม่ทราบว่าลกูค้าต้องการแบบไหนคะ ร้านเรา 

3
เล่นบทคนดี
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มีแหล่งเพาะพันธุ์แคคตัสขนาดใหญ่ สามารถจัดหาได้ตามจ�านวนที่

ต้องการเลยค่ะ หรอืจะเข้ามาดูที่ร้านก่อนกไ็ด้นะคะ 

ดิน : ครับ จริงๆ เมื่อเช้าผมเข้าไปร้านคุณมาแล้ว เห็นต้น

กระบองเพชรน่ารกัๆ เยอะเลย คดิว่าร้านคณุน่าจะมจี�านวนเท่าที่ผม

ต้องการ 

ปัณศรย่นคิ้ว เธอรบีคลกิเข้าไปรูปโพรไฟล์ลูกค้าคนใหม่ ภาพ 

ที่เหน็คอืร่างสง่างามในชดุสูทเรยีบหรู ใบหน้าคล้ามคม คิ้วหนา ดวงตา

เรียวรีพราวระยับ จมูกโด่ง ผิวสีแทน แค่แวบแรกเธอก็จ�าได้ทันทีว่า

เป็นเขา 

แดนดนิ... 

ทั้งที่สบายใจไปแล้วแท้ๆ ว่าเขาจ�าเธอไม่ได้และคงไม่ได้ผูกใจ

เจ็บอะไร แต่เพียงแค่เห็นหน้า ใจเธอก็กระตุกวูบขึ้นมาอย่างไม่อาจ

ควบคมุได้ 

ดิน : ผมสามารถเข้าไปดูสินค้าได้เมื่อไหร่ครับ ขอเป็นช่วงที่

ลูกค้าไม่มาก เพราะคดิว่าอาจต้องใช้เวลาสกัหน่อย  

ข้อความเด้งขึ้นมาอีกครั้งบนหน้าจอ เร่งเร้าให้เธอเลิกคิดเรื่อง

อดีตแล้วกลับมาสนใจปัจจุบัน เธอรีบพิมพ์ข้อความนัดหมายวันและ

เวลากลบัไป เมื่อไตร่ตรองดแีล้วจนแน่ใจว่าคนระดบัแดนดนิซื้อแคคตสั

ทลีะห้าร้อยต้นไม่น่าเป็นเรื่องหลอกลวง ถงึแม้ว่าตอนนี้ภาพเบื้องหลงั

ของชายหนุ่มจะมีเงาด�ามืด ไม่รู้ว่าเป็นคนดีหรือร้าย แต่นั่น...มันคง

คนละเรื่องกบัการขายของนี่นา 

ชาวบ้านละแวกนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก แดนดิน วิริยะไพศาล  

นักธุรกิจหนุ่มผู้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

ถ่านหินที่เป็นประเด็นโด่งดังไปเมื่อหลายเดือนก่อน เรื่องผลกระทบ 

ต่อมลภาวะจนเกิดการประท้วงจากชาวสวนว่าอาจมีผลกระทบต่อ 
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พชืพรรณทางการเกษตร 

การประท้วงคงยงัไม่ยตุง่ิายๆ หากอาทติย์ซึ่งเป็นตวัแทนผูช้มุนมุ

ขณะนั้นไม่ถกูลอบยงิเสยีก่อน และเหตกุารณ์ครั้งนั้นกท็วคีวามเกลยีด

ชงัในตวัเขาเพิ่มมากขึ้น แน่นอนว่าการปรากฏตัวในที่สาธารณะย่อม

ไม่ใช่เรื่องดีในตอนนี้ ดังนั้นปัณศรจึงเข้าใจอยู่ว่าที่เขาไม่ต้องการมา 

ที่ร้านในช่วงเวลาที่มลีูกค้าเยอะ เหตผุลนี้กอ็าจเป็นส่วนหนึ่ง 

ลูกค้าร้านปันรักเริ่มซาช่วงเวลาเย็นย�่า เป็นเวลาเดียวกับที่ 

แดนดนิปรากฏตวั 

ชายหนุ่มไม่ได้เดินเข้าไปในร้านทันที แต่ยืนมองอยู่ด้านนอก 

ครู่หนึ่ง ภาพที่เหน็คอืร่างอวบก�าลงัวุ่นอยู่กบัการท�าอะไรสกัอย่างหลงั

เคาน์เตอร์ ภายในร้านที่ออกแบบให้เป็นกระจกรอบด้านสว่างไสวด้วย

โคมไฟระย้า นอกจากแตงกวาที่ก�าลังเก็บข้าวของบนโต๊ะของลูกค้า 

ที่เพิ่งลกุไป ภายในร้านกว็่างเปล่า ไม่มลีูกค้าแม้แต่คนเดยีว 

“ตั้งแต่เกิดมา ไม่เคยเห็นธุรกิจอะไรที่รอวันเจ๊งเท่าร้านต้นไม้ 

ไร้สาระนี่เลย” 

ชายหนุ่มหรี่ตาลงเป็นท่าทางปกติของคนที่สบอารมณ์กับอะไร

สักอย่าง ก่อนเดินไปตามทางทอดยาวสู่ตัวร้าน ผ่านดงแคคตัสที่ 

เรยีงรายตลอดทางเดนิ หลายต้นแขวนเป็นแพเพื่อให้เลอืกหยบิง่ายๆ 

หลายต้นถกูจดัวางไว้อย่างสวยงามบนชั้นวางที่ถกูคดัสรรมาหลากหลาย

รูปแบบ 

แต่เช่นเคย แดนดนิเป็นพวกไม่สนใจความงามจากอะไรพวกนี้ 

สิ่งสวยงามอย่างเดยีวในชวีติเขาคอืยอดเงนิที่เพิ่มขึ้นในบญัช ี

นอกนั้น...ไร้สาระ 

“สวสัดคีรบั” เมื่อเข้ามาในร้าน ใบหน้าเรยีบเฉยตดิเบื่อหน่าย

กเ็ปลี่ยนเป็นยิ้มสดใสในทนัท ี 

“สวสัดค่ีะ คณุลกูค้าที่นดัไว้ใช่มั้ยคะ” แตงกวารบีวางมอืที่ก�าลงั
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เชด็โต๊ะเข้ามาต้อนรบั 

เดก็สาววยัสบิเจด็ปี ภมูลิ�าเนาเป็นคนโคราชตั้งแต่ก�าเนดิ รปูร่าง

ผอมบางคล่องแคล่วว่องไว ยิ้มแป้นต้อนรบัแขกด้วยใจรกัในบรกิาร แต่

ความจริงแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความหล่อเหลาผิดจากคนแถวนี้

อย่างเด่นชัดของแดนดิน ขนาดที่คงจะเป็นหนึ่งในพันของคนที่นี่ที่ 

ไม่ได้เกลียดชายหนุ่มตรงหน้า เพราะเหตุผลอันไม่น่าเป็นเหตุผลเลย

นั่นคอืเขาหล่อ 

“ใช่ครบั” เขายิ้มให้เดก็สาว ไม่นานปัณศรกเ็ดนิอ้อมเคาน์เตอร์

ออกมาในสภาพที่สวมผ้ากันเปื้อน ใบหน้ากลมเยิ้มไปด้วยเหงื่อทั้งที่

อยู่ในห้องแอร์ สภาพดูแม่ค้าสดุๆ ไปเลย 

ถ้าบอกว่าเขาจบียายนี่ จะมคีนเชื่อจรงิเหรอ 

“คุณคะ คุณ...” ปัณศรเรียกเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มนิ่งงันไปเลย

เมื่อเหน็หน้าเธอ ทั้งที่เธอกล่าวสวสัดตีั้งสามรอบแล้ว เขากไ็ม่หอืไม่ออื

สกัค�า 

แดนดินรู้สึกตัวจึงต้องรีบปั้นหน้าให้เหมือนว่าเมื่อครู่เขาไม่ได ้

คดิอะไรเลวร้าย ไม่ได้คดิเลยว่าอยากหนัหลงัแล้วเดนิกลบัออกไปมาก 

แค่ไหน  

“ครบั?” 

“คณุเป็นอะไรหรอืเปล่าคะ อยู่ดีๆ  กน็ิ่งไป”

“ผมจะเผลอตวัทกุท ีเวลาที่เหน็ของสวยๆ งามๆ” 

ปัณศรเลกิคิ้ว หนัซ้ายหนัขวาเพื่อให้รู้ว่า ‘ของสวยๆ งามๆ’ ที่

เขาว่าคืออะไร แต่ด้วยใจบริสุทธิ์...เขาคงหมายถึงต้นแคคตัสที่เธอใช้

ประดบัประดาในร้านนั่นแหละ 

“คุณนี่ดูหลงใหลเจ้าพวกแคคตัสมากๆ เลยนะคะ ดีเลยค่ะ  

คณุมาถูกที่แล้ว” 

“อะไรนะครบั” 
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“กแ็คคตสัไม่ใช่เหรอคะ ที่ท�าให้คณุมองตาค้างอยู่แบบนี้” 

แดนดินแทบจะเอาหัวโหม่งพื้นโลก ทั้งที่เขาหมายถึงเธอ แต ่

เธอกลบัมองว่าเขาก�าลงัชื่นชมต้นกระบองเพชรไร้สาระนั่น 

เป็นผู้หญงิแบบไหนกนัแน่          

ไม่โง่เกนิไปกค็งจะซื่อบื้อ 

“เดี๋ยวเชญิคณุทางนี้เลยนะคะ ฉนัขอเวลาล้างมอืถอดผ้ากนัเป้ือน 

หนึ่งนาท”ี

แดนดนิมองคนที่วิ่งปรูด๊ไปหลงัเคาน์เตอร์อย่างไม่รูจ้ะท�าอย่างไร

หรอืพูดอะไร นอกจากตอบออกไปสั้นๆ ว่า “ครบั” 

พอล้างมือ ซับเหงื่อบนใบหน้า ถอดผ้ากันเปื้อน สาวอวบ

ที่ดูขะมุกขะมอมก็ดูได้ขึ้นมาเล็กน้อย แต่แดนดินก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าเธอ

ช่างไม่มอีะไรน่าดูเอาเสยีเลย 

ถ้าขนืเป็นอย่างนี้ แผนการจบีเพื่อใช้เธอเป็นสะพานข้ามไปหา

นายอาทติย์คงจะไม่มวีนัส�าเรจ็เป็นแน่

“สวยมากครบั คณุรบัมาทั้งหมดเลยหรอื” 

“บางส่วนก็เพาะเองค่ะ แต่ส่วนน้อย ถ้าคุณแดนดินต้องการ

จ�านวนมากถึงห้าร้อยต้น ฉันสามารถสั่งจากไร่ตะวันฉายได้ภายใน 

ไม่เกนิสองสปัดาห์ค่ะ” 

แดนดินสีหน้าเจื่อนไปจนอีกฝ่ายจับสังเกตได้ เขาไม่ตอบอะไร 

ยิ่งท�าให้เธอร้อนใจ 

“คณุไม่สบายใจอะไรหรอืเปล่าคะ” 

“ผมเกรงว่าถ้าเจ้าของไร่เขารูว่้าคนซื้อเป็นผม เขาจะไม่ขายให้

น่ะสคิรบั” 

ปัณศรเบกิตากว้าง เธอลมืเรื่องนี้ไปเสยีสนทิ เพราะมวัแต่ดใีจ

ที่มีออร์เดอร์สินค้าเข้ามาเยอะแท้ๆ “ฉันลืมไปเลยว่าคุณมีปัญหากับ
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พี่...เอ่อ คณุอาทติย์ เจ้าของไร่ตะวนัฉาย” 

“ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาหรอกครับ” แดนดินตอบด้วย 

น�้าเสยีงที่เตม็ไปด้วยความไม่สบายใจ “แต่เขาต่างหาก ที่...” 

ปัณศรไม่ได้นกึถงึปัญหาข้อนี้จรงิๆ ถงึเรื่องราวระหว่างแดนดนิ

กับอาทิตย์จะเป็นข่าวใหญ่อยู่ร่วมสัปดาห์ แต่เธอเองก็เป็นคนนอก  

ไม่ได้รู้ตื้นลกึหนาบางอะไรมากไปกว่าที่คนทั่วไปรูเ้ลย แม้ที่แดนดนิพดู

จะมส่ีวนเป็นไปได้อยูบ้่าง แต่เธอกเ็ชื่อมั่นว่าวนัฟ้าใหม่จะมเีหตผุลพอ 

ในเมื่อศาลยงัไม่ตดัสนิกเ็ท่ากบัว่าแดนดนิยงับรสิทุธิ์ 

หรือว่าเธอมองโลกในแง่ดีเกินไป เพราะถ้าผลการตัดสินของ

ศาลออกมาว่าแดนดนิคอืผู้บงการ กเ็ท่ากบัว่าเขาเป็นคนร้ายที่ฆ่าคน

ได้เชยีวนะ 

“คณุปัณศรกค็งคดิเหมอืนกนัใช่มั้ยครบั ว่าไร่ตะวนัฉายจะไม่ยอม

ขายของให้ผม ผมเข้าใจนะครบั สถานการณ์ตอนนี้มนัชวนให้เชื่อว่า

ผมเป็นคนท�าจรงิๆ” 

เห็นใบหน้าเศร้าๆ ของเขาแล้ว คนจิตใจอ่อนไหวก็อดสงสาร 

ไม่ได้ เธอเชื่อคนง่ายเกนิไปไหม หากจะเชื่อว่าเขาอาจไม่ได้ท�า 

“ฉนัไม่ได้คดิว่าคณุเป็นคนท�านะคะ” ปัณศรแอบไขว้นิ้วเพราะ

โกหก แน่นอนละ เธอเคยคดิว่าเขาเป็นคนท�าเพราะความคดิอนัตื้นเขนิ 

เขาว่ากันมาเธอก็ว่าตามไป ไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีก่อน “ต�ารวจไม่มี 

หลกัฐานว่าคณุท�า กถ็อืว่าคณุยงัเป็นผู้บรสิทุธิ์อยู่ อย่าคดิมากนะคะ” 

“บางทผีมกอ็ยากให้ต�ารวจได้หลกัฐานไวๆ คนจะได้รูค้วามจรงิ

เสยีทวี่าผมไม่ได้ท�า”  

“เอาเป็นว่าฉนัคนนงึที่เชื่อว่าคณุไม่ได้ท�า สู้ๆ นะคะ” เธอบอก

ด้วยใบหน้าระบายยิ้ม 

แดนดนิเผลอสบตาพราวระยบัอย่างลมืตวั ยายนี่เป็นเดก็น้อย

จรงิๆ เลยนะ 
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แบบนี้แหละ...ง่ายด ี

“คณุเชื่อผมจรงิๆ เหรอ” 

“ใช่ค่ะ ฉนัเชื่อจรงิๆ ว่าคณุไม่ได้ท�า ยอมรบันะคะว่าตอนแรก

ฉันก็อดคิดแบบคนอื่นๆ ไม่ได้ นั่นเพราะฉันยังไม่เคยได้สัมผัสตัวตน

จรงิๆ ของคณุ ตอนนี้แค่ได้คยุกบัคณุกไ็ด้เหน็ว่าคณุเป็นคนสภุาพ คง

ไม่ท�าอะไรร้ายๆ แบบนั้นหรอก” ปัณศรพูดตามที่คดิ ก่อนที่จะเบกิตา 

กว้างด้วยความตกใจ “ตายจรงิ ทั้งที่เพิ่งพบกนัแท้ๆ ฉนักลบัพูดอะไร

เลอะเทอะไปเรื่อยเลย ขอโทษนะคะ” 

“ไม่หรอกครับ คุณน่ะท�าให้ผมสบายใจขึ้นมากเลยต่างหาก”  

แดนดนิส่งสายตาแพรวพราว  

ปัณศรไม่รับรู้ความนัยจากดวงตาคมเข้มของเขาจึงยิ้มกลับไป

อย่างจรงิใจ “ด้วยความยนิดคี่ะ” 

จากนั้นร่างอวบที่สงูเพยีงไหล่ของคนตวัโตกเ็ดนิน�าเข้าไปในโดม

ที่เต็มไปด้วยกระบองเพชรหลากหลายสายพันธุ์ เธอมีความรู้เรื่อง

แคคตัสในระดับที่มากพอสมควร เพราะผ่านการศึกษาค้นคว้าอย่าง

ลกึซึ้งก่อนจะเปิดร้าน อนัที่จรงิเธอไม่ได้หลงใหลมนัเท่าใดนกั ทกุอย่าง

เริ่มต้นจากวนัฟ้าใหม่ทั้งหมด รายนั้นอะไรๆ กน็่าสนใจไปหมด ส่วน

เธอเพิ่งจะมาชอบตอนที่คลกุคลอีย่างจรงิๆ จงัๆ เมื่อไม่นานมานี้ 

“เท่าที่ดูมาทั้งหมดนี้ คณุชอบมั้ยคะ” เธอบอกเมื่อพาเขาเดนิดู

จนทั่วแล้ว 

“ชอบครบั” 

ฟ้าสลวัก่อนหน้านี้กลายเป็นความมดืปกคลมุไปทั่วบรเิวณ แต่

แสงไฟสีส้มนวลตาก็ยังส่องสว่าง ปัณศรเงยหน้าขึ้นก็พบว่าดวงตา 

คมเข้มจบัจ้องมาที่เธอ 

รอยยิ้มกระจ่างของปัณศรค่อยๆ จางลง ไม่รู้ว่าท�าไมดวงตา 

คู่นั้นถงึได้ท�าให้เธอหวั่นไหวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในชวีติ 
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“เอ่อ...” หญิงสาวหันซ้ายหันขวาด้วยความประดักประเดิด  

เอาจริงๆ เขาก็หล่อมากอย่างที่แตงกวาว่านั่นแหละ มายืนจ้องกัน 

แบบนี้ คนไม่เคยมีความรักก็อดหวั่นไหวไม่ได้ แต่อย่าคิดอะไรไป

มากกว่านี้เลย คนอย่างเธอมีความรู้สึกแบบนี้กับใครก็เท่ากับหักอก 

ตัวเองตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่ม “งั้นเราเข้าไปตกลงเรื่องของกันข้างในร้าน 

เลยดมีั้ยคะ” 

“ผมคดิว่าพรุง่นี้ค่อยมาคยุใหม่ดกีว่า งานที่บรษิทัผมอกีตั้งสาม

อาทติย์ คดิว่าน่าจะยงัพอมเีวลา แต่วนันี้ผมมนีดัเข้ามากะทนัหนัเลย

ต้องรบีไปน่ะครบั” 

“อ้อ อย่างนั้นก็ได้ เอาที่คุณแดนดินสะดวกเลยนะคะ จะมา 

เมื่อไหร่ เข้ามาได้ทกุเมื่อเลย” ปัณศรกล่าวอย่างสภุาพเป็นทางการ  

“ครบั ถ้างั้นผมขอเบอร์คณุได้มั้ยครบั สะดวกกว่าทกัผ่านแชต” 

“ได้สคิะ” เธอรบีบอกเบอร์เขาโดยไม่ลงัเลเลยสกันดิว่าแดนดนิ

อาจหวงัอะไรมากกว่าตดิต่อเรื่องงาน 

เธอไม่มคีวามจ�าเป็นต้องลงัเล เพราะตั้งแต่เกดิมาปัณศรไม่เคย

มีผู้ชายคนไหนเข้ามาจีบหรือหวังอะไรจากตัวเธอเลยสักครั้ง และ 

ชวีตินี้คงไม่มงี่ายๆ ด้วย 

เมื่อแลกเบอร์กันเรียบร้อยแล้ว หญิงสาวก็เดินมาส่งแดนดิน 

ที่รถ พอเห็นเมอร์เซเดส-เบนซ์สีขาวนวลจอดอยู่หน้าร้าน ดวงตาก็ 

เบกิกว้างขึ้น 

“โอ้โห รถสวยจงัเลยค่ะ” 

แดนดนิแอบยิ้มกริ่ม ผูห้ญงิร้อยทั้งร้อยไม่มใีครไม่ชอบผูช้ายรวย 

ที่บอกว่าไม่ได้มองกันที่ฐานะเงินทองก็แค่ค�าพูดสวยหรูที่ท�าให้ตัวเอง

ดูดเีท่านั้นแหละ 

เฮอะ! ผู้หญงิ

“ชอบรถเหมอืนกนัหรอืครบั” 
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“ไม่หรอกค่ะ ฉันไม่ได้ชอบรถเป็นพิเศษ แค่เห็นว่าเป็นเบนซ์ 

ตามนักโ็ตเองโดยอตัโนมตันิ่ะค่ะ” ปัณศรบอกตามที่คดิ นยัน์ตาเป็น 

ประกายวบิวบั  

คนที่คดิว่าอกีฝ่ายจะมคี�าพูดสวยหรูถงึกบัชะงกัไป ไม่คดิว่าเธอ

จะพูดออกมาตรงๆ โดยไม่คดิรกัษาภาพลกัษณ์ของตวัเอง และแม้ว่า

จะแปลกใจ แต่ชายหนุ่มกย็งัเดนิตามแผนต่อไป 

“ถ้าคณุชอบ ว่างๆ ไปนั่งรถเล่นกบัผมได้นะครบั” 

“หือ?” หัวใจปัณศรกระตุกวูบ ไม่ใช่แค่เพราะเนื้อความใน 

ค�าพูดของเขา แต่น�้าเสยีงกรุ้มกริ่มนั่นด้วยที่ท�าให้เธอใจสั่น 

“พูดจริงๆ นะครับ ผมมาอยู่ที่นี่ไม่ค่อยรู้จักใคร ถ้ามีเพื่อน 

กนิข้าวบ้างกค็งจะด”ี 

ปัณศรไม่ตอบอะไร เพราะพูดไม่ออก เธอนิ่งไปจนแดนดนิต้อง

เอ่ยต่อ 

“ขอโทษ ผมลมืไปเลยว่าบางทคีณุอาจไม่ได้เหน็ผมเป็นเพื่อน” 

“เปล่านะคะ” เธอปฏเิสธอย่างตระหนก “ฉนัไม่ได้คดิแบบนั้น

นะคะ แต่ฉนัเกรงใจว่าคณุจะล�าบากเปล่าๆ” 

“ผมไม่ล�าบากหรอกครบั แต่ถ้าคณุพูดแบบนี้ แสดงว่าเราเป็น

เพื่อนกนัได้ใช่มั้ยครบั” 

“คะ?” 

“ผมอยากเป็นเพื่อนกบัคณุจรงิๆ นะ ถงึได้คยุกนัไม่กี่ครั้ง แต่

ผมก็รู้สึกถูกชะตากับคุณ ถ้าไม่รังเกียจ รับผมเป็นเพื่อนสักคนจะได้ 

มั้ยครบั”  

ปัณศรยงัอึ้งอยู่ โดยปกตเิธอไม่ค่อยได้รบัเกยีรตจิากใครแบบนี้

มาก่อน โดยเฉพาะกบัผู้ชาย พวกเขาไม่เคยชายตามองเธอด้วยซ�้า ซึ่ง

เธอรู้ดวี่าเพราะอะไร และไม่เคยคดิใส่ใจเพราะไม่เหน็ถงึความส�าคญั 

แต่พอได้รบัมนัจรงิๆ กอ็ดรู้สกึดไีม่ได้ ยิ่งคนที่มอบความรู้สกึนี้ให้เป็น
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คนระดบัที่สูงเกนิเอื้อมอย่างแดนดนิด้วยแล้ว ใจเธอกป็ั่นป่วนแปลกๆ  

“ด้วยความยนิดคี่ะ”  

“ถ้าอย่างนั้น ผมขอเรยีกคณุว่า...” 

“ไอ้หนุนค่ะ” ปัณศรบอกพลางหัวเราะเมื่อเห็นสีหน้าแปลกไป

อย่างกะทนัหนัของเพื่อนใหม่ “เพื่อนๆ ฉนัเรยีกแบบนั้นจรงิๆ นะคะ 

ไม่มใีครเรยีกฉนัว่าขนนุสกัคน” 

“งั้นผมขอเป็นเพื่อนคนแรกที่เรียกคุณว่าขนุนก็แล้วกันนะครับ 

ส่วนคณุเรยีกผมว่าดนิเฉยๆ กไ็ด้” 

แดนดินรู้สึกว่าตัวเองย้อนวัยไปสักยี่สิบปีเมื่ออีกฝ่ายยื่นมือมา

สมัผสัมอืเขาอย่างธรรมเนยีมสากล จะว่าไปแล้วเขาอายหุ่างจากเธอ

เยอะมาก น่าจะเกอืบสบิปีได้ เธอควรเรยีกเขาว่าพี่ แต่ช่างปะไร เขา

ไม่ได้จริงจังกับมิตรภาพครั้งนี้สักเท่าไหร่อยู่แล้ว พอได้ทุกอย่างที่

ต้องการกเ็ป็นอนัจบ 

“คณุดนิ” เธอเรยีกเขาตามค�าร้องขอ ไม่กี่ครั้งที่เธอจะรูส้กึยิ้มได้ 

ทั้งปากทั้งใจ ภายในใจอิ่มเอมไปด้วยความยนิด ี

“ผมกลบัก่อนนะครบั แล้วพรุ่งนี้จะมาใหม่”       

“ขบัรถดีๆ  นะคะ” 


