
ประตรูั้วสูงกว่าสามเมตรถูกเปิดออกด้วยระบบอตัโนมตั ิรถยนต์
อเนกประสงค์สีขาวสะอาดสะอ้านค่อยๆ แล่นตรงเข้าไปตามถนนที่ถูก 

ขนาบด้วยแนวต้นไม้ใหญ่ ผ่านสวนอนัร่มรื่นที่มอีาณาเขตกว้างไกลไปหยุด

ตรงหน้าตึกสามชั้นสไตล์อิตาลี ซึ่งเป็นวังเก่าอายุกว่าร้อยปีของราชสกุล 

คุณาบดนิทร์    

ชายหนุ่มที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยดับเครื่องยนต์ก่อนจะก้าวลงไปเปิด

ท้ายรถ เป็นเวลาเดียวกับที่ประตูฝั่งซ้ายมือคนขับมีอีกหนึ่งหนุ่มก้าวตาม 

ลงมา 

“สวสัดคี่ะคุณหมกึ คุณหม”ี 

เสยีงหวานๆ ดงัแว่วมาจากทางห้องโถง ชายหนุ่มร่างสูงที่เพิ่งจะเปิด

ประตูรถหมาดๆ หนัไปมองกเ็หน็ว่าเป็นสาวใช้ในวงัที่คุ้นหน้าค่าตากนัด ี

“สวสัดคีรบั พี่มะปราง” เขตชลยิ้มทกัอย่างเป็นกนัเองตอนที่อกีฝ่าย

ลงบันไดหน้ามุขมาหา หล่อนสวมเสื้อคอบัวสีขาวกับผ้าถุงส�าเร็จสีเขียว

มะกอกไม่ต่างจากสาวใช้คนอื่นๆ แม้ว่าจะมฐีานะเป็นถงึคนสนทิของหม่อม

๑
แรกพบ...ไม่สบตา
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ราชวงศ์หญงิวยัหกสบิผู้ครอบครองวงัเก่าหลงันี้กต็าม

“มาเยี่ยมคุณมดเหรอคะ” สาวใช้หมายถึงน้องสาวของสองหนุ่มที่

แต่งงานมาเป็นสะใภ้คุณาบดินทร์ได้ปีกว่า ก่อนหน้านี้ผู้ถูกกล่าวถึงเพิ่งให้

ก�าเนิดบุตรชายสักราวๆ สามสัปดาห์ ช่วงนี้บรรดาญาติสนิทมิตรสหายจึง

ทยอยกนัมาเยี่ยมและรบัขวญัเดก็

“ครบั” เขตชลตอบรบัตามตรง “เมื่อวานมดโทร. ไปอ้อนว่าคดิถงึแกง

เขยีวหวานฝีมอืพ่อ ผมกบัพี่หมอียู่ว่างๆ กเ็ลยเอามาฝากน่ะครบั แล้วก.็..

ถอืโอกาสเอาผกัผลไม้ปลอดสารพษิจากฟาร์มมาให้ด้วย” 

ผู้มาเยอืนพยกัพเยดิไปยงัพี่ใหญ่ของบ้านที่เพิ่งจะปิดท้ายรถหลงัหยบิ

กระเช้าของฝากออกมา เขาเป็นดอกเตอร์หนุ่มวัยสามสิบห้าที่มีอาชีพหลัก

คอือาจารย์คณะเกษตรประจ�ามหาวทิยาลยั แต่เวลาเดยีวกนักด็แูลฟาร์มผกั

ออร์แกนกิของครอบครวัด้วย

“นี่ถ้าคุณมดรู้ต้องดใีจแน่เลยค่ะ” มะปรางปลื้มแทนนายสาว รอจน

กระทั่งเขตพนาหิ้วกระเช้ามาตรงหน้าแล้วจงึค่อยยื่นมอืไปรบั “มาค่ะคณุหม ี

มะปรางเอาไปเกบ็ให้”

“ขอบคณุครบั” เขตพนาตอบรบัสั้นๆ ตามประสาคนพดูน้อย ผดิกบั

น้องชายอย่างเขตชลที่ออกจะช่างเจรจามากกว่าสักหน่อย “แล้วนี่คุณหญิง

อยู่หรอืเปล่าครบั” 

“ออกไปงานการกุศลกบัเพื่อนตั้งแต่เช้าแล้วละค่ะ ส่วนคุณชายกย็งั

ไม่กลับจากออฟฟิศ...” มะปรางพอจะเดาได้ว่าอีกฝ่ายถามตามมารยาทใน

ฐานะที่ราชนกิุลทั้งสองเป็นเจ้าของบ้านเท่านั้น “คุณมดอยู่กบัคุณรุจในห้อง

นั่งเล่น คณุหมกีบัคณุหมกึจะเข้าไปเองเลยไหมคะ หรอืว่าจะรอที่ห้องรบัแขก

ก่อน เดี๋ยวมะปรางไปเรยีนคุณมดให้ค่ะ”

ยังไม่ทันที่เขตพนาจะได้ตอบค�าถาม โทรศัพท์มือถือของเขตชลก็ 

ส่งเสียงขัดจังหวะการสนทนา เมื่อเจ้าตัวล้วงมือไปหยิบอุปกรณ์สื่อสารใน

กระเป๋ากางเกงมาดูภาพหน้าจอ ชื่อของคนสนิทที่ท�างานอยู่ที่รีสอร์ตย่าน 
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ชานกรุงกป็รากฏแก่สายตา

“พี่หมกีบัพี่มะปรางเข้าไปก่อนเลยกไ็ด้ครบั” เขตชลตดับทพลางเลี่ยง

ไปรบัสายอกีทาง “ว่าไงณุ”  

“วนันี้คณุหมกึไม่เข้าออฟฟิศแล้วใช่ไหมครบั ผมจะขอคอนเฟิร์มเรื่อง

นัดสัมภาษณ์กับทีมงานนิตยสารที่ติดต่อมาวันก่อน” ภาณุกรอกเสียงมา 

ตามสาย เป็นเวลาเดยีวกบัสองเท้าของเขตชลก้าวไปหยดุอยูใ่ต้ร่มเงาไม้ใหญ่

ในสนามหญ้าหน้าวงัคุณาบดนิทร์

“นายบอกเขาแล้วใช่ไหม ฉนัไม่ตอบเรื่องส่วนตวั”

“เรยีบร้อยครบั” น�้าเสยีงของเลขาฯ หนุ่มค่อนข้างผ่อนคลาย “ทาง

ทมีงานยนืยนัว่าไม่มเีรื่องคณุเชรมีาเอี่ยวจรงิๆ ถ้าคณุหมกึสะดวก ผมนดัเขา

เป็นวนัพรุ่งนี้สบิโมงนะครบั”

“ได้” 

เขตชลมกัเข้าไปตรวจงานที่รสีอร์ตช่วงเช้าเป็นประจ�าอยู่แล้ว ฉะนั้น

ช่วงสายๆ น่าจะพอมเีวลาเลก็น้อยในการให้สมัภาษณ์ ส่วนช่วงบ่ายเขามนีดั

ออกรอบกอล์ฟกับลูกค้า ซึ่งภาณุเองก็รู้ตารางงานเจ้านายอย่างดี ถึงได้ 

ช่วยจดัสรรปันเวลาให้ทุกอย่างลงตวั

ครั้นวางสายจากคนสนิท เขตชลก็อดถอนหายใจนิดๆ ไม่ได้...นับ

ตั้งแต่ตกเป็นข่าวรักกุ๊กกิ๊กกับดาราสาวชื่อดังระดับประเทศเมื่อหลายเดือน

ก่อน ความเป็นส่วนตวัของเขากค็่อยๆ ลดน้อยลงไป เขารู้สกึได้ว่าตวัเอง

ถูกสื่อต่างๆ จับจ้องมากขึ้น ซึ่งเขาไม่ชอบเอาเสียเลย เพราะไม่ใช่คน

สาธารณะ เหนอืสิ่งอื่นใดคอืความสมัพนัธ์ระหว่างเขากบัดาราสาวไม่ได้เป็น

จรงิอย่างที่ถูกตขี่าว แต่เบื้องลกึเบื้องหลงับางอย่างกย็ากเกนิกว่าจะอธบิาย

ให้คนภายนอกเข้าใจง่ายๆ เพราะฉะนั้นการปล่อยให้ทุกอย่างค่อยๆ เงยีบ

ไปจงึเป็นทางออกที่ดี

หากไม่ใช่เพราะบรรณาธกิารนติยสารฉบบันี้เป็นรุ่นน้องคนสนทิของ

ภาณุ และตั้งใจท�าคอลัมน์เกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ 
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สิ่งแวดล้อมจริงๆ เนื่องจากชื่นชอบแนวคิดกรีนรีสอร์ต๑ของเขา เขตชล 

คงปฏเิสธที่จะให้สมัภาษณ์ไปแล้ว  

ชายหนุ่มเก็บโทรศัพท์มือถือลงในกระเป๋ากางเกงพร้อมปัดเรื่อง 

ไร้สาระออกจากสมอง ทว่าในขณะที่ก�าลงัหมุนตวักลบัไปยงัทางเก่า เสยีง

ผดิปรกตบิางอย่างกแ็ว่วมากระทบโสต

“โอ๊ย!” 

ร่างสูงชะงกั รู้สกึว่าเสยีงนั้นน่าจะมาจากสวนทางตะวนัตกของบ้าน 

เมื่อแน่ใจว่าตวัเองไม่ได้หฝูาด เขตชลจงึตดัสนิใจก้าวไปส�ารวจให้ชดั 

ก่อนจะเห็นหญิงสาวร่างบอบบางคนหนึ่งก�าลังพยายามยืนทรงตัวอยู่บนกิ่ง

ต้นมะม่วงรมิรั้ว หล่อนถกัผมเปียสองข้างชวนให้นกึถงึนกัเรยีนคอนแวนต์

สมัยคุณแม่ยังสาว แต่ที่ดูต่างออกไปเห็นทีจะเป็นเสื้อยืดกับกางเกงยีน 

ขาสั้นที่เจ้าตวัสวมใส่ แขนซ้ายห้อยตะกร้าสานใบเลก็ๆ เอาไว้ในขณะที่มอื

ข้างเดยีวกนันั้นเกาะกอดล�าต้นเพื่อเป็นหลกัยดึ

“มดบ้านี่...กนิเองกไ็ม่ได้แล้วยงัจะหวงอกี” หลอ่นสะบดัมอืขวาเบาๆ 

พลางเอื้อมออกไปดงึผลมะม่วงที่ห้อยอยู่กลางดงมดด้านบนมาใส่ตะกร้า 

เดก็ที่ไหนกนันะ

ตั้งแต่น้องสาวแต่งงานมาเป็นสะใภ้วังคุณาบดินทร์ เขตชลก็เข้าๆ 

ออกๆ วงัหลงันี้หลายครั้ง เขาแน่ใจว่าไม่เคยเหน็สตรคีนไหนในวงัปีนป่าย

ต้นไม้จนดูเหมอืนลงิป่าแบบนี้มาก่อน อกีทั้งน้องเขยยงัมญีาตผิู้หญงิเพยีง

คนเดยีวคอืหม่อมราชวงศ์วยัหกสบิปี เพราะฉะนั้นเดก็สาวที่น่าจะยงัไม่บรรลุ

นติภิาวะบนต้นมะม่วงไม่มทีางเป็นคนในตระกูลคุณาบดนิทร์แน่ 

๑ Green Resort คอื สถานประกอบการด้านที่พกั ซึ่งมกีารจดัการด้านทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่ดี มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และพัฒนา 

ท้องถิ่น อนัเป็นการเสรมิสร้างการด�าเนนิธุรกจิท่องเที่ยวที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวสเีขยีวตามแนวทางอนุรกัษ์และพฒันาอย่างยั่งยนื
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ครั้นคิดว่าเป็นสาวใช้ก็ไม่น่าใช่...สาวใช้ทุกคนในวังล้วนแต่สวม 

เครื่องแบบเหมอืนกนัไปหมด ทั้งนี้เป็นเพราะความมรีะเบยีบเรยีบร้อยของ 

ผู้ปกครอง ยิ่งพศิมองใบหน้าเกลี้ยงเกลาของหล่อน เขตชลกค็่อนข้างแน่ใจ

ว่าหน้าตาน่าเอน็ดูแบบนี้ หากท�างานอยู่ที่นี่จรงิๆ เขาต้องจ�าได้แน่ 

ทันใดนั้นแนวรั้วอัลลอยใกล้ๆ ต้นมะม่วงก็ท�าให้ความคิดบางอย่าง

ผุดวาบขึ้นในสมอง ชายหนุ่มสูงราวร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตรค่อยๆ ก้าว

ตรงไปใกล้หล่อน เงยหน้ามองคนตัวบางที่ยังคงสาละวนอยู่กับการเก็บ 

ผลไม้ ทั้งๆ ที่ในตะกร้ากแ็ทบจะไม่มทีี่ว่างหลงเหลอื

“ขี้เสรจ็แล้วเหรอลุง”

เขตชลขมวดคิ้วน้อยๆ กวาดตามองรอบๆ ไม่เห็นใคร จึงเดาว่า 

สาวน้อยคงได้ยินเสียงฝีเท้าเขาแล้วทึกทักเอาเองว่าเป็น ‘ลุง’ ที่มาด้วยกัน 

เพราะมัวแต่สนใจพวงมะม่วงที่ห้อยโตงเตงอยู่บนต้นมากกว่าจะก้มลงมา

มองคู่สนทนา

“เปล่า ไม่ได้ขี้” 

เสยีงห้วนๆ นั้นท�าเอาหญงิสาวชะงกั ไม่คุ้นว่าเป็นเสยีงคนรู้จกั แล้ว

พอก้มลงไปมองเท่านั้น ดวงตาคมๆ ของชายหนุ่มที่ยืนจ้องขึ้นมาก็ท�าเอา

หล่อนถึงกับเบิกตากว้าง เป็นจังหวะเดียวกับที่มดแดงบนกิ่งมะม่วงไต่มา 

กัดมืออีกครั้ง ความตกใจจึงท�าเอาเจ้าตัวสะดุ้งวาบ เผลอปล่อยมือที่ยึด 

กิ่งมะม่วงเอาไว้ทนัที

“เฮ้ย!” หญิงสาวอุทาน พยายามจะเอื้อมมือไปคว้ากิ่งอันแข็งแรง 

อกีครั้งแต่ไม่ทนัเสยีแล้ว “กรี๊ด!”

ดวงตาคมเบกิกว้าง ชายหนุม่ถลนัไปช่วยรบัร่างนอ้ยที่พลดัตกลงมา

ตามสญัชาตญาณ แต่เพราะเหตุการณ์ค่อนข้างฉุกละหุก พอรวบตวัเอาไว้

ได้ แรงกระแทกจึงท�าให้เขาเสียหลักล้มลงไปบนสนามหญ้าโดยมีหล่อน 

ตดิมาในอ้อมแขนด้วยกนั  

ตุ้บ! 
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“โอ๊ย...” เขตชลสดูปากเบาๆ รูส้กึเจบ็สะบกันดิหน่อย ในขณะที่หญงิ

สาวเองกจ็ุกไม่น้อย แต่ครั้นลมืตาขึ้นเหน็ว่าตวัเองล้มทบัอยู่บนตวัเขา อกี

ทั้งใบหน้ายงัอยู่ห่างกนัไม่ถงึครึ่งคบื ความเจบ็กห็ายไปหมดเกลี้ยง เพราะ

มันถูกแทนที่ด้วยความตกใจ ยิ่งเห็นเขาลืมตาขึ้นมองมาบ้าง ดวงตาที่ 

สบประสานกันนั้นก็ท�าเอาคนตัวบางหน้าร้อนวูบวาบ ไม่เคยนอนทับผู้ชาย

อย่างแนบสนทิชดิเชื้อขนาดนี้มาก่อน 

หล่อนลุกพรวดออกไป ความอายท�าให้ยงัคดิอะไรไม่ออก แล้วพอ

เหลือบเห็นมะม่วงในตะกร้าสานใบเล็กกระดอนหล่นออกมาตามพื้นหญ้า

เกือบหมด คนอุตส่าห์ตั้งใจปีนขึ้นไปเก็บลงมาจึงไม่รอช้าที่จะไปส�ารวจดู 

รอยช�้าตามผล

“แทนที่จะห่วงคน ยงัห่วงมะม่วงอกี” ชายหนุม่ประคองกายลกุขึ้นนั่ง 

ใบหน้าบดิเบี้ยวด้วยความเจบ็ปวดนดิๆ ยามมองท่าทขีองหล่อน

ทะเลดาวหนักลบัไปหาเขาทนัควนั เพิ่งฉกุคดิได้วา่เขาคงเจบ็ตวัที่รบั

น�้าหนักหล่อนแบบนั้น แต่เท่าที่สังเกตดูเบื้องต้นก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง 

“ขอบคุณนะคะที่ช่วย คุณไม่เป็นไรใช่ไหมคะ” 

“ไม่เป็นไร” เขตชลคดิว่าตวัเองยงัเคราะห์ดทีี่กระดูกกระเดี้ยวไม่หกั 

อาจเพราะเขาชอบเล่นกีฬาต่อยมวยเป็นประจ�าด้วย เลยพอจะรู้อยู่บ้างว่า

เวลาเสยีหลกัล้มควรเอาส่วนไหนของร่างกายลงเพื่อจะได้เป็นอนัตรายน้อย

ที่สุด “ว่าแต่เธอเป็นใคร ท�าไมถงึเข้ามาเกบ็มะม่วงในนี้ได้”

“หนูมากกว่านะคะที่ควรถาม คุณเข้ามาที่นี่ได้ยงัไง” 

“แต่ฉันถามเธอก่อน” เขตชลผูกคิ้วนิ่วหน้า ไม่ชอบเอาเสียเลยที่ 

ถกูย้อน ทั้งๆ ที่เขาเป็นผูใ้หญ่กว่าหล่อนหลายปี “หรอืที่ไม่ยอมบอกกเ็พราะ

แอบลกัลอบเข้ามา”

ข้อกล่าวหานั้นท�าเอาทะเลดาวเหวอ กะพรบิตาปรบิๆ อย่างไม่อยาก

จะเชื่อ “นี่คุณหาว่าหนูแอบเข้ามาขโมยมะม่วงเหรอ”  

“ก็ถ้าไม่ใช่ ท�าไมถึงไม่ตอบค�าถามฉันดีๆ ล่ะว่าเธอชื่ออะไร ใคร
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อนุญาตให้เข้ามาที่นี่”

“หนูอยู่ที่นี่” 

น�้าเสยีงของหล่อนหนกัแน่น ดวงตามปีระกายขุ่นมวัเลก็น้อย เพราะ

ไม่ชอบเอาเสยีเลยที่จู่ๆ กถ็ูกกล่าวหาว่าเป็นขโมย ทว่าชายหนุ่มกลบัยงัคง

มองหล่อนเหมอืนไม่ปักใจเชื่อ

“ฉนัเข้าออกที่นี่ประจ�า ไม่เคยเหน็เธอในวงัเสยีท”ี เขาละสายตาจาก

เสื้อผ้าที่ดูเหมือนชุดอยู่บ้านของวัยรุ่นทั่วไป และไม่ใช่เครื่องแบบสาวใช ้

ในวังแน่ “แต่งตัวก็ประหลาด แถมยังปีนต้นไม้เหมือนลิงเหมือนค่าง ถ้า 

เชื่อว่าเธอท�างานอยู่ในวงักอ็อกลูกเป็นไข่”

ทะเลดาวเม้มริมฝีปากเข้าหากันนิดๆ ดวงตาวาววับอย่างไม่สบ

อารมณ์ ผู้ชายตรงหน้าไม่เพยีงกล่าวหาว่าหล่อนเป็นหวัขโมยเท่านั้น แต่ยงั

หาว่าเป็นเดก็เลี้ยงแกะ เป็นลงิเป็นค่างอกีด้วย

ปากร้าย! แอบค่อนว่าในใจแล้วกอ็ดไม่ได้ที่จะหลบุตามองนิ้วก้อยเขา

ที่เท้าอยู่กับพื้นสนามหญ้า หากมันกระดกขึ้นมาสักหน่อย หล่อนคงได้ 

คดิว่าเขาเป็นเกย์แหงๆ

“ในเมื่อไม่คดิจะเชื่อกไ็ม่มคีวามจ�าเป็นต้องถามหรอกค่ะ” 

เห็นแก่ที่ช่วยรับหล่อนเอาไว้เมื่อครู่ ทะเลดาวจึงไม่อยากต่อปาก 

ต่อค�าด้วย หล่อนเลือกจบปัญหาด้วยการหันไปเก็บมะม่วงที่หล่นอยู่อย่าง

กระจดักระจายมาใส่ตะกร้าให้ครบ ก่อนจะลกุไปหน้าตาเฉย โดยไม่รู้สกันดิ

ว่าก�าลงักวนน�้าให้ขุ่น เพราะเขาอุตส่าห์ช่วยหล่อนแท้ๆ แต่ยงัคุยกนัไม่ทนั 

รู้เรื่องก็สะบัดหน้าใส่เสียอย่างนั้น เขตชลไม่รอช้าที่จะลุกพรวดตามไปคว้า

มอืหล่อนไว้

“คุณ!” ทะเลดาวสะดุ้ง หนัขวบัมามองเขาอย่างตกอกตกใจ แต่เขาก็

ไม่พูดอะไรนอกจากลากหล่อนให้ตามไปทางหน้าวังด้วยกัน “จะพาหนู 

ไปไหน ปล่อยนะ!”

หญิงสาวพยายามยื้อยุด ไม่ยอมให้ความร่วมไม้ร่วมมือใดๆ แล้ว 
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ก้มลงกดัมอือกีฝ่าย

“โอ๊ย!” เขตชลถงึคราวได้สะดุ้งบ้าง คนตวัเลก็กว่าเลยไม่รอช้าที่จะ

อาศัยโอกาสนั้นรีบหนีไป แต่เพียงแค่กลับหลังหันได้ไม่ถึงครึ่งก้าว เขาก็ 

ตามมารวบกายหล่อนไว้ได้ “จะหนไีปไหน ฮ!ึ”

“ปล่อยนะ คนบ้า!”

“เธอน่ะสบิ้า! ถ้าไม่ได้ท�าอะไรผดิท�าไมต้องกลวัด้วย” 

ชายหนุ่มเข่นเขี้ยว หมายจะเอาตัวไปให้เจ้าของบ้านสอบสวน ทว่า

การที่เขามากอดรดัเสยีแน่นกไ็ม่ใช่สิ่งที่สุภาพบรุษุดีๆ  พงึกระท�าเลย หลอ่น

พยายามดิ้นรนขดัขนืจนแข้งขาพนักบัเขาแล้วพากนัล้มโครมลงบนสนามหญ้า

อกีครั้ง 

“ว้าย!”

“เฮ้ย!”

ตุ้บ!

ทั้งสองกลิ้งไปคนละทางบนพื้น คนตัวเล็กกว่าจึงไม่รอช้าที่จะถือ

โอกาสนั้นรีบลุกขึ้นวิ่งหนี แต่เขตชลก็ตามไปคว้าร่างหล่อนจนล้มลงมาใน

อ้อมแขนอกีครั้ง ทั้งยงัไม่ทนัระวงัจนเผลอไปจบัโดนหน้าอกหล่อนเข้าพอด ี

ขณะที่เขาก�าลังสงสัยว่าเหตุใดชายโครงถึงนุ่มนิ่มเกินกว่าเหตุ ทะเลดาวก็

หน้าแดงแปร๊ดเพราะไม่อยากเชื่อเลยว่าจะต้องมาถูกคนแปลกหน้าจบันม

“คนฉวยโอกาส!”

“พี่หมกึ! ปลาดาว!” 

เสยีงหนึ่งดงัขึ้นจากทางเดนิด้านขวา เมื่อคนทั้งสองหนัไปมองกเ็หน็

ว่าเป็นหญิงสาวในชุดกระโปรงสีหวานก�าลังก้าวลงบันไดห้องนั่งเล่นมาโดย

มีเขตพนาตามหลังมาติดๆ แล้วพอเห็นมือของเขตชลกุมเนินอกหญิงสาว 

อยู่บนสนามหญ้า ดวงตาของเขตพนากเ็บกิกว้างอย่างตกตะลงึ

“เฮ้ย! มอื”

เขตชลสะดุ้ง รีบเอามือออกจากหน้าอกคนในอ้อมแขนทันที เป็น 
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เวลาเดียวกับที่ทะเลดาวเองก็เพิ่งเรียกสติกลับคืนมาได้จึงถองศอกใส่เขา

อย่างแรง แล้วลนลานลุกพรวดไปหลบหลงักุมารกิา

“พี่มด! ช่วยปลาดาวด้วย ไอ้หื่นนี่มนัจบันมปลาดาวค่ะ” 

เป็นข้อกล่าวหาที่ท�าเอาเขตชลได้แต่นั่งหน้าเหลอไปชั่วขณะ เพราะ 

ไม่คิดว่าจู่ๆ จะกลายเป็น ‘ไอ้หื่น’ เสียได้ คนถูกใส่ร้ายไม่รอช้าที่จะรีบ 

ลุกขึ้นยนื ดวงตาคมเหลอืบมองเดก็สาวผมเปียอย่างคาดโทษ

“ท�าคุณบูชาโทษชดัๆ”

“นี่มนัเรื่องอะไรกนัคะ” กมุารกิาเปิดฉากไต่สวนทั้งคู่ในฐานะคนกลาง 

ไม่อยากเชื่อว่าพี่ชายคนรองของหล่อนจะหน้ามดืถงึขั้นลวนลามเดก็ในวงัได้ 

แต่เวลาเดยีวกนักเ็หน็เองกบัตาว่าเมื่อครู่นี้เขตชลจบัหน้าอกทะเลดาวจรงิๆ 

“เด็กนี่ตกลงมาจากต้นมะม่วง พี่เลยช่วยรับเอาไว้ แต่พอถามว่า 

เป็นใครกไ็ม่ยอมบอก ท่าทางลบัๆ ล่อๆ ไม่น่าไว้ใจ พี่กเ็ลยจะพาไปหามด

ที่ห้องนั่งเล่น”

“แล้วต้องจบันมด้วยเหรอ” 

เสียงเรียบๆ ของเขตพนาท�าเอาคนมีชนักติดหลังหน้าร้อน หูแดง 

ระเรื่อเพราะไม่คดิไม่ฝันเหมอืนกนัว่ามอืจะพลาดไปโดน 

“ไอ้หื่น”

เลวฉบิเป๋ง! โดนเดก็ด่ายงัไม่เจบ็เท่าไร มนัเจบ็กระดองใจตรงพี่ชาย

ตวัเอง ‘ขยี้’ ซ�้านี่แหละ

“มันเป็นอุบัติเหตุ” เขตชลแก้ น�้าเสียงหงุดหงิดนิดๆ เช่นเดียวกับ

สีหน้า เขาอดไม่ได้ที่จะหันไปมองคาดโทษเด็กแสบที่ท�าให้เขากลายเป็น 

ผู้ต้องหา “จบัไปยงัไม่รู้เลยว่านม แต่ถ้าล่วงเกนิกข็อโทษแล้วกนั”

ทะเลดาวหน้าร้อน มองคนตัวโตที่ดูหมิ่นกันหน้าตาเฉยแล้วอยาก 

ข่วนหน้าสักทีสองที แต่เห็นแก่ที่เขาช่วยรับหล่อนจากต้นไม้จริงๆ และ 

เมื่อครู่นี้กน็่าจะไม่ได้ตั้งใจจรงิๆ จงึไม่อยากตดิใจเอาความ อย่างไรเสยีเขา

กย็งัพอมจีติส�านกึในการขอโทษอยู่บ้าง 
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“ว่าแต่...มดรูจ้กัด้วยเหรอ” เขตชลพยกัพเยดิไปทางเดก็สาวที่ยงัหลบ

อยู่หลงัอกีฝ่าย เชื่อแล้วว่าไม่ได้แอบลกัลอบเข้ามา แต่กย็งัอดอยากรู้ไม่ได้

อยู่ด ี 

“ปลาดาวเป็นน้องสาวของเพื่อนสนิทคุณเก้าน่ะค่ะ” หล่อนหมายถึง

หม่อมราชวงศ์หนุ่มผู้เป็นสามี “มีเหตุสุดวิสัยนิดหน่อย ปลาดาวก็เลยมา 

พกัอยู่ที่นี่ชั่วคราว”

“ที่จรงิปลาดาวกบ็อกเขาแล้วนะคะ แต่เขาไม่เชื่อเอง”

“ท่าทางลบัๆ ล่อๆ ใครจะไปเชื่อเธอลง” เขตชลสวน ยอมรบัว่าหล่อน

บอกแล้วจรงิๆ เรื่องที่อาศัยอยู่ในวงัคุณาบดินทร์หลังนี้ แต่เขาไม่เคยเห็น

หล่อนมาก่อนสกัครั้งทั้งๆ ที่แวะเวยีนมาหากุมารกิาเสมอ ใครจะไปทนัคดิ

เล่าว่าเป็นน้องสาวเพื่อนสนทิคุณชาย  

“ปลาดาวเพิ่งมาอยู่ได้สองวนัเองค่ะ” กุมารกิาถอืโอกาสแนะน�ายิ้มๆ 

เมื่อแน่ใจแล้วว่าทั้งสองแค่เข้าใจผดิกนัเลก็ๆ น้อยๆ เท่านั้นเอง “ปลาดาว

จ๊ะ...นี่พี่หมกึ พี่ชายของพี่เอง”  

“อะไรนะคะ” ทะเลดาวอึกอัก มองหน้ากุมาริกาสลับกับชายหนุ่ม 

คู่กรณีอย่างไม่คิดไม่ฝัน คราวนี้เขตชลก็เลยสบโอกาสยักคิ้วข้างหนึ่งเพื่อ

เย้ยหล่อนบ้าง เพราะด้วยสถานะ ‘พี่ชายเจ้าของบ้าน’ ก็ย่อมมีภาษีดีกว่า  

‘ผู้อาศยั’ อย่างหล่อนอยู่แล้ว

“ส่วนนี่ก็พี่หมี...พี่ชายคนโตจ้ะ” กุมาริกาหันไปแนะน�าเขตพนาด้วย 

เพราะเหน็ว่าไหนๆ กเ็จอกนัครบแล้ว 

หญงิสาวที่เป็นเพยีงผู้อาศยัจงึอดไม่ได้ที่จะยกมอืไหว้เขา “สวสัดคี่ะ

พี่หม”ี แล้วกห็นัไปหาเขตชลโดยไม่ได้เอามอืลง “คุณหมกึ”

เขตชลนิ่ง ประกายตาเจอือารมณ์ขุ่นเคอืงนดิๆ ที่หล่อนประกาศชดั

ว่าไม่ต้องการสนทิสนมกบัเขา 

แล้วไม่ทันมีใครได้พูดอะไร หญิงสาวก็หันไปยิ้มหวานกับกุมาริกา 

“ปลาดาวขอตวัก่อนดกีว่านะคะ พี่มดจะได้มเีวลาเทกแคร์ญาติๆ ”
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สาวรุน่พี่พยกัหน้าน้อยๆ ทะเลดาวกห็มนุตวัไปทางหน้าบ้าน โดยไม่รู้

สักนิดว่าพอคล้อยหลังไปแล้ว เขตพนาก็หันไปหาน้องชายคนรองด้วย 

แววตาวบิวบั

“ฉนัเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาจบัโจรด้วยการจบันม”

“ถ้าจะขยี้ขนาดนี้ ไม่เกดิเป็นเครื่องซกัผ้าเลยล่ะ!” เขตชลค่อนแคะ 

อดไม่ได้ที่จะหันไปหาน้องสาวคนเล็กของบ้านที่อายุต่างกับพี่ๆ เกือบรอบ

และก�าลงัหวัเราะคกิคกั “นี่กอ็กีคน...ชอบจรงิๆ เลยเวลาเหน็พี่ตวัเองตกีนั

เนี่ย”

“มดรู้หรอกว่าพี่หมีกับพี่หมึกรักกันจะตาย ไปค่ะ...ไปหาคุณรุจกัน 

ดีกว่า” ว่าแล้วกุมาริกาก็เข้ามายืนตรงกลางพลางควงแขนพี่ชายคนละข้าง

เพื่อสงบศึกย่อมๆ ในครอบครัว “ตั้งใจมาเยี่ยมหลานไม่ใช่เหรอคะ มดรู้

หรอกน่าว่าพี่หมกึไม่ชอบเดก็วยันี้ ไม่ได้ตั้งใจล่วงเกนิปลาดาวอยู่แล้ว ใคร

จะไปเหมอืนพี่หมลี่ะเนอะ...เดก็มธัยมแท้ๆ ยงัตตีราจองได้ลง”

ประโยคหลงัหล่อนหนัไปแกล้งแซวพี่ชายคนโต เขตพนาจงึกระแอม

“เรื่องมนัผ่านไปแล้ว” 

เสยีงเรยีบๆ นั้นท�าเอากุมารกิาข�า พอจะรูว่้าอกีฝ่ายไม่ได้ตั้งใจแต่งงาน 

กับเด็กสาวอายุสิบแปดทั้งที่ตัวเองอายุปาเข้าไปสามสิบห้าแล้ว แต่หลาย

เดือนก่อนมันเกิดขึ้นเพราะความจ�าเป็นบางอย่าง และตอนนี้ทั้งสองก็เป็น

สามภีรรยาที่รกัใคร่กลมเกลยีวกนัดี

“แบบนี้แหละ โบราณถึงมีค�ากล่าวที่ว่า...ความผิดคนอื่นเท่าขุนเขา 

ความผดิตวัเราเท่าเส้นผม” เขตชลสบโอกาสเอาคนืพี่ชาย เพราะเขาไม่ได้มี

รสนิยมชอบเด็กเหมือนอีกฝ่าย โดยเฉพาะเด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน�้านมที่ยัง 

เล่นซนเหมอืนลงิป่าแบบนั้นยิ่งไม่มทีาง 

ถ้าคนอย่างเขตชลจะมเีมยี...ชาตนิี้จะไม่มเีมยีเดก็แน่นอน!



ห้องนั่งเล่นทางปีกตะวันตกของวังคุณาบดินทร์ตกแต่งด้วย
เฟอร์นเิจอร์แบบลอยตวัและเน้นโทนสนี�้าตาลเป็นหลกั ผนงัฝ่ังที่ตดิกบัสวน

อนัร่มรื่นกรุด้วยกระจกใสทั้งแถบ เนื่องจากเป็นห้องที่สมาชกิในครอบครวั

ชอบมานั่งเล่นพูดคุยหรอืท�ากจิกรรมต่างๆ ร่วมกนัในวนัว่าง บางครั้งกน็ั่ง

จบิชาชมสวน เมื่อครูก่มุารกิาถงึได้เหลอืบไปเหน็เข้าอย่างจงัว่าพี่ชายคนรอง

ก�าลงัไล่ตะครุบเดก็ในความปกครองของสามอียู่บนสนามหญ้านอกห้อง

“ที่จริงพี่หมีกับพี่หมึกไม่เห็นต้องล�าบากมาเลยนี่คะ มดบอกแม่ไป

แล้วไงว่าเสาร์นี้จะพาหลานไปให้รบัขวญัถงึบ้าน” เสยีงใสๆ ชวนคยุขณะผลกั

ประตูกระจกรมิสวนเข้ามาในห้องที่เปิดเครื่องปรบัอากาศเยน็ฉ�่า สองหนุ่ม

จงึตามหล่อนไปทางชุดโซฟาด้วยกนั 

“ก็ไอ้หมึกมันคิดถึงหลาน อยากมาเล่นกับหลาน พี่อยู่ว่างๆ เลย 

ถอืโอกาสมาเยี่ยมหลานด้วย” เขตพนาตอบพลางนั่งลงข้างเปลสฟี้าสะอาด

สดใส มองหน้าหลานชายตัวน้อยที่ก�าลังนอนตาแป๋วอยู่ภายในนั้น แต่ยัง

ไม่ทนัได้ทกัทายอะไรสกัค�า เสยีงคนเป็นน้องชายกด็งัขึ้นมา

๒
คราเคน VS ไข่ดาว
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“แหม...เรื่องพูดให้ตวัเองดูดนีี่ถนดัจรงิๆ นะครบั ไม่ใช่ว่าพี่หมเีองก็

อยากมาดูว่าคุณชายเลี้ยงหลานกบัน้องสาวพี่ได้ดหีรอืเปล่าหรอกเหรอ”

กุมาริกาข�า ส่ายหน้าน้อยๆ อย่างไม่เข้าใจเลยว่าท�าไมพี่ๆ ถึงต้อง 

โยนกนัไปโยนกนัมาด้วย

“พอเถอะค่ะ มดว่าทั้งคูน่ั่นแหละ” หล่อนรู้ว่าพีๆ่  เป็นห่วง เหตุเพราะ

พวกเขาอายุห่างกับหล่อนเกือบรอบ ทั้งยังช่วยพ่อแม่เลี้ยงหล่อนมาเองกับ

มอื หากจะเรยีกว่าเป็นพ่อคนที่สองที่สามกค็งไม่ผดินกั และแม้ว่าพวกเขา

จะชอบชวนกนัทะเลาะแบบนี้บ่อยๆ บทจะชวนคนอื่นทะเลาะขึ้นมากเ็ข้ากนั

ได้ดีเป็นปี่เป็นขลุ่ย แต่เล็กจนโตกุมาริกาจึงแทบไม่เคยมีแฟนเลยสักคน 

เพราะถูกสองเขตสแกนจนอาจเรยีกได้ว่าสกดัดาวรุ่ง มกีแ็ต่หม่อมราชวงศ์

นพคุณคนเดียวที่อดทนกระทั่งฝ่าด่านอรหันต์ของสองเขตมาได้ “นี่มด 

โตจนเป็นแม่คนแล้วนะ พี่หมกีบัพี่หมกึยงัชอบท�าเหมอืนมดเป็นเดก็อยูอ่กี”

“กม็นี้องสาวกบัเขาอยู่คนเดยีว ถ้าไม่ห่วงมดจะให้พี่ไปห่วงใคร” 

เขตชลยิ้มอ่อนจนคนเป็นน้องอ่อนอกอ่อนใจ แต่แล้วค�าพูดประโยค

นั้นกท็�าให้ความคดิทะเล้นๆ แวบเข้ามาในสมองของกุมารกิาจนได้ 

“งั้นมดหาเมยีให้สกัคนดไีหมคะ เผื่อว่าพี่หมกึจะได้มอีกีคนให้ห่วง” 

เขตชลถอนหายใจนดิๆ กลอกตามองเพดานด้วยอารมณ์เบื่อหน่าย 

“อยูบ้่านแม่กพ็ดูเรื่องนี้แทบจะวนัละสามเวลาหลงัอาหารอยูแ่ล้ว อตุส่าห์หลบ

มาถงึนี่ มดกย็งัจะท�าตวัเป็นมนุษย์แม่ไปอกี”

“ก็มดเป็นแม่คนแล้วนี่ มดเลยเข้าใจความรู้สึกแม่ดี” กุมาริกา 

ยอกย้อนด้วยสหีน้าระรื่น ไม่ได้อยากหาเมยีให้ชายหนุ่มจรงิๆ เพราะเชื่อว่า

ของแบบนี้หากจะมากม็าเอง หล่อนกแ็ค่อยากแกล้งเขานดิๆ หน่อยๆ เท่านั้น 

“ที่พูดกเ็พราะเป็นห่วงหรอกนะ ไม่อยากให้หนุ่มหล่อๆ กล้ามแน่นๆ อย่าง

พี่หมกึต้องเฉาตายตอนแก่ จรงิไหมคะพี่หม”ี  

“อือ” เขตพนาตอบรับเสียงเรียบ ซ�้ายังมิวายเสนอแนะ “เอาน้อง

ปลาดาวคนเมื่อกี้เลยกไ็ด้ ไหนๆ กจ็บันมเขาไปแล้วนี่”  
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“ไปขยี้ผ้าอ้อมให้หลานโน่นไป” เขตชลสวน ดวงตามปีระกายขุ่นเคอืง

นดิๆ ที่พี่ชายทบัถมไม่เลกิ แต่นอกจากอกีฝ่ายจะไม่ส�านกึแล้ว ยงัยิ้มชอบใจ

เสยีอกี ไม่ต่างจากกุมารกิาที่หวัเราะคกิๆ เพราะครั้งที่เขตพนาจบีกบัภรรยา

วยัใสใหม่ๆ นั้น เขตชลเองกแ็กล้งล้ออกีฝ่ายไว้เยอะ 

คนโดนรุมตัดสินใจเดินไปเล่นกับหลานแก้เซ็ง พอเห็นทารกน้อย

ก�าลงันอนตาแป๋วกไ็ม่ลงัเลใจที่จะก้มลงค่อยๆ ประคองอุ้มขึ้นมาจากเปล 

“มาเล่นกบัลุงหมกึดกีว่าเนอะ อย่าไปอยู่ใกล้ลุงหมเีลย ลุงหมนีสิยั

ไม่ดีชอบถากถางคนอื่น” เขาไกวแขนไปมาเบาๆ คล้ายก�าลังไกวเปล  

ทารกน้อยที่ก�าลังนอนตาแป๋วจึงอารมณ์ดี และมีเสียงชอบใจเล็ดลอดจาก

รมิฝีปากน้อยๆ “หวัเราะแบบนี้แปลว่าเหน็ด้วยกบัลุงหมกึแน่ๆ ลุงหมนีสิยั

ไม่ดเีนอะ...คุณรุจเนอะ” 

เขตพนาส่ายหัวนิดๆ พลางหันไปหาน้องนุชสุดท้องของบ้าน “พวก 

ขี้แพ้ก็แบบนี้แหละมด ยอมรับความจริงไม่ได้ก็เลยต้องมโนเอาหลานเป็น

พวก”

“เดี๋ยวๆ ใครมโนครบั” เขตชลไม่ยอมรบัข้อกล่าวหา “คุณรุจทมีผม

อยู่แล้ว ไม่อย่างนั้นไม่อารมณ์ดแีบบนี้เวลาผมอุ้มหรอก”

ความที่เคยอุม้กมุารกิามาตั้งแต่ยงัแบเบาะ เขตชลจงึสามารถอุม้หลาน 

ได้อย่างถนดัมอื เขายงัคงไกวแขนไปมาเบาๆ เพื่อเล่นกบัหลาน แต่แล้วจู่ๆ 

กต็้องรู้สกึถงึความชื้นฉ�่าบางอย่างที่ไหลซมึลงมาตามเสื้อ

“เฮ้ย!” 

เขตชลอทุาน ก้มลงมองส�ารวจอย่างไม่อยากเชื่อว่าทารกจะก�าลงัฉี่รด

แขนเขา และเหตไุม่คาดฝันกท็�าเอาเขตพนาระเบดิหวัเราะก๊าก ทั้งๆ ที่ปรกติ

ค่อนข้างเงยีบขรมึ 

“เออ! เชื่อแล้วว่าหลานอยู่ทมีแกจรงิๆ ถงึได้ฝากรกัไว้ที่แกแบบนี้” 

“โห คุณรุจ” เขตชลประท้วงหลานชายที่ยงัคงมองตาแป๋ว รมิฝีปาก

น้อยเม้มเข้าหากนัเบาๆ ราวกบัไม่รู้ว่าตวัเองท�าอะไรผดิ “ไม่ต้องบอกรกัลุง
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ด้วยวธินีี้กไ็ด้ลูก” 

“มาค่ะ เดี๋ยวมดจัดการเอง” กุมาริกาหัวเราะข�าพลางเข้ามาขอรับ 

บุตรชายไปอุ้ม หล่อนใช้ผ้าอ้อมส่วนที่ยังไม่เลอะเช็ดท�าความสะอาดคราบ

ของเหลวที่ตดิอยู่ตามขาทารกก่อนในเบื้องต้น “กระดาษทชิชูอยู่บนโต๊ะค่ะ 

พี่หมกึเอามาเชด็ไปพลางๆ ก่อนไหมคะ เดี๋ยวมดหาเสื้อให้เปลี่ยน”

“อาบน�้าเลยเถอะ” เขตพนาข�า มองสภาพน้องชายที่เลอะเทอะเปรอะ

เปื้อนเสมอืนว่าเหน็ใจ “อย่าเป็นถงัส้วมเคลื่อนที่ ฉนัขอร้อง” 

“เรื่องทบัถมขอให้บอก” เขตชลหมั่นไส้พี่ชายเสยีเหลอืเกนิ แต่เวลา

เดยีวกนักย็อมรบัว่าสภาพตวัเองตอนนี้ไม่น่าพงึประสงค์เท่าไร แม้ว่าฉี่ของ

ทารกน้อยจะไม่ค่อยมกีลิ่นฉุนเหมอืนผู้ใหญ่กต็าม

“รอแป๊บนะคะ มดเปลี่ยนผ้าอ้อมให้หลานก่อน” หญงิสาวหมายใจว่า

จะพาเขตชลไปอาบน�้าในห้องรบัรอง แต่แล้วจู่ๆ  เสยีงใครบางคนกด็งัมาจาก

ทางประตูห้อง

“น�้าเยน็ๆ มาแล้วค่า” 

เมื่อหันไปมองก็เห็นว่ามะปรางก�าลังยกถาดเครื่องดื่มกับของว่าง 

เข้ามา

“พี่มะปรางมาได้จงัหวะเลยค่ะ” กมุารกิายิ้ม ถอืโอกาสวานอกีฝ่ายให้

ช่วยจดัการแทนบางเรื่อง “คณุรจุเพิ่งฝากรกัใส่พี่หมกึเมื่อกี้ ถ้ายงัไงมดฝาก

พาพี่หมกึไปอาบน�้าที่ห้องรบัรองหน่อยสคิะ”    

“ตายจริง” สาวใช้วัยสามสิบปลายๆ รีบวางถาดอาหารในมือลงบน

โต๊ะ หันไปมองคราบของเหลวที่ติดอยู่ตามเสื้อและแขนเขตชลแล้วก็แทบ 

ไม่อยากเชื่อสายตา เพราะมันเปียกชื้นเสียยิ่งกว่าก๊อกรั่ว! “จัดก๊อกใหญ่

ขนาดนี้...ท่าทางคุณรุจจะรกัลุงหมกึมากๆ แน่ค่ะ”

หล่อนยิ้มแห้งให้ก�าลงัใจ ก่อนจะผายมอืเชญิไปยงัทางเดนิด้านนอก

ด้วยกนั 

เขตชลถอนหายใจน้อยๆ ไม่ได้โกรธเคอืงหลาน เพราะถ้าจะเคอืงใคร
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สักคนจริงๆ ก็เห็นทีคงเป็นพี่ใหญ่ของบ้านที่เอาแต่นั่งยิ้มข�าอยู่บนโซฟา 

ต่างหาก

เสียงน�้าจากฝักบัวหยุดลงหลังจากที่มือน้อยยื่นไปปิด ทะเลดาว
คว้าผ้าขนหนูที่แขวนอยู่ไม่ไกลจากห้องอาบน�้ามาเช็ดเนื้อเช็ดตัว ก่อนจะ 

ตรงไปหยิบชุดที่เตรียมไว้บนชั้นวางของมาสวมใส่ให้เรียบร้อย เนื่องจาก 

ชุดเดมิเลอะเศษดนิเศษหญ้าในสวนหมดแล้ว 

เป็นเพราะอตีามอืปลาหมกึแท้ๆ...

หวนนกึถงึชายหนุ่มที่มายนืจ้องอยู่ใต้ต้นมะม่วงแล้ว ทะเลดาวกอ็ด

โมโหนดิๆ ไม่ได้ ต่อให้เขาช่วยรบัหล่อนไม่ให้ต้องหวัร้างข้างแตกหรอืเป็น

อันตราย แต่ถ้าไม่ใช่เพราะเขามาท�าให้ตกใจ หล่อนก็คงไม่พลัดตกลงไป

ง่ายๆ แบบนั้น ไหนจะเรื่องที่เขาพูดจาไม่น่าฟัง แล้วยงัจบันมอกี

‘จบัไปยงัไม่รู้เลยว่านม แต่ถ้าล่วงเกนิกข็อโทษแล้วกนั’

ทะเลดาวหน้าคว�่า ก้มลงมองเนนิอกตวัเองที่อาจจะมอียู่ไม่มากมาย

นัก แต่ก็ไม่ได้แบนราบเหมือนไข่ดาวเสียหน่อย ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายตั้งใจพูด 

กลบเกลื่อนเพื่อไม่ให้หล่อนอาย หรอืมคีวามนยัอยากดูหมิ่นแอบแฝง แต่

ไม่ว่าจะอย่างไรมนักไ็ม่น่าฟังอยู่ด ี

หญิงสาวถอนหายใจน้อยๆ พยายามปัดเรื่องคนนิสัยเสียออกจาก

สมอง หล่อนตรงไปแขวนผ้าขนหนูที่ราวไม้ใกล้ๆ ตู้เสื้อผ้าด้านนอก แล้ว 

กวาดตามองห้องนอนโทนสคีรมีที่ตกแต่งเป็นสไตล์วนิเทจอย่างไม่คดิไม่ฝัน

ว่าจู่ๆ  จะต้องย้ายออกจากคอนโดมาอาศยัอยูท่ี่วงัคณุาบดนิทร์ เพราะต่อให้

หม่อมราชวงศ์หนุ่มและภรรยาจะดกีบัหล่อน แต่ได้ชื่อว่าเป็น ‘บ้านคนอื่น’ 

อย่างไรเสยีกไ็ม่สะดวกสบายเท่าเดมิ 

ยิ่งช่วงสอบปลายภาคแบบนี้ หล่อนยิ่งไม่ควรจะต้องมาเสยีสตเิพราะ

เรื่องไร้สาระเลย

นกึถงึเรื่องสอบขึ้นมาได้ ทะเลดาวกไ็ม่รอช้าที่จะก้าวไปทางหน้าต่าง
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ห้องนอนเพื่อชะโงกหน้ามองหาบางอย่างข้างนอก ครั้นเหน็มะม่วงหลายผล

ยงัหล่นอยู่บนสนามหญ้า ทะเลดาวจงึเริ่มยิ้มออกได้บ้าง 

ก่อนหน้านี้หล่อนขะมักเขม้นอยู่กับการอ่านหนังสือเตรียมสอบ แต่

พออ่านนานๆ เข้า...ตาบนกเ็ริ่มคดิถงึตาล่าง เมื่อรูส้กึอยากกนิผลไม้เปรี้ยวๆ 

กระตุ้นให้ตาสว่าง และเคยเหน็ว่าในสวนปลูกมะม่วงอยู่ต้นหนึ่ง ทะเลดาว

ก็เลยขออนุญาตกุมาริกาไปเก็บ หมายจะท�าย�ามะม่วงกินเพลินๆ ระหว่าง

อ่านหนงัสอื  

แม้ตอนนี้มันอาจจะช�้าไปบ้างเพราะนิสัยเสียๆ ของคนบางคน แต่

ทะเลดาวกไ็ม่อยากถอืสาอกี 

หญิงสาวในชุดเอี๊ยมกระโปรงสีฟ้าสดใสตัดสินใจออกจากห้องนอน

ส่วนตวัเพื่อกลับลงไปเก็บมะม่วงที่สนามหญ้า แต่ยงัไม่ทนัถงึทางลงบันได

ด้วยซ�้า หล่อนกเ็หน็มะปรางเดนิสวนขึ้นมา 

“พี่มะปราง” ทะเลดาวยิ้มทกัตามประสาคนมนุษยสมัพนัธ์ด ีสงัเกต

ว่าอกีฝ่ายถอืเสื้อสฟี้าตวัหนึ่งตดิมอืมาด้วย 

“คุณปลาดาวจะไปไหนคะ”

“ไปเกบ็มะม่วงน่ะค่ะ”

“อ้าว? ยังไม่ได้เก็บอีกเหรอคะ” สาวใช้มีสีหน้างุนงง เพราะเห็น 

ทะเลดาวชวนคนสวนเก่าแก่ในวังที่คุยกันได้ถูกคอไปช่วยเก็บตั้งแต่ราวๆ 

ชั่วโมงก่อน 

“พอดีมีอุบัติเหตุนิดหน่อย ปลาดาวก็เลยต้องขึ้นมาอาบน�้าซะก่อน 

น่ะค่ะ” หล่อนคร้านจะอธบิายในเชงิลกึ เพราะเหน็ว่าไหนๆ เรื่องมนักผ็่าน

ไปแล้ว เหนือสิ่งอื่นใดคือหล่อนไม่อยากนึกถึงคนปากปีจอให้เสียอารมณ ์

อกีด้วย “ว่าแต่พี่มะปรางเอาเสื้อใครมาคะ” 

“ของคุณหมกึ พี่ชายคุณมดน่ะค่ะ” 

เป็นค�าตอบที่ท�าให้ทะเลดาวชะงัก อุตส่าห์ไม่พูดถึงแล้วเชียว ยัง 

มวิายต้องได้ยนิชื่อเขาให้ระคายหูอกี 
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“เธอมาเยี่ยมคณุมดกบัคณุรจุ แต่เจอคณุรจุฉี่ใส่ ตอนนี้กเ็ลยอาบน�้า

อยู่ในห้องรบัรองค่ะ”

ทะเลดาวถึงกับหัวเราะคิก สาแก่ใจนิดๆ เมื่อรู้เหตุผลที่มะปราง 

เอาเสื้อเขามา “สมน�้าหน้า”

“อะไรนะคะ” มะปรางทวนถาม คนเผลอหลุดปากจึงได้แต่อึกอัก  

ลืมไปเสียสนิทว่าอีกฝ่ายยังไม่รู้ความบาดหมางระหว่างหล่อนกับเขา และ 

ที่ส�าคัญคือหล่อนไม่ควรพูดถึงเขาในลักษณะนั้นด้วย เพราะอย่างไรเสีย 

เขากเ็ป็นพี่แท้ๆ ของกุมารกิา 

แต่เขาอยากท�าตัวน่าหมั่นไส้เองท�าไมล่ะ ถึงอายุมากกว่าก็ใช่ว่าจะ 

น่านบัถอืสกันดิ  

“ไม่มอีะไรหรอกค่ะ แล้วนี่พี่มะปรางต้องเอาชุดไปซกัให้เขาเหรอคะ” 

เรื่องเฉไฉทะเลดาวถนัด และรอยยิ้มหวานๆ ของหล่อนก็ท�าให้มะปราง 

เอน็ดูมากกว่าจะตดิใจสงสยั 

“เรยีบร้อยแล้วค่ะ นี่เพิ่งอบแห้งเสรจ็ พี่ก�าลงัจะเอาไปให้คุณหมกึที่

ห้องรับรอง” สาวใช้พยักพเยิดไปยังประตูไม้บานหนาถัดจากห้องนอนของ

ทะเลดาว ซึ่งคนมาอยู่ใหม่เองก็พอจะรู้อยู่ว่าห้องทางปีกขวาทั้งหมดมีไว้

รบัรองแขกที่เดนิทางมาพกั แต่มองตามได้ไม่ทนัไรกลบัได้ยนิเสยีงอกีฝ่าย

อุทาน “อุ๊ย!” 

เมื่อหันกลับมา สีหน้าบิดเบี้ยวของมะปรางก็ท�าเอาทะเลดาวตกอก-

ตกใจไม่น้อย

“เป็นอะไรหรอืเปล่าคะพี่มะปราง”

“ท้องเสยีน่ะค่ะ” มะปรางสูดปากเบาๆ พลางเอามอืกุมท้องที่เริ่มจะ

คดงอตามตวันดิหน่อย “วนันี้รอบที่สามแล้ว ต้องเป็นเพราะย�าหอยนางรม

ที่ตาสมซื้อมาเมื่อกลางวนัแน่ๆ” 

สมหมายเป็นคนสวนวัยห้าสิบต้นๆ ที่ทะเลดาวชวนไปเก็บมะม่วง

ด้วยกนั ตอนนั้นเขาเองกจ็ู๊ดๆ กะทนัหนั ถงึได้ขอตวัไปเข้าห้องน�้า แต่แล้ว 
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กลบัหายต๋อมไปโดยไม่มวีี่แววว่าจะกลบัมาอกีเลย

“อูย...พี่มะปรางไม่ไหวแล้ว ประตูเมืองจะแตกพ่ายแล้วค่ะ คุณ

ปลาดาวช่วยพี่มะปรางหน่อยนะคะ พี่มะปรางฝากเอาเสื้อผ้าไปให้คุณหมกึ

ท”ี 

เป็นการไหว้วานที่ท�าเอาทะเลดาวเหวอ แต่ไม่ทนัได้เอ่ยปฏเิสธ คน

ก�าลงัถูกข้าศกึโจมตกีล็นลานยดัเสื้อของเขามาไว้ในมอืหล่อน 

“เอ่อ...” ทะเลดาวอกึอกั เหน็ท่าทางอกีฝ่ายคงไม่ไหวจรงิๆ เลยปฏเิสธ

ไม่ลง “พี่มะปรางไปเข้าห้องน�้าในห้องปลาดาวก่อนกไ็ด้นะคะ”

“ไม่เป็นไรค่ะ มันไม่ชินที่ชินทาง” ว่าแล้วมะปรางก็วิ่งปรู๊ดกลับลง

บนัไดไปยงัห้องน�้าแม่บ้านที่ใกล้ที่สุด 

หญงิสาวมองตามด้วยความเป็นห่วง หากประตูเมอืงแตกพ่ายขึ้นมา 

กลางทางคงไม่ดแีน่ๆ แต่พอฉุกคดิได้เกี่ยวกบัภาระที่ถูกฝากเอาไว้ หล่อน

กก็้มลงมองเสื้อยดืสฟี้าในมอืตวัเองพลางท�าปากขมุบขมบิ

“เจ้ากรรมนายเวรชดัๆ” ทะเลดาวถอนหายใจเลก็น้อย อดคดิไม่ได้

ว่าเหตใุดถงึต้องมเีรื่องให้เจอกนัด้วย แต่กเ็อาเถอะ...ไหนๆ สวรรค์กล็งโทษ

เขาแทนหล่อนอย่างสาแก่ใจแล้ว ทะเลดาวจะท�าหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดี

ด้วยการไม่จองเวรเขาอกีกแ็ล้วกนั

หญิงสาวหมุนตัวกลับไปทางเก่า ก่อนจะหยุดหน้าประตูห้องรับรอง 

ที่อยู่ถัดจากห้องนอนของหล่อนเพื่อเคาะเบาๆ ตามมารยาท แต่เมื่อไม่มี 

เสยีงใดตอบรบัมาเป็นเวลานาน คิ้วเรยีวสวยกเ็ริ่มขมวด

“คณุ...คณุหมกึ” ทะเลดาวร้องเรยีกพลางเคาะซ�้าไปใหม่ “หนเูอาเสื้อ

ที่ซกัแล้วมาให้ค่ะ”

เงยีบ...

ทะเลดาวแปลกใจตงิดๆ ก่อนจะลองหมุนลูกบิดเข้าไปโดยพลการ 

หล่อนเยี่ยมหน้ามองส�ารวจรอบๆ ก่อนในเบื้องต้น ทว่ากลับไม่เห็นแม้เงา

ของใครสกัคน
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ทันใดนั้น ดวงตากลมโตก็ไปสะดุดเข้ากับกางเกงขายาวสีครีมที่ 

วางพาดอยู่บนโซฟานั่งเล่น หล่อนคลับคล้ายคลับคลาว่าน่าจะเป็นกางเกง

ตวัเดยีวกบัที่เขาสวมตอนเจอกนัในสวน 

เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะยงัอาบน�้าไม่เสรจ็?

ริมฝีปากอิ่มขยับยิ้ม ถือวิสาสะก้าวเข้าไปในห้องรับรองหมายจะ 

วางเสื้อทิ้งไว้ให้ เพราะหล่อนเองก็ไม่อยากเจอหน้าเขาให้เสียอารมณ์เท่าไร 

แต่ยงัก้าวไม่ถงึที่หมาย ประตูห้องน�้ากถ็ูกเปิดพรวดออกมา 

ดวงตากลมโตเบิกกว้าง นึกไม่ถึงว่าจะหันไปเห็นชายหนุ่มก�าลัง 

ก้มหน้าก้มตาพนัผ้าขนหนูรอบเอวสอบ ทั้งๆ ที่ไม่มอีะไรสวมตดิตวัสกัชิ้น

“กรี๊ด!” 

“เฮ้ย!” เขตชลอุทาน รีบพันผ้าขนหนูให้เสร็จเพราะไม่คิดว่าจะ 

เงยหน้ามาเห็นหล่อนอยู่ในห้องแบบนี้ และการที่หญิงสาวยกเสื้อในมือขึ้น

ปิดหน้าตวัเองทนัทกีท็�าให้แน่ใจได้ว่าหล่อนเหน็ ‘หมกึยกัษ์’ เข้าแล้ว 

“คนบ้า! ลามกที่สุด!” หญงิสาวละล�่าละลกั “ท�าไมไม่พนัผ้าขนหนูให้

เรยีบร้อยก่อนนะ”

“เธอนั่นแหละ เข้าห้องคนอื่นท�าไมไม่รู้จกัเคาะประตูก่อน”

“หนูเคาะแล้ว แต่คุณไม่ตอบรับสักค�านี่” ทะเลดาวแย้ง ยังคงไม่ 

เอามอืลงง่ายๆ เพราะกลวัจะเหน็ภาพบาดตาเป็นครั้งที่สอง 

ชายหนุ่มเพิ่งสังเกตเห็นตอนนั้นเองว่าในมือหล่อนคือเสื้อยืดสีฟ้า 

ตัวเก่งที่มะปรางอาสาจะเอาไปซักอบแห้งให้เขาเมื่อพักก่อน มุมปากของ 

เขตชลกระตุกขึ้นนดิๆ คดิอยากเอาคนืเดก็แสบที่กลา่วหาเขาว่าเป็น ‘ไอห้ื่น’ 

“กเ็ลยต้อง ‘แอบย่อง’ เข้ามา” 

“บ้า!” ทะเลดาวสวน ไม่ใช่พวกถ�้ามองโรคจติแบบเขา อยูด่ไีมว่า่ดถีงึ

ได้ไปยนืจ้องหล่อนใต้ต้นมะม่วง “หนกูแ็ค่จะเอาเสื้อที่ซกัเสรจ็แล้วมาให้ แล้ว

กจ็ะรบีออกไปเท่านั้น”

“แต่ฉนัไม่เหน็ว่าเธอจะอยากรบีกลบัออกไปเลย” 
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เขาก้าวมาดงึเสื้อที่ปิดตาออก เล่นเอาเสยีทะเลดาวผวาเฮอืก แต่ไม่ทนั

ได้เหน็ว่าเขาพนัผ้าขนหนูเรยีบร้อยแล้วหรอืไม่ ใบหน้าเปียกๆ ที่อยู่ใกล้แค่

คบืกท็�าเอาหล่อนหน้าร้อนผ่าว คาดไม่ถงึว่าเขตชลจะค่อยๆ โน้มหน้าลงมา

ใกล้ พาให้หล่อนต้องเอนกายถอยหลบตามสญัชาตญาณ 

“หรอือยากดูฉนัเปลี่ยนเสื้อผ้า...ตดิใจคราเคน๒ของฉนัแล้วส”ิ

คราเคนงั้นหรอื...

ทะเลดาวเผยอปากอย่างเหวอๆ ไม่อยากเชื่อเลยว่าผู้หญงิเรยีบร้อย

น่ารักอย่างกุมาริกาจะมีพี่ชายห่ามขนาดนี้ได้ เขาอาจหาญเหลือเกินถึงได้

สามารถเปรียบเทียบของตัวเองกับคราเคนที่หล่อนเคยเห็นในภาพยนตร์  

ไพเรตออฟเดอะแครบิเบยีน

“คนผีทะเล!” หญิงสาวทุบอกเข้าให้ แต่นอกจากคนตัวโตจะไม่ 

สะท้านสะเทอืนใดๆ แล้ว ยงัหวัเราะข�าเสยีอกี “กแ็ค่หมกึน้อยขาดสารอาหาร  

ยงัมหีน้ามาโอ่อกี”

“ลองวดัดูสกัทไีหมเล่า”  

“เชิญวัดไปเองคนเดียวเถอะค่ะ” ทะเลดาวหน้าคว�่า หมั่นไส้คน

อหงัการจนอดไม่ได้ที่จะรบีเดนิหน ีแต่กลบัไม่ทนัสงัเกตสกันดิว่าพื้นห้องมี

คราบน�้าจากรอยเท้าของเขาเปรอะอยู่ “ว้าย!” 

คนตัวเล็กลื่นล้มคะม�า มือทั้งสองข้างควานคว้าหาที่ยึดเหนี่ยวตาม

สญัชาตญาณ และสิ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดตอนนี้กค็อืไหล่เขา 

“ระวงัหน่อยส”ิ เขาช่วยรบัพลางก้มลงมองเดก็สาวผมเปียในอ้อมแขน 

หล่อนใจหายใจคว�่า แต่พอรูว่้าไม่เป็นอะไรแล้ว แผงอกที่เตม็ไปด้วย

มดักล้ามของคนตรงหน้ากท็�าเอาทะเลดาวหน้าแดงระเรื่อ ลมหายใจป่ันป่วน

๒ Kraken เป็นสตัว์ยกัษ์ในต�านานที่ชาวทะเลเหนอืหวาดกลวั ลกัษณะคล้ายหมกึกล้วย

ขนาดยักษ์ โผล่ขึ้นจากน�้าพรวดเดียวก็สูงกว่าเสากระโดงเรือ และมักชอบโจมตีเรือ 

เดนิสมุทรอย่างกะทนัหนั
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อย่างแปลกประหลาดเพราะกลิ่นหอมสะอาดของคนเพิ่งอาบน�้าออกมาใหม่ๆ 

แล้วกันสิ...หล่อนรู้สึกเหมือนเลือดสาวในกายไหลสะเปะสะปะหลง

ทศิหลงทาง คดิไม่ออกด้วยซ�้าว่าควรท�าอะไรต่อไป เพราะไม่เคยอยูใ่กล้บรุุษ

คนไหนในสภาพหมิ่นเหม่แบบนี้มาก่อน 

“เอ...หรอืจรงิๆ แล้วมนัเป็นแผนของเธอ เจอกนัทไีรถงึได้แข้งขาอ่อน” 

เขตชลเย้า ทั้งยงัแกล้งท�าเสยีงกระเส่าในประโยคสดุท้าย “คราวหลงัถ้าอยาก

จะกอดกบ็อกกนัดีๆ  ได้”

สาวน้อยวยัใสหน้าร้อนวูบ สตสิตงัหวนกลบัคนืมาทนัท ี 

“หลงตัวเองที่สุด!” หล่อนรีบขืนกายออกไปจากอ้อมแขนของเขา  

ทั้งโกรธทั้งอายระคนกันเพราะไม่เคยเจอผู้ชายห่ามๆ พูดจาหน้าไม่อาย 

ขนาดนี้มาก่อน “จติหมกมุ่นแบบคุณ ต่อให้เหลอืคุณอยู่เป็นผู้ชายคนเดยีว

ในจกัรวาล หนกูไ็ม่เอามาท�าพ่อพนัธุแ์น่ๆ มั่นหน้ามั่นโหนก โลกแคบ คดิว่า

ตวัเองเป็นพระเอกนยิายหรอืไง ถงึได้เข้าใจผดิว่าหื่นแล้วเท่”

“ขอบใจที่ให้เกยีรตเิทยีบชั้นเดยีวกบัพระเอก”

ทะเลดาวถงึกบัอ้าปากหวอ ไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะยงัมสีหีน้าภมูใิจ

ประหนึ่งได้รับค�าชมว่าหล่อขั้นเทพ สุดท้ายเลยได้แต่ขบริมฝีปากล่างเบาๆ 

แล้วเดนิหนไีปเสยี เพราะบ้านหล่อนสอนว่าไม่ควรน�าพมิเสนไปแลกกบัเกลอื 

แต่พอนกึได้ว่าพื้นลื่นกช็ะงกักกึ ก้มลงมองคราบน�้าเบื้องล่างเพื่อก้าวข้ามไป

อย่างระมดัระวงั 

เขตชลกระตุกยิ้มมุมปาก ดวงตามีประกายขบขันนิดๆ ยามมอง 

ตามหลงัคนตวับาง ไม่น่าเชื่อเหมอืนกนัว่าเขาจะอารมณ์ดขีนาดนี้ได้ บางที

คงเพราะไม่เคยเจอเดก็ที่ไหนกล้าต่อปากต่อค�ากบัเขาขนาดนี้มาก่อน 

“ทใีครทมีนันะ นงัหนู”



ล�าแสงสดุท้ายของดวงอาทติย์ก�าลงัจะลบัไปจากโค้งฟ้า ทะเลดาว
ก้าวลงบันไดมายังห้องโถงของวังคุณาบดินทร์ เพราะตั้งแต่หล่อนมาอาศัย

อยู่ได้สองวันก็เริ่มรู้ว่าสมาชิกทุกคนในครอบครัวนี้จะกินมื้อเช้าและมื้อเย็น

พร้อมหน้าพร้อมตากนัเสมอ 

ครั้นก้าวเข้ามาในห้องรับประทานอาหารจริงๆ ทะเลดาวกลับต้อง

ประหลาดใจที่เห็นว่าที่นั่งตรงหัวโต๊ะไม่ใช่หม่อมราชวงศ์นงนภัสอย่างเคย 

แต่กลับกลายเป็นน้องชายอย่างหม่อมราชวงศ์นพคุณที่ก�าลังพูดคุยกับ

ภรรยาของตนอยู่อย่างอารมณ์ดี

“สวสัดค่ีะพี่เก้า” หญงิสาวยกมอืไหว้ เพราะเอาแต่หมกตวัอ่านหนงัสอื

เตรยีมสอบอยูบ่นห้องจนไม่ทนัสงัเกตว่าเขากลบัมาเมื่อไร “กลบัมานานแล้ว

เหรอคะ”

“เพิ่งมาครับ” ราชนิกุลหนุ่มวัยสามสิบเจ็ดปีตอบรับพร้อมยิ้มละไม 

และมันเป็นเวลาเดียวกับที่ทะเลดาวนั่งลงบนเก้าอี้ทางขวามือเขา ตรงข้าม

กบัเก้าอี้ของกุมารกิา “เป็นยงัไงบ้าง เริ่มคุ้นกบัที่นี่หรอืยงั”

๓
เนื้อคู่...ถึงอยู่แสนไกลคงไม่คลาดคลา
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“ค่ะ” ทะเลดาวยิ้มรบัพร้อมๆ กบัสาวใช้เริ่มตกัข้าวใส่จานคนทั้งสาม 

“ว่าแต่วนันี้พี่แก้วไม่กลบัมากนิข้าวด้วยกนัเหรอคะ”

หล่อนหมายถงึพี่สาวของคุณชายและเป็นผู้ปกครองวงัเก่าหลงันี้

“พี่แก้วไปงานเลี้ยงต่อ น่าจะกลับมาดึกๆ เลย” เขาตอบพลางเริ่ม

ลงมอืรบัประทานอาหาร 

ทะเลดาวจงึไม่รอช้าที่จะหยบิช้อนบ้าง แต่ครั้นเหน็ว่าหนึ่งในเมนูหลกั

ของโต๊ะคอืหมกึย่าง ใบหน้ายยีวนกวนอารมณ์ของคนชื่อเล่นเดยีวกนักล็อย

เข้ามาในสมอง 

คราเคน...ฮ!ึ หลงตวัเองชะมดั

ขณะที่ราชนิกุลหนุ่มก�าลังคุยเรื่องสัพเพเหระกับภรรยา ทะเลดาวก็

ใช้ช้อนกลางตกัหมกึย่างมาใส่จานตวัเองเป็นล�าดบัแรก ก่อนจะลงมอืระบาย

แค้นด้วยการเอาส้อมจิ้มอย่างรุนแรง แล้วค่อยตักน�้าจิ้มซีฟูดรสเด็ดฝีมือ

มะปรางมาราดซ�้า

อยากกวนประสาทดนีกั จะกนิให้หน�าใจเลย!

คิดแล้วทะเลดาวก็เอาหมึกย่างเข้าปาก เคี้ยวตุ้ยๆ แล้วตักหมึก 

ชิ้นใหม่มาจิ้มระบายอารมณ์ในจานเหมอืนเดมิ 

หญงิสาวที่นั่งอยู่ตรงข้ามเหลอืบตามาเหน็เข้าจงึอดแปลกใจไม่ได้ 

“ปลาดาว...”

เจ้าของชื่อชะงกั เงยหน้าขึ้นมองกุมารกิาตาแป๋ว “คะพี่มด?” 

“มอีะไรหรอืเปล่าจ๊ะ ท�าไมต้องรุนแรงกบัปลาหมกึขนาดนั้น” 

เป็นค�าถามที่ท�าให้ทะเลดาวก้มลงมองหมึกย่างในจานที่ถูกส้อมจิ้ม

ฉกีช�าแหละเป็นชิ้นย่อยๆ เพิ่งรูต้วัตอนนี้ว่าเผลอระบายแค้นรุนแรงไปหน่อย 

เมื่อเงยหน้าขึ้นเห็นสองสามีภรรยามองหล่อนอย่างงงๆ ทั้งคู่ คนเจ้าคิด 

เจ้าแค้นเลยได้แต่ยิ้มเจื่อน

“เปล่าค่ะ” หล่อนปดหน้าซื่อตาใส ใครจะกล้าบอกตรงๆ เล่าว่า 

เหน็หน้าคนผทีะเลในชิ้นหมกึ เพราะอย่างไรเสยีเขากไ็ด้ชื่อว่าเป็นพี่ชายแท้ๆ  
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ของกุมารกิา 

“คงไม่ใช่ว่า...ยงัโกรธพี่หมกึอยู่หรอกนะ” 

ทะเลดาวถึงกับเบิกตากว้าง ไม่อยากเชื่อเลยว่ากุมาริกาจะอ่านขาด 

ผดิกบัหม่อมราชวงศ์นพคุณที่เพิ่งกลบัมาถงึวงัคุณาบดนิทร์ไม่นาน และยงั

ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าสองเขตเข้ามาที่วงั 

“โกรธพี่หมึก?” เขาหันกลับไปหาภรรยา เลิกคิ้วหนาๆ ขึ้นอย่าง 

ไม่คาดฝัน “พี่ชายมดน่ะเหรอครบั”

“เมื่อกลางวนัพี่หมกึกบัพี่หมมีาเยี่ยมหลานนะ่คะ่ แต่มเีรื่องเข้าใจผดิ

กบัปลาดาวนดิหน่อย” กมุารกิาเล่าโดยสรปุพลางหนัไปหาสาวรุ่นน้องอกีครั้ง 

“ถ้าปลาดาวยงัรู้สกึไม่ค่อยด ีพี่กต็้องขอโทษแทนพี่หมกึอกีทนีะจ๊ะ”

“ไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะ” ทะเลดาวร้อนรนปฏเิสธ ไม่อยากให้กุมารกิา 

ต้องไม่สบายใจโดยใช่เหต ุเพราะเอาเข้าจรงิเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกบักมุารกิาสกันดิ 

เหนือสิ่งอื่นใดคือกุมาริกาดตี่อหล่อนมาตลอด และไม่รู้เรื่องที่พี่ชายตัวเอง

พูดจาห่ามๆ บนห้องรับรองด้วยซ�้า “ปลาดาวไม่ใช่คนเจ้าคิดเจ้าแค้นเสีย

หน่อย ถงึพี่ชายพี่มดจะท�าตวัไม่ค่อยน่ารกั แต่พี่มดน่ารกั ปลาดาวให้อภยั

ได้ค่ะ ปลาดาวเป็นคนด”ี

กุมาริกาข�า มองออกว่าอีกฝ่ายยังเคืองพี่ชายคนรองของหล่อนอยู่ 

ลึกๆ แน่นอน แต่ความเกรงใจท�าให้ยอมอ่อนข้อ ซึ่งหากเป็นหล่อนที่เจอ

เหตุการณ์แบบนั้นก็คงจะเคืองอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ติดตรงที่หล่อนรู้จัก

นสิยัเขตชลดวี่าเนื้อแท้ไม่ใช่คนร้ายกาจกเ็ลยไม่อยากให้ทะเลดาวมอีคต ิ

“งั้นเสาร์นี้ไปเที่ยวบ้านพี่ด้วยกนัไหม” กุมารกิาถอืโอกาสชวน เพราะ

ตั้งใจจะพาลูกชายไปให้คนที่บ้านรบัขวญัอยู่แล้ว 

“บ้านพี่มดเหรอคะ”

“จ้ะ” หล่อนตอบรบัตามตรง “ตั้งแต่พี่ออกจากโรงพยาบาล พ่อกบั

แม่พี่กย็งัไม่มโีอกาสได้เจอหลานแบบจรงิๆ จงัๆ เลย เพราะช่วงนี้งานที่ร้าน

ค่อนข้างยุง่ พี่กเ็ลยคยุกบัคณุเก้าว่าจะพาคณุรจุไปหาที่โน่น ปลาดาวเคยบอก



32  l  ก ล่ อ ม รั ก  

ว่าอยากชมิอาหารฝีมอืพ่อพี่ วนัเสาร์น่าจะไม่มสีอบหรอืเปล่า ไปด้วยกนัส”ิ

“เอ่อ...” ทะเลดาวอึกอัก พอจะรู้ว่าบิดามารดาของกุมาริกามีธุรกิจ

ร้านอาหารเลก็ๆ ย่านชานกรุง และหล่อนเคยพูดเองจรงิๆ ว่าอยากไปลอง

ชิมสักครั้ง แต่ถ้าต้องเจอหน้าคนนิสัยเสียอย่างเขตชล ทะเลดาวก็คิดว่า

หล่อนคงกนิไม่ลงมากกว่า “พี่ชายพี่มดคงไม่อยากให้ปลาดาวไปหรอกค่ะ”

“ไม่หรอก...พี่หมึกใจดีจะตาย” กุมาริกาออกตัวแทนเขาพร้อมยิ้ม

ละไม เหตุที่ชวนไปก็เพราะอยากให้ทะเลดาวรู้จักพี่ชายของหล่อนมากขึ้น 

จรงิๆ แล้วเขตชลไม่ใช่คนมองโลกในแง่ร้าย หรอืใจแคบสกันดิ “ไม่เชื่อถาม

คุณเก้ากไ็ด้” 

กุมาริกาหันไปขอความเห็นหม่อมราชวงศ์หนุ่ม แต่เขากลับมีสีหน้า

อึ้งๆ รู้สึกเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์ผุดขึ้นในห้องแบบปัจจุบันทันด่วน เพราะ 

ถ้าระดบัเขตชลไม่เรยีกมองโลกในแง่ร้าย เขากค็งไม่ถูกใส่ไฟสารพดักว่าจะ

บุกเข้าไปพชิติใจหล่อนได้หรอก

“ครบั” นพคุณไม่อยากขดัภรรยา อย่างไรเสยีกล็้วนเป็นอดตีทั้งสิ้น 

“ปลาดาวไปด้วยกนัส ิบ้านพี่มดบรรยากาศด ีอยู่ตดิรมิแม่น�้า ปลาดาวต้อง

ชอบแน่ๆ”

เมื่อถูกราชนิกุลหนุ่มชักชวนอีกเสียง ทะเลดาวยิ่งรู้สึกเกรงใจจน 

ไม่อยากปฏิเสธ แต่เขตชลหลงตัวเองเสียขนาดนั้น ถ้าหล่อนไปด้วยจริงๆ 

คงมวิายถูกเข้าใจผดิว่าหลงเสน่ห์เขาอกีแน่ 

“เอาไว้โอกาสหน้าดกีว่าค่ะ เสาร์นี้ปลาดาวตั้งใจจะกลบับ้านไปเยี่ยม

พี่เม่นด้วย” หญงิสาวหมายถงึพี่ชายแท้ๆ ซึ่งดแูลธรุกจิครอบครวัอยูท่ี่ตราด 

และเป็นเพื่อนสนิทของนพคุณสมัยเรียนมหาวิทยาลัย “ขอบคุณพี่มดกับ 

พี่เก้ามากนะคะที่ชวน แต่เทอมนี้มหา’ลยัปิดแค่สามอาทติย์เอง พี่เม่นโทร. 

มาถามยกิๆ ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะว่าจะกลบับ้านวนัไหน”

“รายนี้กช็อบท�าตวัเป็นพ่อเหมอืนเดมิ” หม่อมราชวงศ์หนุม่โคลงศรีษะ

เลก็น้อย ซึ่งกุมารกิาเองกพ็อจะเคยได้ยนิสามพีูดถงึอกีฝ่ายอยู่บ้าง
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เหนอืสมทุรเป็นนกัธรุกจิเจ้าของรสีอร์ตระดบัห้าดาวบนเกาะแห่งหนึ่ง

ในจังหวัดตราด อายุห่างกับทะเลดาวถึงสิบหกปีเต็ม และสูญเสียพ่อแม ่

ไปด้วยอุบัติเหตุทางเรือเมื่อสิบกว่าปีก่อน ตอนนั้นทะเลดาวยังเด็กอยู่มาก 

เหนอืสมุทรกเ็ลยกลายเป็นทั้งพี่และพ่อของทะเลดาวในเวลาเดยีวกนั

“งั้นคราวหน้าห้ามปฏเิสธอกีนะ” 

กุมาริการีบมัดมือชกไว้ก่อน รู้ว่าอย่างไรเสียสาวรุ่นน้องก็ต้องกลับ 

มาพกัอยูด้่วยกนัอกีในภาคการศกึษาหน้า ซึ่งทะเลดาวเองกเ็ชื่อวา่กวา่จะถงึ

เวลานั้น...เขตชลคงเลิกคิดเข้าข้างตัวเองแบบผิดๆ ว่าหล่อนอยากหาเรื่อง 

ไปใกล้ชดิเขาแล้ว

“ค่ะ” ทะเลดาวตกปากรับค�า ริมฝีปากอิ่มขยับยิ้มอย่างสดใส แต่ 

พอทุกคนเริ่มลงมือรับประทานอาหารต่อ แล้วหล่อนก้มลงเห็นหมึกที่ถูก

ช�าแหละค้างอยู่ในจาน ใบหน้าของคนกวนประสาทกว็นเวยีนมาในสมอง 

‘หรอือยากดูฉนัเปลี่ยนเสื้อผ้า...ตดิใจคราเคนของฉนัแล้วส’ิ

เวรย่อมระงบัด้วยการไม่จองเวร...ทะเลดาวจิ้มหมกึเข้าปากแล้วเคี้ยว

ตุ้ยๆ พยายามสะกดจิตตัวเองว่าหมึกคืออาหารทะเล และไม่เกี่ยวข้องกับ

คนหลงตวัเองแต่อย่างใด

กลับถึงบ้านที่ตราดเมื่อไร หล่อนก็คงไม่ต้องได้ยินชื่อเขาให้ขุ่นข้อง

หมองใจอกีนาน

บัวสายสีชมพูแบ่งบานรับแสงสุดท้ายของดวงตะวันอยู่ในบึง 
ขนาดใหญ่ย่านชานกรุง ติดกันคือเรือนไม้ทรงไทยประยุกต์ ซึ่งมีระเบียง

กว้างเปิดให้บรกิารเป็นร้านอาหารภายใต้ชื่อ ‘เรอืนกุมารกิา’ 

“วา่ไงนะ แกจะแต่งงานแล้ว” เขตชลยนืคยุโทรศพัท์อยูท่ี่ราวระเบยีง

ตดิรมิบงึกว้าง คิ้วหนาเลกิขึ้นน้อยๆ อย่างไม่คดิไม่ฝันว่าจู่ๆ เพื่อนในแก๊ง

สมยัเรยีนมธัยมจะโทร. มาบอกข่าวด ี“ท�าไมมนัปุบปับแบบนี้ล่ะ”

แม้เขากับเพื่อนจะแยกย้ายกันไปตามทางตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆ แต่
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เทคโนโลยทีี่ถูกพฒันาขึ้นอย่างต่อเนื่องกท็�าให้คนที่อยู่ไกลกนัได้ใกล้ชดิกนั

มากขึ้น เขตชลกบัเพื่อนเก่าๆ ยงัคงตดิต่อพูดคุยกนัทางไลน์เสมอ บางครั้ง

ก็นัดไปพบปะสังสรรค์กันในช่วงวันหยุดบ้าง ล่าสุดก็เพิ่งไปตั้งแคมป์เที่ยว

น�้าตกด้วยกันแถบกาญจนบุรีหมาดๆ แต่กลับไม่เคยได้ยินว่าเพื่อนจะ

แต่งงาน ทั้งที่กค็บหาดูใจกบัสาวรุ่นน้องคนนี้มานานหลายปี 

“หรอืว่าแกท�าไข่มุกท้อง”

“บ้า...” คนในสายปฏเิสธกลั้วหวัเราะ “คุณย่าฉนัไปดูดวงมาวนัก่อน 

หมอดูบอกว่าถ้าฉนัไม่แต่งในปีนี้กจ็ะไม่ได้แต่งอกีเลย ไหนๆ ฉนักบัไข่มุก

กต็ั้งใจจะแต่งกนัอยู่แล้ว เลยไม่อยากให้คุณย่าต้องไม่สบายใจ”

“กเ็ลยจดังานซะวนัสดุท้ายของปี” เขตชลอดแกล้งเหนบ็ไม่ได้ เพราะ

มนัเหลอืเวลาอกีแค่ไม่ถงึเดอืนเท่านั้น ซ�้ายงัตรงกบัเทศกาลส�าคญัที่ทุกคน

ควรจะอยูฉ่ลองกบัครอบครวัตวัเองมากกว่า แต่เวลาเดยีวกนักเ็ข้าใจดว่ีาย่า

ของเพื่อนสนทิคนนี้เชื่อเรื่องดวงมาก บรรดาลกูหลานเลยไม่อยากขดัศรทัธา 

“กน็ั่นแหละ ฉนัเลยไม่แน่ใจว่าจะมเีพื่อนๆ ว่างมากนัสกักี่คน งานนี้

เลยเชญิแค่คนพเิศษจรงิๆ เท่านั้น แกสะดวกใช่ไหมเพื่อนหมกึ”

“แกพูดมาขนาดนี้ ถ้าบอกว่าไม่สะดวกฉันคงเลวมาก” เป็นการ 

ยอกย้อนที่ท�าเอาคนในสายหวัเราะขบขนั

“เป็นอนัว่าตกลงนะเพื่อน” อาคมมดัมอืชก 

จริงๆ แล้วเขตชลเองก็ไม่ได้อึดอัดล�าบากใจสักนิดที่จะยื่นมือไปให้

มัด เพราะวันส�าคัญของเพื่อนแบบนี้ใช่จะมีกันได้บ่อยๆ บางคนมีเพียง 

ครั้งเดียวในชีวิตด้วยซ�้า ในฐานะคู่ซี้ที่ไปไหนไปกันมาตั้งแต่เด็กๆ ต่อให้ 

ไม่ว่างขนาดไหนกต็้องท�าตวัให้ว่างจนได้อยู่ดี

“แต่ว่าฉกุละหกุขนาดนี้ ฉนัจะเตรยีมตวัทนัไหมวะ” เขตชลยงัอดบ่น

นดิๆ ไม่ได้ “เดี๋ยวนี้เขายิ่งฮติแต่งงานแบบมธีมีอยู่ด้วย”

“เรื่องนั้นแกไม่ต้องห่วง ชุดเพื่อนเจ้าบ่าวเดี๋ยวฉนัเตรยีมให้เอง แก

มาแค่ตวักบัหวัใจกพ็อ” 
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“คนอนิเลฟินี่เขาพูดจาเสี่ยวๆ แบบนี้กนัทุกคนหรอืเปล่าวะ” เขตชล

ข�า หมั่นไส้วลหีวานเลี่ยนของเพื่อนขึ้นมาตงดิๆ เพราะตั้งแต่พี่ชายของเขา

แต่งสะใภ้เข้าบ้านกม็กัหวานกบัเมยีจนน่าร�าคาญบ่อยๆ

“แกก็ลองอินเลิฟดูบ้างสิเพื่อนหมึก แล้วแกจะรู้ว่าความรักท�าให้ 

โลกนี้เป็นสชีมพู”

“แคก็ๆ” เขตชลถงึกบัแกล้งส�าลกั ไม่อยากเชื่อเลยจรงิๆ ว่าค�าพูด

ท�านองนี้จะออกมาจากปากหนุ่มก้ามปูที่โปรดปรานกฬีาต่อยมวยพอๆ กบั

เขาได้ “พอๆๆ ไอ้คม มดจะขึ้นโทรศพัท์ฉนัละ”

“อจิฉาอะเด้”

“ฮึ!” เขตชลไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธ เพราะเห็นใครแต่งงานมี 

ความสุขเขากย็นิดดี้วย “ว่าแต่แกจดังานที่ไหน”

“ที่ตราด บ้านเกดิไข่มกุเขา เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉนัไลน์บตัรเชญิกบัแผนที่

รีสอร์ตไปให้นะ ที่จริงก็อยากจะไปเชิญด้วยตัวเอง แต่มันกะทันหันมาก  

ขอโทษจรงิๆ ว่ะเพื่อน”

“ไม่เป็นไร แล้วไว้เจอกนั” เขตชลยิ้ม เข้าใจว่าเวลาค่อนข้างกระชั้นชดิ 

ขนาดนี้ ว่าที่คู่บ่าวสาวคงเหนื่อยกบัการเตรยีมงานมากพออยู่แล้ว

เมื่อวางสายไม่นาน เสียงแอปพลิเคชันในมือถือก็แจ้งเตือนว่ามี

ข้อความเข้ามา เขตชลเปิดเข้าไปดูคร่าวๆ ก็เห็นว่าเป็นการ์ดแต่งงานกับ

แผนที่รสีอร์ตบนเกาะแห่งหนึ่ง

รสีอร์ตทะเลดาว...

หวัคิ้วของเขตชลขมวด สมองไพล่ไปนกึถงึเดก็แสบในวงัคณุาบดนิทร์ 

ที่ชื่อปลาดาว แต่เอาจรงิมนักไ็ม่เกี่ยวกนัเลยสกันดิ ไม่เข้าใจตวัเองเหมอืน

กนัว่าเหตุใดจู่ๆ ถงึเผลอไปนกึถงึได้ 

คงเพราะปลาดาวเรยีกได้อกีอย่างว่า ‘ดาวทะเล’  

“ใครโทร. มาเหรอลูก ท่าทางอารมณ์ดเีชยีว” 

เสยีงหญงิวยักลางคนดงัขึ้นไม่ไกลนกั เขตชลหนัไปหากเ็หน็ว่ามารดา
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ก�าลังยกส�ารับอาหารมาตั้งโต๊ะริมระเบียงไม้ หากเดาไม่ผิดคงเห็นเขาจาก 

ในครวัด้านหลงัที่มหีน้าต่างบานเลก็ๆ มองออกมาได้

“ไอ้คมน่ะครบั” ตอบตรงๆ พลางก้าวไปช่วยมารดายกกบัข้าว ปรกติ

แล้วเขากับพี่ชายคนโตมักกลับมากินมื้อเย็นที่เรือนกุมาริกาเสมอ บางครั้ง

หากงานในครวัไม่ยุง่มากนกั บดิามารดากจ็ะมาร่วมวงสนทนาด้วย “มนัโทร.

มาชวนไปร่วมงานแต่ง”

“นี่คมจะแต่งงานแล้วเหรอ” มุลิลาค่อนข้างประหลาดใจ แต่ก็ดีใจ 

ไปพร้อมๆ กนัด้วย “เมื่อไรจ๊ะ”

“ปีใหม่นี้แหละครบั พอดยี่าไอ้คมไปดูดวงมา หมอดูทกัว่าถ้าไม่แต่ง

ในปีนี้จะไม่ได้แต่งอกีเลย ไอ้คมมนักเ็ลยจดัให้ตามใจย่า” เขตชลเล่ายิ้มๆ 

ตามที่ได้ยินมา ซึ่งมุลิลาเองก็พอจะเคยได้ยินเพื่อนลูกชายคนนี้เปรยถึง 

ย่าแท้ๆ ที่โปรดปรานการดูดวงเป็นชวีติจติใจให้ฟังอยู่บ้าง

“งั้นคราวนี้กเ็หลอืแค่เราแล้วส ิเมื่อไรจะจดัให้แม่ได้ชื่นใจบ้าง” 

เป็นประโยคที่ท�าเอาเขตชลเหวอ ไม่อยากเชื่อเลยว่าคุยเรื่องอาคมอยู่

ดีๆ  จะวกมาเรื่องของเขาเสยีได้ 

“เพื่อนๆ ในกลุ่มเราก็แต่งกันไปหมดแล้ว พี่หมีกับมดก็แต่งแล้ว 

เหลอืแค่เราหน่อเดยีวนี่ละ...ไม่เหน็พาสาวๆ มาให้แม่รู้จกัสกัคน” 

“คงอกีไม่นานหรอกครบั” 

เสยีงหนึ่งดงัขึ้นด้านหลงั เมื่อสองแม่ลกูหนัไปมองกเ็หน็เขตพนาก้าว

ขึ้นเรือนมาพร้อมนักศึกษาสาวหน้าตาน่าเอ็นดูที่มีอีกสถานะหนึ่งคือภรรยา

ของเขา 

“ไม่แน่ว่าตอนนี้ไอ้หมึกมันอาจเจอเนื้อคู่แล้วก็ได้” เขตพนายิ้ม ตา

พราวระยับยามเหลือบมองหญิงสาวที่เขาเพิ่งไปรับมาจากมหาวิทยาลัย

หมาดๆ 

ชายหนุ่มที่ถูกพาดพงิกลบัอดแปลกใจไม่ได้ “ใคร”

“กจ็ะใครเสยีอกีล่ะคะ คนที่พี่หมกึแอบไปจบันมเขาไง” 
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เสยีงใสๆ ของนวนิดาท�าเอาคนฟังเหวอ หนัไปมองหน้าพี่ชายคนโต

ที่ก�าลงัยนืนิ่งอย่างไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเล่าเรื่องบ้าๆ ให้เมยีเดก็ฟังได้  

“ตายจรงิ!” มลุลิายกมอืทาบอก มองลูกสะใภ้อย่างไม่คดิไม่ฝัน แลว้

หนักลบัมามองคนมชีนกัตดิหลงัที่แทบจะยกมอืกุมขมบัเลยทเีดยีว

“ไม่ใช่นะครบัแม่ มนัเป็นอุบตัเิหตุ” 

“อุบตัเิหตุอะไรกนั” 

เสียงชายวัยกลางคนดังมาจากทางห้องครัว ดอกเตอร์พนัสก�าลัง 

ก้าวมาร่วมโต๊ะพร้อมอาหารอกีส�ารบัที่เพิ่งปรุงสุกใหม่ๆ นวนิดาจงึไม่รอช้า

ที่จะหนัไปตอบพ่อสามเีสยีงใส

“อุบตัเิหตุรกัค่ะคุณพ่อ พี่หมกึก�าลงัเจอเนื้อคู่แล้ว”

“คุณพี่สะใภ้ครับ” เขตชลแกล้งเรียกหล่อนด้วยสรรพนามตามการ

ล�าดบัญาต ิแม้จรงิๆ แล้วนวนิดาจะเพิ่งอายุสบิแปดย่างสบิเก้ากต็าม “อย่า

เพิ่งเชื่อสามีคุณหมดทุกอย่างสิครับ เพราะถ้าเด็กนั่นจะเป็นเนื้อคู่ผมจริงๆ 

กค็งเป็นคู่เวรคู่กรรมมากกว่า”  

“แต่โบราณว่าเกลียดยังไงมักได้อย่างนั้นนะคะพี่หมึก แถมปรกติ 

พี่หมึกก็ไม่ค่อยจะเกลียดใครด้วย น�้าผึ้งเห็นเดินไปที่ไหนก็...พี่หมึกรัก 

ทกุคน” สะใภ้วยัใสไม่พดูเปล่า แต่ยกมอืขึ้นท�าท่าไอเลฟิยวูาดไปกลางอากาศ 

เลยีนแบบนกัร้องระดบัต�านานอย่างป๋าเบริ์ดจนเขตชลส่ายหวั 

เขาเคยท�าเรื่องเพี้ยนๆ แบบนั้นเมื่อไรกนั  

“ลงถ้าเกลยีดขนาดนี้ได้ น�้าผึ้งว่ามนัยงัไงๆ อยู่นา” นวนิดายงัมวิาย

กระเซ้าน้องชายของสามีที่อายุมากกว่าหล่อนเกินรอบ “แกล้งเกลียดเพื่อ 

กลบเกลื่อนหรอืเปล่าคะ” 

“อ่านนยิายมากนะเรา หรอืเดก็ผู้หญงิวยันี้กเ็พ้อเจ้อแบบนี้กนัหมด” 

ว่าแล้วเขตชลก็เผลอไปนึกถึงค�าด่าของทะเลดาวที่บอกว่าเขาหื่นแล้วไม่เท่

เหมอืนพระเอกนยิาย “พอกบัยายเดก็นั่น”

“ฮนัแน่! รู้จกักนัวนัเดยีว รูด้้วยเหรอคะว่าเนื้อคูช่อบอ่านนยิายเหมอืน
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พี่สะใภ้” 

หล่อนตบอกตัวเองเบาๆ อย่างเต็มภาคภูมิ ผิดกับเขตชลที่ถึงกับ 

เหวอ ลืมไปเสียสนิทว่าเขาอยู่ท่ามกลางคู่ผัวเมียที่ชาติก่อนเกิดเป็นเครื่อง

ซกัผ้า!

“ตกลงว่าเป็นใครกนัหนูผึ้ง แม่รู้จกัหรอืเปล่า” มุลลิาชกัอยากรู้ แต่

ครั้นนวินดาอ้าปากเตรียมจะสาธยายในเชิงลึก คนไม่อยากตกเป็นหัวข้อ

สนทนากก็ระแอมขดัจงัหวะ

“กบัข้าวมนัเซง็หมดแล้วครบั” 

ว่าแล้วกห็นัไปเปิดโถข้าวสวยที่มารดายกมาเพื่อตกัใส่จาน ทกุคนเลย

อดยิ้มข�าไม่ได้ เพราะไม่บ่อยนักที่จะเห็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาอย่าง 

เขตชลท�าตวัมลีบัลมคมในแบบนี้



ท้องฟ้าเบื้องบนกระจ่างใส เสียงคลื่นแว่วกระทบฝั่งอยู่ไกลๆ  
ทะเลดาวก�าลังเดินผ่านสวนหย่อมในรีสอร์ตระดับห้าดาวบนเกาะแห่งหนึ่ง

มายงัส�านกังานของผู้บรหิาร และมนัเป็นจงัหวะเดยีวกบัที่เลขาฯ สาวใหญ่

วยัสี่สบิต้นๆ เปิดประตูส�านกังานออกมา เลขาฯ ท�าท่าจะร้องทกั ทะเลดาว

ก็รีบยกมือขึ้นแตะริมฝีปากเป็นสัญญาณห้ามส่งเสียง ความที่ต่างเห็นหน้า

ค่าตากนัมานาน อกีฝ่ายจงึเดาได้ไม่ยากว่าทะเลดาวคดิจะท�าอะไร

สาวใหญ่อมยิ้ม ปล่อยให้แขกไม่ได้รับเชิญก้าวเข้าไปในห้องโดย 

ไม่แจ้งผู้เป็นนายล่วงหน้า 

ชายหนุ่มวัยสามสิบเจ็ดในชุดล�าลองสุภาพก�าลังยืนหันหลังอยู่ริม

หน้าต่าง มือถือโทรศัพท์คุยกับใครบางคนอยู่เพียงล�าพัง เมื่อได้ยินเสียง

ประตูห้องท�างานถูกปิดลงเบาๆ เขาก็ไม่ได้สนใจหันไปมองด้วยซ�้า เพราะ

เข้าใจว่าเป็นเลขาฯ คนสนทิที่เพิ่งขอตวัเอาเอกสารออกไป  

“ได้อยู่แล้ว รบัรองพี่จะดูแลอย่างดทีี่สุด” 

ทะเลดาวค่อยๆ ย่องไปยืนด้านหลัง เป็นเวลาเดียวกับที่ชายหนุ่ม 

๔
พรหมลิขิต...หรือจะสู้ปลาดาวลิขิต!
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วางสาย หล่อนจงึไม่รอช้าที่จะยกมอืทั้งสองข้างขึ้นปิดตาเขาไว้

“ใครน้า...” 

“เดก็ไม่รูจ้กัโต” ชายหนุม่ยิ้มมมุปากน้อยๆ แต่เสยีงราบเรยีบนั้นกลบั

ท�าเอาทะเลดาวหน้างอง�้า หมดอารมณ์เล่นสนุกในทนัททีนัใด

“พี่เม่นน่ะ ปลาดาวไม่ใช่เดก็ๆ แล้วเสยีหน่อย”

“มแีต่เดก็ๆ เท่านั้นแหละที่ยงัเล่นอะไรแบบนี้” เหนอืสมุทรหนักลบั

มาหา แววตามปีระกายขบขนันดิๆ ยามเหน็น้องสาวหน้างอ แต่เวลาเดยีวกนั

กร็ูว่้าหล่อนไม่ได้โกรธจรงิๆ “แล้วนี่กลบัมาเมื่อไร ท�าไมไม่โทร. บอกล่วงหน้า

สกัหน่อย พี่จะได้ให้คนไปรบั”

“ถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิคะ” ทะเลดาวยิ้มกว้าง “อีกอย่างปลาดาว

อายุยี่สบิเอด็แล้ว จะไปไหนมาไหนไม่ต้องให้ใครคอยรบัส่งหรอกค่ะ พี่เม่น

น่ะ...ชอบท�าเหมอืนปลาดาวเป็นเดก็อยู่เรื่อย”

หญงิสาวค่อนว่านดิๆ ก่อนจะฉุกคดิบางอย่างขึ้นได้ “ว่าแต่...เมื่อกี้

คยุกบัสาวที่ไหนอยู่คะ ท่าทางอารมณ์ดเีชยีว หรอืว่ากลบัมาคราวนี้ปลาดาว

จะได้พี่สะใภ้แล้ว” 

“พี่เขยละสไิม่ว่า” 

เหนอืสมทุรหวัเราะน้อยๆ ผดิกบัหญงิสาวที่นอกจากหวัเราะไม่ออกแล้ว 

ยังกะพริบตาปริบๆ เหมือนไม่อยากเชื่อหู ท่าทีเหล่านั้นท�าให้เหนือสมุทร 

ส่ายหน้า เชื่อขนมกนิได้เลยว่าต่อมวายในสมองหล่อนก�าลงัเริ่มท�างาน 

“อย่าเพิ่งคดิไปไกล พี่หมายถงึไข่มุก” เขาอธบิายเพิ่ม เพราะต่อให้

เขาเป็นโสดมานานหลายปี แต่กไ็ม่ได้นยิมไม้ป่าเดยีวกนั “ปลาดาวจ�าไข่มุก

ได้ใช่ไหม พี่เขาก�าลงัจะแต่งงานเรว็ๆ นี้แล้วนะ” 

“จรงิเหรอคะ” หญงิสาวตาวาว ตื่นเต้นยนิดไีปกบัพี่สาวข้างบ้านที่เคย

วิ่งเล่นด้วยกนัแถวรมิชายหาดมาตั้งแต่เดก็ๆ แม้ตอนหลงัจะไม่ค่อยได้เจอ

กนั เพราะอกีฝ่ายแยกไปเรยีนต่ออยูต่่างประเทศ หล่อนกย็งัไม่เคยลมืความ

สัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในวัยเยาว์ และติดตามข่าวคราวของกันและกันทาง 
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เฟซบุ๊กเสมอ “แต่ไม่ยกัเหน็พี่ไข่มุกโพสต์บอกอะไรในเฟซฯ เลยค่ะ”

“เขาว่ามันฉุกละหุก เลยจะเชิญแค่เพื่อนๆ กับญาติสนิทไม่กี่คน

เท่านั้น แล้วกจ็ะมาเช่าพื้นที่ในรสีอร์ตของเราจดังาน แต่แขกหลายคนน่าจะ

มาจากที่อื่น เมื่อกี้เลยโทร. มาคอนเฟิร์มจ�านวนห้องที่จะจองเอาไว้ให้แขก

ล่วงหน้า เพราะมนัตรงกบัเทศกาลปีใหม่พอด”ี

“แต่งวนัปีใหม่เหรอคะ” ทะเลดาวขมวดคิ้วน้อยๆ แปลกใจว่าท�าไม

ต้องจดัวนันั้นด้วย 

“เรื่องมนัยาว เอาไว้พี่ค่อยเล่าให้ฟังดกีว่า ปลาดาวไปอยู่บ้านคุณเก้า

เป็นยังไงบ้าง” เขาเปลี่ยนหัวข้อสนทนาดื้อๆ เพราะห่วงความปลอดภัย 

น้องสาวมากกว่า “นายรทิยงัตามไปก่อกวนอกีหรอืเปล่า”

“ไม่แล้วละค่ะ เขาไม่รู้จกัพี่เก้าด้วยซ�้า”

ก่อนหน้านี้ทะเลดาวต้องย้ายออกจากคอนโดใกล้ๆ มหาวิทยาลัย

กะทนัหนักเ็พราะถูกคุกคามโดยชายหนุ่มที่คุ้นหน้าคุ้นตากนัมานาน 

เรงิฤทธิ์เป็นลูกชายของผู้มอีทิธพิลบนเกาะ และตามตอแยหล่อนมา

ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบมัธยมปลายด้วยซ�้า แรกๆ ก็ยังไม่กล้าท�าอะไรมาก 

เพราะเกรงใจบารมีของเหนือสมุทร ผิดกับช่วงหลังที่ชอบท�าตัวล�้าเส้น ถึง

ขนาดตามสืบหาที่อยู่ของหล่อนในกรุงเทพฯ แล้วตามไปซื้อห้องอยู่ข้างๆ 

เพื่อที่จะได้แอบมองจากทางระเบียง บางครั้งก็ขอท�าหน้าที่ไปรับไปส่งที่

มหาวทิยาลยั แต่วธิกีารที่ใช้กลบัเหมอืนพวกนกัเลงหวัไม้ ยิ่งหล่อนปฏเิสธ

เท่าไร เขากย็ิ่งอยากเอาชนะให้ได้เท่านั้น   

เหนอืสมทุรมน้ีองสาวคนเดยีวย่อมไม่อยากให้เรื่องร้ายๆ เกดิขึ้นแล้ว

ค่อยไปตามเอาผดิคนเกเรทหีลงั ต่อให้ระบบความปลอดภยัของคอนโดจะ

ดเียี่ยมแค่ไหน พอรูว่้าเรงิฤทธิ์ย้ายไปอยูห้่องข้างๆ เขาจงึคดิจะส่งบอดกีาร์ด

ไปคอยคุ้มกนั แต่หญงิสาวรู้สกึว่ามนัเว่อร์วงัเกนิเหตุ หล่อนไม่ใช่เจ้าหญงิ

หรือบุคคลส�าคัญระดับประเทศ ไม่ชินกับการถูกจับตามองตลอดเวลา  

เหนือสมุทรถึงได้รับปากว่าจะไม่ท�าอย่างนั้นหากหล่อนยอมไปอยู่ในความ
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ดูแลของหม่อมราชวงศ์หนุ่มเพื่อนสนทิ 

“อกีอย่าง...บ้านพี่เก้าคนอยูเ่ยอะแยะ ต่อให้นายรทิจะตามมาถกูจรงิๆ 

กค็งท�าอะไรไม่ได้หรอกค่ะ”

“ถงึอย่างนั้นกอ็ย่าเพิ่งวางใจ บอกตรงๆ พี่ไม่ไว้ใจคนอย่างมนั” 

“ค่า...พ่อ...” หญงิสาวแกล้งทอดเสยีงประชด เพราะจรงิๆ แล้วหล่อน

ไม่รูส้กึว่าตวัเองตกอยูใ่นอนัตรายขนาดนั้น ยิ่งตอนนี้กลบัมาอยูบ้่านที่ตราด 

ไม่มีทางเสียละที่เริงฤทธิ์จะกล้ามาวอแว ส่วนเทอมหน้าก็ฝึกงานแล้ว คง 

เข้ามหาวทิยาลยัแค่ไม่กี่วนัเท่านั้น “รบัรองว่าปลาดาวจะดูแลตวัเองอย่างด ี

ไม่ท�าอะไรให้พ่อเป็นห่วงเลยค่ะ”

“เพิ่งรู้ว่าพี่แก่ขนาดนั้น”   

“ก็สามสิบเจ็ดแล้วนา...นี่ถ้าแต่งงานเร็วสักหน่อย ปลาดาวคงเป็น

ลูกสาวพี่เม่นได้แหละ” หญงิสาวชอบอกชอบใจ แม้รูปลกัษณ์ภายนอกของ

เขาจะยงัดูไม่แก่จรงิๆ กต็าม

“กว็่าไปเรื่อย แล้วนี่กนิอะไรมาหรอืยงั”

“เรยีบร้อยมาจากฝั่งโน้นแล้วค่ะ แต่ว่าเยน็นี้พี่เม่นต้องอยู่กนิข้าวกบั

ปลาดาวนะคะ เพราะว่าปลาดาวพาแขกคนส�าคญัมาด้วย”

“ใคร” เสยีงเขาค่อนข้างห้วน หวัคิ้วขมวดขึ้นมาทนัท ีเพราะไม่บ่อย

นกัที่น้องสาวจะพาคนอื่นมาเที่ยวบ้านช่วงปิดเทอมแบบนี้ 

“หน้าเข้มเชยีว” ทะเลดาวข�า รูท้นัทว่ีาพี่ชายแอบคดิไปถงึพวกหนุม่ๆ 

ที่มหาวทิยาลยั แต่ไหนแต่ไรเขาชอบพูดบ่อยๆ ว่าหากจะคบหาดูใจกบัใคร

กใ็ห้ดูดีๆ  เพราะคนสมยันี้ไว้ใจไม่ค่อยได้ ถ้ามแีฟนแล้วไม่ดไีปกว่าพี่ ชวีติ

นี้ไม่ต้องมดีกีว่า “ไม่ใช่หนุ่มๆ ที่ไหนหรอกค่ะ แต่เป็นเจ้าขาต่างหาก พี่เม่น

จ�าเจ้าขาได้ไหมคะ”

“เจ้าขา?” เหนือสมุทรขมวดคิ้วน้อยๆ คลับคล้ายคลับคลาว่าเคย

ได้ยนิชื่อนี้ แต่นกึไม่ออกว่าได้ยนิที่ไหน 

“ไม่เจอกนัแค่ปีกว่าๆ ท�าเป็นลมื เจ้าขากเ็พื่อนสนทิปลาดาวไง พี่เม่น
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ยงัเคยไปกนิข้าวด้วยตอนไปเยี่ยมปลาดาวที่คอนโดเลย”

“อ้อ...” เขาเริ่มนึกออกเลาๆ “คนที่ตัวเล็กๆ แล้วก็ชอบวิ่งดุ๊กดิ๊กๆ 

นั่นน่ะเหรอ”

“ดูพูดเข้า!” ทะเลดาวตแีขนเข้าให้ “เพื่อนปลาดาวไม่ใช่ลูกหมานะคะ 

ห้ามพูดแบบนี้ต่อหน้าเจ้าขาด้วย”

“พี่กไ็ม่ได้คดิแบบนั้นเสยีหน่อย แต่จ�าได้ว่าเขาชอบวิ่งดุก๊ดิ๊กๆ จรงิๆ” 

“ยังจะย�้าอีก” ทะเลดาวถอนหายใจนิดๆ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเพื่อน

สนิทหล่อนคนนี้กระตือรือร้นกับทุกๆ เรื่อง เว้นเพียงบางเรื่องเท่านั้นที่

อืดอาดยืดยาดเหลือเกิน ทุกวันนี้พี่ชายหล่อนถึงไม่รู้เสียทีว่ามีคนแอบรัก

แอบฝันถงึอยู่บ่อยๆ

“แล้วนี่เขาไปไหนเสยีล่ะ” เหนอืสมทุรมองไปทางประตหู้องท�างาน ไม่

เหน็แม้เงาของสาวน้อยดุก๊ดิ๊กที่ทะเลดาวพดูถงึ ทั้งๆ ที่ความจรงิแลว้หลอ่น

กน็่าจะมาทกัทายเขาพร้อมทะเลดาวด้วย

“เมาเรอืน่ะค่ะ ปลาดาวให้คนหายาให้แล้ว ตอนนี้พกัอยูท่ี่ห้องรบัรอง 

แต่เย็นนี้ปลาดาวว่าจะพาเจ้าขาไปกินข้าวที่แหลมชมทะเล พี่เม่นต้องเป็น 

เจ้ามอืนะคะ” หญงิสาวกอดแขนเป็นนยัว่ามดัมอืชก คนตวัโตกว่าจงึเหน็ที

ว่าคงปฏเิสธไม่ได้ และเขาเองกไ็ม่อยากปฏเิสธอยู่แล้ว

“อยากกนิอะไรกค็ดิเอาไว้เลยแล้วกนั เดี๋ยวพี่จองโต๊ะให้”

“น่ารักที่สุดเลยค่ะ” ทะเลดาวยิ้มร่า ตามีประกายวิบวับ “งั้นเดี๋ยว

ปลาดาวขอตวัไปดอูาการเจ้าขาก่อนนะคะ ไม่รูว่้าป่านนี้จะดขีึ้นหรอืยงั พี่เม่น

สนใจไปด้วยกนัไหมคะ”

“พี่มีงานต้องเคลียร์ต่อ แต่ถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็โทร. บอกพี่ 

แล้วกนั”

“โอเคค่ะ งั้นเยน็นี้เจอกนั” 

เหนือสมุทรมองตามหลังน้องสาวที่หมุนตัวกลับออกไปจากห้อง

ท�างาน ดวงตาแวววาวด้วยความสุขที่เหน็ว่าอกีฝ่ายอารมณ์ดเีหลอืล้น แต่
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เวลาเดยีวกนักย็งัอดห่วงเรื่องเรงิฤทธิ์ไม่ได้ เพราะถงึขนาดยอมลงทนุไปซื้อ

ห้องอยูต่ดิกบัน้องสาวเขาในกรงุเทพฯ มนัคงไม่ยอมให้การลงทนุนั้นเสยีเปล่า

แน่นอน 

หวงักแ็ต่ว่าทะเลดาวกลบัมาอยูบ้่านช่วงนี้คงไม่มเีรื่องวุน่วายอะไรอกี 

เพราะไม่ว่าใครกต็ามที่กล้าท�าลายรอยยิ้มของหล่อน เขาไม่มวีนัยอมปล่อย

ให้มนัยิ้มออกอกีแน่!

ท้องฟ้าเหนอืผนืทะเลสคีรามประดบัประดาไปด้วยแสงดาวระยบิ
ระยับ ทะเลดาวก�าลังจูงมือเพื่อนสาวคนสนิทมาตามทางเดินบนสะพานไม้

เลก็ๆ ของแหลมชมทะเล ซึ่งมลีกัษณะเป็นร้านอาหารบนเนนิเขาในเขตพื้นที่

รีสอร์ตของหล่อน แต่ครั้นใกล้จะถึงซุ้มประตูเข้าร้านจริงๆ สองเท้าของ 

อกีฝ่ายกลบัหยุดชะงกั

“เดี๋ยวๆ ปลาดาว เจ้าขาสั่งอาหารไปกนิที่ห้องดกีว่านะ”

“ท�าไมล่ะ” ทะเลดาวหนักลบัไปหาเพื่อนที่มที่าทางประหม่า “อุตส่าห์

ข้ามฝั่งมาเที่ยวเกาะทั้งท ีมอีย่างที่ไหนสั่งอาหารไปกนิในห้อง เจ้าขาบ้าหรอื

บ้าเนี่ย”  

“ก.็..ปลาดาวบอกว่าพี่เม่นจะมากนิด้วย”

“แล้วไม่ดีเหรอ” ทะเลดาวยิ้ม ผิดกับอีกฝ่ายที่นอกจากยิ้มไม่ออก 

แล้วยงัหน้าแดงระเรื่อ “ที่เจ้าขายอมข้ามน�้าข้ามทะเลมาถงึนี่ทั้งๆ ที่เมาเรอื 

ไม่ใช่เพราะว่าอยากเจอพี่เม่นหรอืไง” 

“ไอ้อยากน่ะมันก็อยาก แต่เจ้าขาไม่รู้จะคุยอะไร อีกอย่าง...พี่เม่น 

กน่็าจะอยากคยุกบัปลาดาวมากกว่า เจ้าขาไม่อยากเป็นส่วนเกนิหรอืท�าอะไร

ให้พี่เม่นร�าคาญ เอาเป็นว่า...รอให้เจ้าขาอัปเลเวลเป็นพี่สะใภ้ปลาดาวก่อน

ค่อยกินละกัน” ว่าแล้วคนปอดแหกก็หมุนตัวกลับไปทางเก่า แต่ไม่ทันถึง

สองก้าวกต็้องชะงกั 

“มวัแต่ป๊อดแบบนี้ ชาตนิี้ทั้งชาตกิน็กค่ะ”
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เจ้าขาคอตก ถอนหายใจนดิๆ อย่างยอมรบัวา่เรื่องระหวา่งหลอ่นกบั

เหนอืสมุทรมนัแทบเป็นไปไม่ได้เลยจรงิๆ เขาเป็นถงึผู้บรหิารรสีอร์ตระดบั

ห้าดาวบนเกาะแห่งนี้ ส่วนหล่อนเป็นเพยีงนกัศกึษาธรรมดาๆ ที่กรุงเทพฯ 

ฐานะทางบ้านกไ็ม่ได้ร�่ารวยอะไร หากไม่ใช่เพราะบงัเอญิเป็นเพื่อนสนทิของ

ทะเลดาว คงไม่มีวาสนาจะได้เดินเฉียดกันด้วยซ�้า และบางทีคงเพราะรู้ดี 

แก่ใจแบบนี้ ถึงได้ไม่อาจหาญพอจะจีบเขาก่อน ทั้งๆ ที่แอบหลงรักเขา 

มานานหลายปี

“แล้วไอ้ที่เจ้าขาอุตส่าห์แต่งสวยขนาดนี้ ไม่ใช่เพราะอยากดูดีใน

สายตาพี่เม่นเหรอ” ทะเลดาวก้าวตามมาหยุดตรงหน้า ดวงตากลมโตพิศ

มองชุดกระโปรงสีหวานที่เพื่อนสวม ต่อด้วยมองใบหน้าน่ารักที่แต่งแต้ม

ด้วยเครื่องส�าอางอ่อนๆ ทั้งที่ปรกตแิล้วเจ้าขาแทบไม่แต่งหน้าด้วยซ�้า อย่าง

มากก็แค่ทาลิปมัน การที่จะปัดแก้มกรีดอายไลเนอร์แบบนี้ต้องเป็นโอกาส

ส�าคญัๆ เท่านั้น ซึ่งกว่าสามปีที่เรยีนมาด้วยกนั ทะเลดาวคดิว่าตวัเองเคย

เหน็แทบนบัครั้งได้ “อกีนดิเดยีวกจ็ะได้เจอกนัแล้ว เจ้าขาอย่าปอดแหกไป

หน่อยเลยน่า พี่เม่นอาจจะนิ่งๆ ไม่ค่อยยิ้ม ไม่ค่อยอะไรกบัใคร แต่ที่จรงิ

แล้วเขาใจดมีากนะ ถ้าเขาร�าคาญเจ้าขา...เขาไม่ตกลงมากนิข้าวทั้งๆ ที่รู้ว่า

เจ้าขาจะมาด้วยหรอก”

“พี่เม่นรู้ด้วยเหรอ” เจ้าขาตื่นเต้น ดวงตาเป็นประกายเลก็ๆ ก่อนจะ

ยิ้มกว้างเมื่อเหน็อกีฝ่ายพยกัหน้า

“คราวนี้จะเข้าไปด้วยกนัได้ยงั”

“ก.็..” เจา้ขาอกึอกั ก้มลงจบัปลายผมตวัเองมามว้นพนันิ้วมอืแกเ้ขนิ 

“พอคดิว่าจะต้องเจอจรงิๆ เจ้าขากท็�าตวัไม่ถูกนี่นา”

แม้ปากจะว่าอย่างนั้น แต่พอรู้ว่าเหนือสมุทรเต็มใจจะให้หล่อนนั่ง

ร่วมโต๊ะดนิเนอร์กบัคนในครอบครวั เจ้าขากห็มนุตวัเดนิกลบัไปทางเก่าง่ายๆ 

นกึไม่ถงึว่าจะชนกบัใครบางคนเข้าอย่างจงั

“อุ๊ย!” เจ้าขาอุทาน เกือบจะล้มหงายหลัง แต่นับว่ายังเคราะห์ดีที่ 
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อกีฝ่ายรวบกายเอาไว้ได้ แล้วพอเหน็ใบหน้าเรยีบนิ่งของเหนอืสมทุรปรากฏ

ใกล้ๆ เจ้าขากถ็งึกบัหน้าแดงเรื่อ กะพรบิตาปรบิๆ อย่างไม่อยากเชื่อเลยว่า

เขาจะอยู่ตรงนี้ 

“ระวงัหน่อยส”ิ

“เอ่อ...ขอโทษค่ะ” เจ้าขาบอกละล�่าละลกั รบีถอยออกมาก้มหน้ามอง

พื้น เพราะไม่รูเ้ลยว่าเหนอืสมทุรเดนิออกมาจากร้านตั้งแต่เมื่อไร แล้วเขาจะ

ได้ยนิค�าพูดของหล่อนก่อนหน้านี้ไหม 

โธ่เอ๋ย...หากเขาได้ยนิจรงิๆ จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนได้อกีล่ะเจ้าขา 

“พี่เม่นมานานแล้วเหรอคะ” ทะเลดาวรู้ว่าเพื่อนเริ่มท�าตัวไม่ถูกเลย

ช่วยเปลี่ยนหัวข้อสนทนา หล่อนเองก็มัวแต่คุยจนไม่ทันสังเกตการมาของ

อกีฝ่ายเช่นกนั “นกึว่าพี่เม่นยงัไม่เสรจ็งานเสยีอกี”

“นานๆ เราจะกลับบ้านสักครั้ง พี่จะเห็นงานส�าคัญกว่าได้ยังไง”  

ชายหนุม่เคลยีร์งานเสรจ็ได้พกัใหญ่ๆ และมานั่งรออยูท่ี่ร้านประมาณสบินาที

ได้ “ว่าแต่ปลาดาวกับเพื่อนท�าไมไม่เข้าไป พี่เห็นยืนคุยอะไรกันอยู่ตรงนี้ 

นานแล้ว มเีรื่องอะไรหรอืเปล่าครบั”

ประโยคสุดท้ายเขาหันมามองคนตรงหน้า เจ้าขาเลยอดใจเต้น 

โครมครามไม่ได้ เพราะไม่บ่อยนกัที่เขาจะท�าเหมอืนห่วงใยหล่อนแบบนี้ 

สต.ิ..สต.ิ..หล่อนพยายามเตอืนตวัเองด้วยการหลุบตาลง ที่จรงิแล้ว

เขาก็แค่ถามตามมารยาทเท่านั้นเอง ไม่น่าเชื่อเลยว่าแววตาเขาจะมีพลัง

ท�าลายล้างสงูขนาดนี้ มองแค่ไม่กี่วนิาท ีหวัใจกเ็หมอืนจะละลายหายไปจาก

เนื้อตวั

“มะ...ไม่มคี่ะ” 

“งั้นเรากเ็ข้าไปกนัเลยดกีว่าไหม”

เจ้าขาพยกัหน้าหงกึๆ เหนอืสมทุรจงึมองไปทางน้องสาวที่ดจูะอารมณ์

ดเีป็นพเิศษ แล้วผายมอืเชญิทั้งคู่ไปข้างในด้วยกนั  
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บรเิวณทศิตะวนัตกของรสีอร์ตมลีกัษณะเป็นแหลมยื่นออกไปใน
ทะเล ร้านอาหารที่อยู่บนเนนิใกล้ๆ กนัจงึถูกออกแบบให้เป็นลานไม้กว้างๆ 

และมีโต๊ะส�าหรับให้บริการเพียงยี่สิบโต๊ะเท่านั้น ส่วนใหญ่จะเต็มทุกวัน 

ลูกค้าที่ต้องการมารับประทานอาหารพร้อมกับชมวิวในมุมนี้จึงต้องจอง 

ล่วงหน้า นอกจากนี้ยังมีซุ้มพิเศษส�าหรับลูกค้าที่ชอบความเป็นส่วนตัว 

แยกขึ้นไปเหนือลานกว้างอีกสองซุ้ม ซึ่งหนึ่งในนั้นเหนือสมุทรจองเอาไว้

ต้อนรบัน้องสาวกบัเพื่อน 

เมื่อก้าวขึ้นบนัไดมาถงึซุม้ศาลาประดบัม่านสขีาวข้างบน เจ้าขากต้็อง

ตะลึงกับทัศนียภาพอันแสนสวยงามของชายฝั่งทะเลเบื้องล่าง เพราะ

นอกจากมองเห็นคลื่นกระทบหาดทรายขาวชัดกว่าลานกว้างด้านล่างแล้ว  

ยงัปราศจากเสยีงรบกวนจากลูกค้าโต๊ะอื่น

“ถ้ามาก่อนพระอาทติย์ตกกจ็ะได้เหน็ววิสองแบบ” 

เหนือสมุทรแนะน�าพลางผายมือไปยังเบาะรองนั่ง ทะเลดาวจึงชวน

เพื่อนไปด้วยกนั โดยหล่อนชงิเลอืกนั่งเบาะด้านซ้ายเพื่อให้เจ้าขาได้นั่งเบาะ

ตรงกลาง เบาะสุดท้ายทางขวาจงึตกเป็นของเหนอืสมุทรไปโดยปรยิาย    

ไม่น่าเชื่อ...ลมทะเลจะพัดเอากลิ่นหอมสะอาดจากกายคนตัวโตที่ 

เพิ่งนั่งลงหมาดๆ มากระทบปลายจมูก 

เจ้าขาอดอยากรู้ไม่ได้ว่าเหนือสมุทรใช้น�้าหอมยี่ห้ออะไร ถึงได้ 

เย้ายวนใจเพียงนี้ หรือแท้จริงแล้วเป็นตัวเขาเองที่มีเสน่ห์ แต่ครั้นเขา 

หนัหน้ามาหาราวกบัรู้ว่าถูกแอบมอง เจ้าขากร็บีหลบตาวูบ 

“น่าเสียดายเหมือนกันนะคะ เจ้าขามาช้าไปหน่อยเลยไม่ทันเห็นวิว

พระอาทติย์ตก” หล่อนเฉไฉเบี่ยงความสนใจของเขา เพราะเกรงถูกจบัได้

ว่าแอบคดิอะไรไปไกลเกนิเอื้อม

“พรุ่งนี้ค่อยมาด้วยกันใหม่ก็ได้ เนอะพี่เม่นเนอะ” ทะเลดาวมิวาย 

ช่วยเปิดทางให้เพื่อน เจ้าขาจงึหน้าตาตื่น อดไม่ได้ที่จะแอบหยกิขาทะเลดาว

เบาๆ เป็นการตกัเตอืนที่ออกตวัแรงเกนิ “โอ๊ย!”
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“เป็นอะไร” เหนอืสมุทรเหน็น้องสาวสะดุ้งกอ็ดเป็นห่วงไม่ได้

“เอ่อ...เหนบ็กนิน่ะค่ะ” ทะเลดาวหวัเราะแห้งๆ อดไม่ได้ที่จะแอบมอง

คาดโทษเพื่อนตอนชายหนุม่เผลอ หล่อนหรอืกอุ็ตส่าห์อยากช่วยเป็นแมส่ื่อ

แท้ๆ ยงัมาท�าร้ายร่างกายกนัอกี

ทันใดนั้น บริกรสองคนช่วยกันยกส�ารับอาหารขึ้นบันไดมาที่ซุ้ม  

สองสาวจงึหนัไปมอง 

“พี่เม่นสั่งเหรอคะ” ทะเลดาวแปลกใจนดิๆ เพราะก่อนหน้านี้เหนอืสมทุร 

มีงานต้องสะสางที่ส�านักงาน แต่เอาเข้าจริงเจ้าของรีสอร์ตอย่างเขาจะให้

เลขาฯ ช่วยจดัการล่วงหน้ากไ็ม่ใช่เรื่องยากเยน็อะไร

“ปลาดาวกบัเพื่อนจะได้ไม่ต้องรอนาน”  

เจ้าขาอมยิ้ม รู้สกึดทีี่มหีล่อนอยู่ในความหวงัดนีั้นด้วย 

“ส่วนใหญ่จะเป็นเมนูแนะน�าของทางร้าน ถ้าอยากเพิ่มเตมิอะไรกส็ั่ง

ได้เลยนะ” เหนอืสมุทรหนัมาคุยกบัเจ้าขาด้วย คนตวัเลก็ที่ไม่ค่อยมโีอกาส

ได้เจอเขาบ่อยๆ จึงยิ่งใจเต้นโครมคราม แม้จะรู้ทั้งรู้ว่าเขาแค่ท�าหน้าที่  

‘เจ้าบ้าน’ ที่ดกีต็าม

“พี่เม่นรบัปากแล้วว่าจะเป็นเจ้ามอื” ทะเลดาวช่วยเสรมิ เป็นเวลาเดยีว

กับที่อาหารหน้าตาน่ารับประทานห้าอย่างถูกเสิร์ฟลงบนโต๊ะเสร็จเรียบร้อย 

เจ้าขาจงึลองมองดูคร่าวๆ

“แค่นี้กน็่าจะกนิไม่หมดแล้ว ขอบคุณ...เอ่อ...พี่เม่นด้วยนะคะ” 

หล่อนหลุบตาลงมองโต๊ะยามเรียกชื่อเขา อดคิดไม่ได้ว่าที่จริงไม่

จ�าเป็นต้องกนิอะไรสกัค�า หล่อนกอ็ิ่มจนสุขล้น แต่เมื่อทุกคนหยบิช้อนเพื่อ

เริ่มลงมอืรบัประทาน เจ้าขากไ็ม่อยากให้เหนอืสมุทรสงสยั หญงิสาวค่อยๆ 

ตกัต้มย�ากุ้งน�้าข้นในหม้อไฟมาใส่ถ้วยใบเลก็เพราะโปรดปรานกุ้งที่สุด ทว่า

จู่ๆ กต็้องตกใจเพราะเสยีงอุทานของทะเลดาว

“อุ๊ย!”

เจ้าขาหนัไปมองอย่างไม่คดิไม่ฝัน แปลกใจที่เหน็อกีฝ่ายหน้าบดิเบี้ยว
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เหยเก

“เหนบ็กนิอกีหรอืไง” 

เสยีงเรยีบๆ ของเหนอืสมุทรท�าเอาคนแกล้งเหนบ็กนิเมื่อครู่หน้าเหลอ

ไปนดิหน่อย แต่เจ้าขาแน่ใจว่าไม่ใช่ เพราะครั้งนี้หล่อนไม่ได้หยกิเพื่อนเลย

“เป็นอะไรหรอืเปล่าปลาดาว”

“เหมือนเมนส์จะมาเลย” ทะเลดาวเข้ามากระซิบ ก่อนจะหันไปหา 

พี่ชายที่นั่งอยู่ตรงข้าม “ปลาดาวไปเข้าห้องน�้าก่อนนะคะ พี่เม่นกับเจ้าขา 

กนิกนัก่อนได้เลย”

“เจ้าขาไปเป็นเพื่อนไหม” คนหวงัดอีาสา “เผื่อว่ามาจรงิๆ จะได้ช่วย

หาผ้ายนัต์กนัโลหติให้”

“ไม่ต้องๆ ปลาดาวพกมาในกระเป๋า” ทะเลดาวปฏเิสธพลางหนัไปหา

พี่ชายอกีครั้ง “ฝากเจ้าขาด้วยนะคะ เดี๋ยวปลาดาวมา”

เหนือสมุทรพยักหน้าน้อยๆ ผิดกับเจ้าขาที่มองตามหลังเพื่อนลง

บันไดไปอย่างท�าตัวไม่ถูก เพราะไม่คิดว่าจู่ๆ จะต้องอยู่กับชายหนุ่มตาม

ล�าพังแบบนี้ แต่เอาเข้าจริงก็เริ่มคลับคล้ายคลับคลาว่าทะเลดาวเพิ่งบ่น 

ปวดท้องประจ�าเดอืนไปตอนช่วงสอบ เป็นไปไม่ได้แน่ที่จะมปีระจ�าเดอืนอกี

แล้วกนัส!ิ แม่สื่อตวัดเีล่นหล่อนเข้าแล้วไงล่ะ

“ไม่กนิเหรอครบั” 

เสยีงเรยีบๆ ของชายในฝันดงึสตเิจ้าขาให้หวนกลบัคนืมาอกีครั้ง แต่

ถงึอย่างนั้นกย็งัประหม่าจนไม่รู้จะตอบอะไรได้มากกว่ายิ้มแห้ง แล้วก้มลง

รบัประทานอาหารค�่าต่อ 

กว่าหนึ่งนาทีที่ผ่านพ้นไปท�าให้เจ้าขาเริ่มเกร็งเหลือเกิน ปรกติแล้ว

หล่อนมกัเป็นฝ่ายชวนเพื่อนคุยเสมอ และไม่ชอบบรรยากาศเงยีบๆ แบบนี้

เลย แต่ครั้นจะชวนเขาคุยกไ็ม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร แล้วหล่อนกไ็ม่อยากให้

เขารู้สกึอดึอดัเวลาอยู่กนัตามล�าพงัด้วย

“อาหารถูกปากไหมครบั” 
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จู่ๆ ชายในฝันกช็วนคุยเสยีอย่างนั้น เจ้าขาเลยอดยิ้มน้อยๆ ไม่ได้ 

“ค่ะ” หล่อนหลบุตามองกบัข้าวมากมายบนโต๊ะ ที่จรงิแล้วตั้งแต่มเีขา

นั่งกินอยู่ข้างๆ ลิ้นของหล่อนก็แทบไม่รับรู้รสชาติอะไรเลยสักนิด เพราะ

ประสาทสมัผสัทั้งหมดไหลไปหลอมรวมอยูแ่ต่เรื่องของเขา “ปรกตพิี่เม่นมา

กนิข้าวที่นี่บ่อยไหมคะ”

“ส่วนใหญ่จะกินที่ส�านักงานหรือไม่ก็ที่บ้านมากกว่า แต่ถ้าปลาดาว

กลบัมา เขากช็อบชวนมาที่นี่ประจ�า” 

เจ้าขาพยกัหน้าหงกึๆ พอจะรูว่้าเหนอืสมทุรรกัน้องสาวมาก อาจเพราะ

ทะเลดาวเสียบุพการีไปตั้งแต่ยังอายุน้อยๆ พี่ชายคนนี้ก็เลยกลายเป็น 

ทุกสิ่งทุกอย่าง กว่าสามปีที่เรยีนอยู่สาขาวชิาเดยีวกนั เจ้าขากเ็ลยมกัได้ยนิ

ทะเลดาวชมพี่ชายให้ฟังบ่อยๆ  

“ว่าแต่เราฝึกงานที่ไหน” 

“รสีอร์ตแถวๆ ชานเมอืงค่ะ ไม่ไกลจากมหา’ลยัเท่าไร” 

“ที่เดยีวกบัปลาดาว?” เหนอืสมทุรเลกิคิ้ว ก่อนจะเหน็หล่อนพยกัหน้า

น้อยๆ “ที่จรงิที่นี่มเีดก็ฝึกงานมาจากกรุงเทพฯ ทุกปี เธอกบัปลาดาวน่าจะ

เลอืกที่นี่”

หวัใจของเจ้าขาพองโต แก้มใสแดงเรื่อเมื่อรู้สกึเหมอืนเขาชวนให้มา

อยู่ใกล้ๆ 

ใจเยน็ไว้ก่อนเจ้าขา...เขาไม่ได้ชวนหล่อนจรงิๆ เสยีหน่อย แต่กแ็ค่

อยากให้ทะเลดาวมาอยู่ใกล้หูใกล้ตาต่างหาก หล่อนเองก็รู้อยู่เต็มอกไม่ใช่

หรอืวา่ช่วงนี้เพื่อนสาวคนสวยก�าลงัถูกลูกชายผูม้อีทิธพิลในท้องถิ่นคกุคาม 

“พี่เม่นคงเป็นห่วงปลาดาว”

“ใช่” เขาพยกัหน้าน้อยๆ ราวกบัจะตอกย�้าว่าหล่อนเข้าใจไม่ผดิ “ฉนั

มนี้องสาวคนเดยีว ยงัไงกต็้องห่วงอยู่แล้ว เธอกน็่าจะรู้...ปลาดาวมอีะไรไม่

ค่อยบอกคนทางบ้าน ถ้าคนรู้จกัฉนัไม่บงัเอญิเหน็นายรทิไปตอแยปลาดาว

ที่คอนโด ฉนักค็งไม่รู้เรื่องนี้เลยด้วยซ�้า”
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“ปลาดาวก็แค่คิดว่าดูแลตัวเองได้ เพราะช่วงที่เกิดเรื่อง เจ้าขาก็ไป

นอนเป็นเพื่อนที่คอนโดค่ะ” หญงิสาวไม่อยากให้เขาทุกข์ใจมากนกั “พี่เม่น

ไม่ต้องห่วงหรอกนะคะ บ้านเจ้าขาเป็นค่ายมวย ถ้าใครมารงัแกปลาดาวนะ 

เจ้าขาจะปกป้องให้เอง” 

หญงิสาวเสนอตวัพลางยกก�าป้ันขึ้นอย่างมุง่มั่น แต่พอเหน็เหนอืสมทุร 

มองด้วยสหีน้านิ่งๆ ความเก้อเขนิกท็�าเอาเจ้าขาหวัเราะกลบเกลื่อน

“ไม่ข�าเนอะ” คนตวัเลก็ค่อยๆ เอามอืลงมาวางบนตกั ดวงตากลมโต

มปีระกายไหววูบอย่างอายๆ ที่เผลอท�าอะไรเปิ่นๆ ลงไป

“ขอบใจนะ” 

เจ้าขาหันกลับไปมองอย่างไม่อยากเชื่อหู ไม่แน่ใจว่าอุปาทานไปเอง

หรือไม่ ถึงได้รู้สึกราวกับแววตาเขาก�าลังยิ้มน้อยๆ ทั้งๆ ที่ริมฝีปากไม่ได ้

ยิ้มด้วย 

“ปลาดาวโชคดมีากที่มเีพื่อนน่ารกัๆ อย่างเธอ”

น่ารกัหรอื...หวัใจดวงน้อยๆ คล้ายจะลอยละล่องไปไกล หรอืบางที

อาจจะไม่ไกลเท่าไร เพราะมนัลอยไปอยู่ในมอืเขานี่เอง 

“กนิข้าวเถอะ ปล่อยให้โกรกลมทะเลนานๆ เดี๋ยวไม่อร่อย” เหนอืสมทุร 

ชกัชวนพลางตกักบัข้าวอกีครั้ง เจ้าขาพยกัหน้าหงกึๆ และไม่รอช้าที่จะลงมอื

รบัประทานด้วยกนั 

บดิาของหล่อนชอบพูดบ่อยๆ ว่าภรรยาที่ดคีวรจะเป็นช้างเท้าหลงั...

เพราะฉะนั้นสามใีนอนาคตว่าอย่างไร เจ้าขากว็่าอย่างนั้นแหละ!



เดนิคนเดยีวเธอเหงาหรอืเปล่า...

มใีครคอยปลุกตอนเช้า ด้วยการบอกรกับ้างไหม...

ฝากค�ากูดไนต์ก่อนนอน พมิพ์เป็นข้อความไว้...

แบบนี้มใีครท�าให้หรอืยงั๓

เสยีงคลื่นกระทบฝ่ังดงัคลอเคล้ามากบัเสยีงดนตรอีะคสูตกิในร้าน 
ท่ามกลางหมูด่าวนบัร้อยพนัที่ส่องสว่างบนฟ้ากว้าง เจ้าขาแทบไม่คดิฝันเลย

ว่าจะได้มานั่งดินเนอร์กับเหนือสมุทรตามล�าพังแบบนี้ ความสุขที่เอ่อล้น

ท�าให้หล่อนกนิอะไรได้น้อยกว่าเคย ในที่สุดเขาจงึอดตั้งข้อสงัเกตไม่ได้ 

“ไหนว่าถูกปาก ท�าไมกนิน้อย”

“เอ่อ...” เจ้าขาอึกอัก เม้มปากเล็กน้อยพลางหลุบตาลงมองกับข้าว

หน้าตาน่ารบัประทานบนโต๊ะที่ยุบลงไปไม่เท่าไร เพราะมเีขากนิอยู่คนเดยีว 

๕
แม่สื่อแม่ชัก...ระวังจะติดกับดัก (กามเทพ?) เสียเอง

๓ เพลง “จบี...(May I?)” ศลิปิน : แหนม รณเดช วงศาโรจน์
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แต่ครั้นจะบอกตรงๆ ว่าอิ่มอกอิ่มใจที่ได้มากินข้าวกับชายในฝันก็เกรงเขา

จะเหน็ว่าหล่อนมนีออยู่กลางหน้าผาก ทั้งที่ความจรงิแล้วกไ็ม่มเีสยีหน่อย

อย่างน้อยๆ หล่อนกม็คีวามรู้สกึแบบนี้ต่อเขาแค่คนเดยีว 

“เจ้าขากนิขนมมาบ้างแล้ว เลยไม่ค่อยหวิน่ะค่ะ”

เหนอืสมทุรไม่ได้ว่าอะไร ก่อนจะก้มลงมองนาฬิกาข้อมอืที่บอกเวลา

เกอืบสองทุ่ม 

“ท�าไมปลาดาวยังไม่กลับมาอีก” เขาขมวดคิ้วน้อยๆ แปลกใจที่ 

น้องสาวหายไปเข้าห้องน�้านาน ทั้งที่ความจริงแล้วก็ไม่น่าจะใช้เวลามาก 

ขนาดนี้ 

“นั่นสิคะ” เจ้าขาเองก็ไม่คิดว่าเพื่อนจะทิ้งหล่อนเอาไว้กับพี่ชายนาน

ขนาดนี้เหมอืนกนั “เดี๋ยวเจ้าขาไปตามให้ค่ะ”

สาวน้อยไม่อยากให้ว่าที่สามลี�าบาก ทั้งยงัคดิว่าเขาเองกค็งไม่เหมาะ

จะเข้าไปในห้องน�้าหญงิด้วย แต่ความรบีท�าให้ไม่ทนัระวงั ลุกพรวดขึ้นชน

กบัเสาซุ้มที่นั่งอย่างแรง

โป๊ก!

“โอ๊ย!” เจ้าขายกมอืขึ้นกุมศรีษะ ขณะที่ชายหนุ่มเบกิตากว้าง ไม่คดิ

ไม่ฝันว่าจู่ๆ หล่อนจะเอาหวัตวัเองไปโหม่งเสาแบบนั้น   

“เป็นอะไรมากหรอืเปล่า” เหนอืสมทุรลกุตามไปยนืข้างๆ ทว่าคนเจบ็

กลบัยงัก้มหน้างุดเพราะอยากเอาปี๊บคลุมศรีษะจรงิๆ

“ไม่เป็นไรค่ะ” หล่อนคล�าแผลป้อยๆ สัมผัสได้ว่าไม่มีเลือดออกก ็

คดิว่าอกีเดี๋ยวคงหายเจบ็

“มาให้ฉนัดูหน่อย” 

เสยีงเรยีบๆ นั้นท�าเอาเจ้าขาตะลงึ อยากคดิว่าตวัเองหูฝาด แต่ครั้น

เงยหน้าขึ้นเหน็เขามองส�ารวจอยูจ่รงิๆ หล่อนกร็ูส้กึเหมอืนต้องมนตร์สะกด 

ยิ่งเขายกมือขึ้นปัดปอยผมหน้าม้าของหล่อนไปด้านข้างเพื่อจะได้มองแผล

ชัดๆ หญิงสาวยิ่งรู้สึกได้ถึงกระแสไฟบางอย่างจากปลายนิ้วมือเขาที่เผอิญ
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แตะโดนหน้าผาก หวัใจเต้นโครมครามจนอดกลวัไม่ได้ว่าเขาจะได้ยนิเสยีง

มนัเข้า 

นี่เขาอายุสามสบิเจด็แล้วจรงิๆ หรอื...

เจ้าขาลืมความเจ็บปวดไปชั่วขณะ เพราะเป็นครั้งแรกเลยที่หล่อน 

มโีอกาสได้มองเหนอืสมทุรในระยะใกล้แบบนี้ เขาหล่อสามร้อยหกสบิองศา

จรงิๆ ไม่ว่าจะมองไปมุมไหนของใบหน้ากแ็ทบหาข้อบกพร่องไม่พบ 

หรือจะจริงอย่างที่พี่ตูน บอดี้สแลมกล่าวไว้ ‘ความรักท�าให้คน

ตาบอด’ หล่อนถงึมองไม่เหน็ริ้วรอยของเขาเลยสกันดิ ทั้งๆ ที่อายุขนาดนี้

แล้วน่าจะต้องมบี้างตามวยั 

“ดทีี่ไม่หวัแตก” เหนอืสมุทรถอนหายใจน้อยๆ คนก�าลงัแอบชื่นชม

เขาอยู่ในใจจงึค่อยๆ ถอนตวัเองออกจากห้วงค�านงึ “เจบ็มากไหม”

เจ้าขาส่ายหน้า ไม่คดิว่าตวัเองจะกลายเป็นคนพดูน้อยได้ขนาดนี้เลย

เหมอืนกนั และมนัเป็นจงัหวะเดยีวกบัที่โทรศพัท์มอืถอืของชายหนุ่มดงัขึ้น

เหนอืสมทุรก้าวไปหยบิอปุกรณ์สื่อสารขึ้นมาจากโต๊ะกนิข้าว เมื่อเหน็

เป็นชื่อน้องสาวกไ็ม่ลงัเลที่จะรบัสาย

“อยู่ไหน ปลาดาว”

ได้ยนิชื่อนั้น เจ้าขากอ็ดไม่ได้ที่จะรอฟังอย่างจดจ่อเช่นกนั แต่แม้ว่า

หล่อนจะยืนอยู่ไม่ไกลจากคนตัวโตนัก แต่เสียงเพลงในร้านก็กลบเสียง

คนในสายที่น่าจะพอเลด็ลอดออกมาจนสิ้น 

“งั้นหรอื เป็นอะไรมากหรอืเปล่า” ชายหนุ่มผูกคิ้วนิ่วหน้า เจ้าขาเลย

พลอยจินตนาการไปว่ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดกับทะเลดาว “ได้ ปลาดาว 

พกัผ่อนละกนั”

“เกดิอะไรขึ้นเหรอคะ” เจ้าขาเปิดฉากถามทนัททีี่เหน็เขาวางสาย

“ปลาดาวกลบับ้านแล้ว บอกว่ามามาก แถมยงัปวดท้องตงดิๆ กเ็ลย

อยากกนิยานอนพกัมากกว่า” 

เป็นประโยคที่ท�าเอาเจ้าขาเหวอ คิดว่าทะเลดาวตั้งใจเปิดโอกาสให้
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หล่อนอยู่กับชายในฝันตามล�าพังแค่ช่วงเวลาสั้นๆ เสียอีก ที่ไหนได้... 

เล่นใหญ่เกนิเบอร์! 

“แล้วอาหารพวกนี้ล่ะคะ น่าเสียดายแย่” เจ้าขามองไปยังกับข้าว 

บนโต๊ะ แน่ใจว่าเพื่อนคงไม่กลบัมากนิแล้ว

“เดี๋ยวให้คนห่อไปส่งที่บ้าน เผื่อปลาดาวหวิดกึๆ จะได้ลุกมากนิ”

ไม่น่าเชื่อ...เจ้าของรีสอร์ตระดับห้าดาวอย่างเขาจะห่อกับข้าวที่เหลือ 

กลับไปกินต่อที่บ้านด้วย ประหยัดอดออมขนาดนี้ เขาต้องสอนลูกให้เป็น

คนรู้จักค่าของเงินได้ดีแน่ๆ แล้วเขาก็คงไม่มีทางกินทิ้งกินขว้างกับข้าวที่ 

ศรภีรรยาท�าด้วย ไม่เสยีแรงเลยที่หล่อนหมายตาไว้เป็นสามใีนอนาคต 

“วา่แต่เธอจะกนิต่ออกีหรอืเปล่า ปลาดาวฝากให้ฉนัอยูเ่ป็นเพื่อนเธอ 

แล้วกไ็ปส่งเธอด้วย”

“พี่เม่นอิ่มหรอืยงัล่ะคะ” 

ที่จริงหล่อนอยากอยู่กับเขานานๆ แต่ก็เป็นห่วงว่าทะเลดาวจะหิว

มากกว่า ไม่รูว่้าที่บ้านมอีะไรให้กนิหรอืเปล่าด้วย ประเดี๋ยวสวรรค์ลงโทษให้

ปวดท้องขึ้นมาจริงๆ ว่าที่สามีของหล่อนก็คงมิวายต้องเดือดเนื้อร้อนใจ 

เป็นห่วงน้องสาวอกี 

ใช่ว่าเจ้าขาจะเป็นห่วงผู้ชายมากกว่าหรอกนะ สาเหตุหลักๆ มันก็ 

เริ่มมาจากเป็นห่วงเพื่อนต่างหาก

“ถ้าพี่เม่นอิ่มแล้ว เรากลบักนัเลยกไ็ด้ค่ะ เจ้าขาจะได้ไปอยู่เป็นเพื่อน

ปลาดาวด้วย” สาบานว่านั่นก็ไม่ได้มีเจตนาสร้างภาพเป็นคนดีต่อหน้าสามี

ในอนาคตเลยสักนิด แต่ถ้าเหนือสมุทรจะเห็นหล่อนเป็นคนดีก็ถือเป็น

ผลพลอยได้ของการท�าความดลี้วนๆ

เหนือสมุทรพยักหน้าน้อยๆ เจ้าขาจึงไม่รอช้าที่จะตามเขาลงบันได

เลก็ๆ ไปยงัลานกว้างด้านล่าง 

“เดี๋ยวให้คนห่อกบัข้าวที่เหลอืไปส่งที่บ้านฉนัด้วยนะ” 

เขาแวะสั่งบริกรหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนดูแลความเรียบร้อยอยู่ในบริเวณ
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ใกล้ๆ อกีฝ่ายจงึพยกัหน้ารบัค�า

“ได้ครบั คุณเม่น”  

เหนอืสมุทรหนัมามองสาวน้อยอกีครั้ง พยกัหน้าชวนให้ตามออกไป

ที่รถด้วยกัน โดยไม่รู้สักนิดว่าคนตัวบางที่ก�าลังเดินตามหลังก�าลังยิ้มเขิน 

อดไม่ได้ที่จะยกมอืขึ้นใช้นิ้วพนัปลายผมเล่นขณะก้าวเท้าตาม เพราะไม่คดิ

เลยด้วยซ�้าว่าจะมโีอกาสได้นั่งรถของชายในฝันแบบนี้ 

 

ถัดมาจากแหลมชมทะเลทางทิศตะวันออกไม่ไกลกันนัก มีบ้าน
สองชั้นที่ปลูกสร้างและตกแต่งสวนเป็นสไตล์บาหลีซ่อนตัวอยู่หลังร่มเงา 

ไม้ใหญ่ใกล้ๆ รมิหาด ทะเลดาวนอนเอนกายพงิหมอนหนุนอยู่บนเดย์เบด 

รมิระเบยีงชั้นสองของห้องนอนส่วนตวั ซึ่งลมทะเลที่พดัมาจากชายฝ่ังท�าให้

ปราศจากยุงหรอืแมลงต่างๆ รบกวน

ความที่ไม่รู้จะท�าอะไร เพราะเพิ่งจัดฉากให้เพื่อนรักได้มโีอกาสสาน

สมัพนัธ์กบัหนุม่ในฝันส�าเรจ็ หล่อนจงึได้แต่หยบิสมาร์ตโฟนมาอ่านข่าวคราว

บนหน้าเฟซบุ๊กไปพลางๆ ตามประสาวัยรุ่นที่มักหมดเวลาไปกับสังคม

ออนไลน์ มอือกีข้างหนึ่งหยบิคุกกี้ชิ้นเลก็ๆ กนิแทนอาหารค�่า และฟังเสยีง

คลื่นกระทบฝั่งไปด้วยเพลนิๆ 

ครั้นเลื่อนนวิฟีดมาเจอโพสต์ล่าสดุของกมุารกิาที่ถ่ายคูก่บับดิามารดา

และหม่อมหลวงนพรจุ ทะเลดาวกอ็ดยิ้มน้อยๆ ให้แก่ความนา่รกัของทารก

ไม่ได้

แม้จะเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่วงัคุณาบดนิทร์ได้ไม่นานเท่าไร แต่หล่อนกม็ี

โอกาสได้ช่วยเลี้ยงลกูของกมุารกิากบัคณุชายบ่อยๆ จนเกดิเป็นความเอน็ดู 

และจ�าได้ว่ากุมารกิาเคยบอกจะพาลูกไปให้ตากบัยายรบัขวญัวนันี้

คดิถงึคุณรุจจงัเลยค่ะพี่มด คุณตาคุณยายกน็่ารกัมาก

หญิงสาวพิมพ์คอมเมนต์ลงข้างใต้ภาพ ก่อนจะนึกครึ้มกดเลื่อนด ู

ภาพอื่นๆ ในอลับมัเดยีวกนัไปเรื่อยๆ เพราะเหน็คนมคีวามสุขแล้วกพ็ลอย
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ยินดีไปด้วย แต่แล้วอารมณ์ดีๆ ของหล่อนก็ต้องชะงัก เมื่อเลื่อนไปเจอ 

ภาพเขตชลอุ้มหม่อมหลวงนพรุจไว้ในอ้อมแขน

ให้ตายส!ิ อตุส่าห์กลบับ้านมาต่างจงัหวดัแล้วแท้ๆ ท�าไมหมอนี่ถงึยงั

ตามหลอกหลอนอยู่อกี 

ทะเลดาวรบีกดเลื่อนผ่านไป ทว่ากลบัยงัเป็นภาพอกีฝ่ายกบัหลานชาย 

ตัวน้อยหยอกล้อเล่นกันอย่างต่อเนื่อง แล้วที่พีกกว่านั้นอีกคือหล่อนเลื่อน

ไปเจอคลปิวดิโีอ 

‘มองกล้อง ถ่ายรปูกบัลงุหมกึก่อนเรว็’ เสยีงชายหนุม่วยัสามสบิกว่าๆ 

ที่ก�าลงัอุ้มเดก็เลด็ลอดออกมาจากล�าโพงมอืถอื เพราะวดิโีอบนเฟซบุ๊กของ

หล่อนไม่ได้ตั้งค่าระงับการเล่นแบบอัตโนมัติ ‘เดี๋ยวลุงหมึกก็ต้องเดินทาง

ไกลแล้ว สงสยัจะไม่ได้เจอคุณรุจอกีนาน มาถ่ายรูปเป็นที่ระลกึให้ลุงหมกึ

ชื่นใจหน่อยนะครบั มามะ’

‘นี่มดถ่ายวดิโีอนะคะ...’

‘อ้าว!’ เขตชลตกใจนดิๆ พลางมองมาทางกล้อง ‘แล้วท�าไมไม่บอก

แต่แรก แหม...อยากแอบถ่ายอริยิาบถคนหล่อละซี้’

“อี๋...” ทะเลดาวถงึกบัร้องอุทานพลางปิดแอปฯ ลงทนัท ี

ผู้ชายอะไรมั่นหน้ามั่นโหนกตลอดเวลา ต่อให้เขาหล่อจรงิๆ เพราะ

บดิามารดาหน้าตาดมีากเป็นทนุ แต่เรื่องแบบนี้กค็วรจะให้คนอื่นเป็นฝ่ายชม

ไม่ใช่หรอืไง 

เมื่อครู่ได้ยนิเขาพูดกบัหลานชายแว่วๆ ว่าจะต้องเดนิทางไกล ไม่รู้

เหมอืนกนัว่าจะไปไหน แต่ถ้าเป็นไปได้กข็อให้เดนิทางไปอยู่ดาวองัคารเลย

แล้วกนั กลบัไปอยู่วงัคุณาบดนิทร์เมื่อไร หล่อนจะได้ไม่ต้องบงัเอญิเจอเขา

มาเยี่ยมหลานให้เสยีสุขภาพจติอกี 

ทะเลดาววางสมาร์ตโฟนลงบนโต๊ะ หมายจะหยบิคกุกี้มากนิต่อแก้เซง็ 

ทว่ากลับได้ยินเสียงรถยนต์คันหนึ่งแล่นมาทางหน้าบ้าน คนตัวบางลุกไป

ชะโงกดทูี่รมิระเบยีง ก่อนจะเหน็ภาพรถจี๊ปสขีาวที่คุน้เคยอย่างดกี�าลงัชะลอ
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จอดหน้ารั้ว

“รถพี่เม่นนี่...” หญงิสาวพูดกบัตวัเองเบาๆ พลางขมวดคิ้ว ไม่คดิว่า

เหนอืสมุทรจะกลบัมาเรว็แบบนี้ ทั้งที่เพิ่งวางสายจากหล่อนไม่นาน แต่เมื่อ

เห็นเจ้าขานั่งอยู่เบาะข้างๆ กามเทพสาวจึงไม่รอช้าที่จะลงไปที่ห้องโถง 

ของบ้าน และมนัเป็นจงัหวะเดยีวกบัที่คนทั้งสองก้าวลงจากรถพอด ี

เจ้าขายกมอืไหว้ชายหนุม่ ก่อนจะหลบุตาลงเลก็น้อย “ขอบคณุพี่เม่น

มากนะคะส�าหรบัอาหารอร่อยๆ”

“ยนิดคีรบั” 

น�้าเสยีงของเหนอืสมทุรราบเรยีบ แต่ระยะทางที่ห่างกนัเกนิไปกท็�าให้

ทะเลดาวไม่ได้ยนิอะไรเลยสกันดิ ท�าได้เพยีงแอบมองท่าทคีนทั้งสองต่อไป

เงยีบๆ แล้วเหน็เหนอืสมุทรชี้ไปที่หน้าผากอกีฝ่าย 

“อย่าลมืทายาหรอืหาน�้าแขง็ประคบล่ะ แผลจะได้หายไวๆ”

เจ้าขาถงึกบัใจพองโต รมิฝีปากอิ่มเม้มเข้าหากนัเลก็น้อยเพราะไม่กล้า

ยิ้มรับความห่วงใยตรงๆ กลัวเขามองเห็นไปถึงข้างในว่าแอบคิดฝันอะไร 

ไกลเกินเอื้อม หรือถ้าเขาไม่เก็ตความรู้สึกของหล่อน บางทีอาจเข้าใจผิด 

ไปเลยว่า ‘เป็นบ้า’ ที่ชนเสาแล้วยิ้มได้

“ค่ะ”

“ฉนัไปก่อนนะ”

เจ้าขาพยักหน้าน้อยๆ ไม่ได้พูดอะไรในตอนที่เขาหมุนตัวกลับไป 

ตดิเครื่องยนต์อกีครั้งเพื่อถอยรถวนกลบัออกไป 

ทะเลดาวอดแปลกใจไม่ได้ ที่จริงแล้วพี่ชายของหล่อนน่าจะกลับ 

เข้ามาในบ้านพร้อมกัน แต่เมื่อเห็นเจ้าขายืนส่งเขาอยู่นานสองนาน แล้ว 

ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่พลางใช้นิ้วพนัปลายผมเล่นขณะกลบัเข้ามาในรั้วบ้าน ความ

คาใจสงสัยก็ละลายหายไปหมดเพราะมันถูกแทนที่ด้วยความยินดีปรีดา

มากกว่า

ทะเลดาวตัดสินใจก้าวออกไปยังหน้ามุข ยืนกอดอกกระแอมเบาๆ 
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ต้อนรบัอกีฝ่าย

“อุย๊!” คนเดนิไม่มองทางสะดุง้ เพิ่งสงัเกตว่ากามเทพแสนซนคนสวย

มายนือยูใ่นระยะประชดิชนดิที่หากไม่กระแอมเป็นสญัญาณเสยีก่อน หล่อน

อาจจะก้าวขึ้นบันไดเอาหัวไปโหม่งอีกก็เป็นได้ “ปลาดาวน่ะ จู่ๆ ก็โผล่มา 

ไม่ให้สุ้มให้เสยีง เจ้าขาตกใจหมดเลย”

“แต่ปลาดาวว่าเจ้าขาต่างหากที่ใจลอยไปถึงไหนต่อไหน ยิ้มน้อย 

ยิ้มใหญ่ขนาดนี้...มโีมเมนต์ดีๆ  อะไรกบัพี่เม่นมา” 

เป็นค�าถามที่ท�าเอาเจ้าขาหน้าแดงขึ้นนิดหน่อย ก่อนที่อีกฝ่ายจะ 

ดดีนิ้วมอืดงัเป๊าะเลยีนแบบคุณแม่ลูกเกดในรายการ เดอะเฟซไทยแลนด์ 

“เล่าค่ะ”

“กไ็ม่มอีะไรเสยีหน่อย พี่เม่นกแ็ค่มาส่งตามที่ปลาดาวฝากฝัง ไม่ได้

คยุอะไรกนัเลยตลอดทาง แล้วเลขาฯ พี่เม่นกโ็ทร. มาด้วย แต่ไมรู่ว้า่มเีรื่อง

อะไรเหมอืนกนั”

ทะเลดาวเดาได้ไม่ยากว่าคงเป็นเรื่องงาน 

“ว่าแต่ปลาดาวเถอะ กล้าดยีงัไงมาทิ้งเพื่อนไว้แบบนี้” เจ้าขาถอืโอกาส

ซักฟอก เพราะต่อให้หล่อนมีช่วงเวลาดีๆ กับชายในฝัน แต่ก็เผลอท�าตัว

เปิ่นๆ ไปไม่น้อยเช่นกนั 

“แล้วไม่ดหีรอืไง สหีน้าเจ้าขาไม่เหน็จะบอกอย่างนั้นเลย” 

“ก็ไม่เชิงว่าไม่ดี แต่ปลาดาวเล่นไม่บอกล่วงหน้า เจ้าขาก็ตั้งหลัก 

ไม่ทนัน่ะส”ิ เจ้าขาเงยหน้าขึ้นพ้อ เพราะต่อให้ความสงูของหล่อนจะน้อยกว่า

อีกฝ่ายแค่ไม่ถึงห้าเซนติเมตร แต่การยืนอยู่บนบันไดระดับต�่ากว่าก็ท�าให้

ตอนนี้สูงแค่อกเพื่อนเท่านั้น “พี่เม่นเดาใจยาก เจ้าขาไม่รู้จะชวนคุยอะไรด ี

ถ้ารู้ล่วงหน้าสกันดิอย่างน้อยกจ็ะได้ลสิต์หวัข้อสนทนาสนุกๆ ไปก่อน แล้ว

ถ้าเรื่องไหนเกดิไม่โอเค เจ้าขาจะได้มเีรื่องส�ารองมาชวนคุยไง”

“นั่นจบีผู้ชายจรงิๆ หรอืท�าทสีสิ” 

เจ้าขาเหวอ ก่อนจะเม้มปากน้อยๆ อย่างไร้ข้อโต้แย้งในความทุ่มเท 
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“เป็นตวัของตวัเองนั่นแหละดแีล้ว เพราะถ้าพี่เม่นจะชอบเจ้าขาขึ้นมา

จรงิๆ เขากค็วรจะชอบที่ธรรมชาตขิองเจ้าขาไม่ใช่หรอืไง”

ชอบหรือ...แค่คิดไปล่วงหน้าว่าจะมีวันนั้น คนมีความรักก็อดใจ 

พองโตไม่ได้

“ก็จริงเนอะ” เจ้าขายิ้มพลางเข้าไปสวมกอดอีกฝ่ายเอาไว้ “ขอบใจ 

น้องสามใีนอนาคตมากนะ”

ทะเลดาวข�า เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าระหว่างหล่อนกบัเจ้าขา...ใครกนัแน่

ที่เล่นใหญ่กว่ากนั หรอืบางทอีาจจะพอๆ กนั ไม่อย่างนั้นคงไม่รู้สกึสนทิใจ

เวลาอยู่ด้วยกนัขนาดนี้ได้

“ชดัเจนในอุดมการณ์ขนาดนี้แล้ว เอากุญแจห้องพี่เม่นไปเลยดไีหม

ล่ะคะคุณเจ้าขา” 

“บ้า!” เจ้าขาผละออกมาตแีขนคนยั่วยุเข้าให้ “ถงึเจ้าขาจะชอบพี่ชาย

ปลาดาวขนาดไหน เจ้าขาก็ไม่คิดจะบุกเข้าไปปล�้าเขาก่อนง่ายๆ หรอกนะ  

รอให้เจ้าขาเรยีนจบมงีานมกีารท�าก่อนส ิ ถ้าพี่เม่นใจอ่อนยอมเสยีตวัขึ้นมา

จรงิๆ เจ้าขาจะได้มปีัญญารบัผดิชอบพี่เขาได้”

ทะเลดาวหัวเราะคิก หลงคิดว่าอีกฝ่ายจะพูดอะไรที่ดูเป็นกุลสตรี

มากกวา่นี้เสยีอกี แต่เอาเข้าจรงิหล่อนกร็ูน้สิยัเพื่อนดวีา่แกลง้โม้ไปอย่างนั้น

เอง คนอย่างเจ้าขา...ต่อให้ถูกจับไปขังไว้ในห้องกับเหนือสมุทรตามล�าพัง 

ทั้งคนืกค็งมแีต่จะมุดหนไีปอยู่ใต้เตยีงละสไิม่ว่า 

“จ้าๆ เอาเป็นว่าน้องสามจีะรอร�าหน้าขบวนขนัหมากละกนั” 

เป็นคราวที่เจ้าขาได้หวัเราะบ้าง ก่อนจะชกัชวนเพื่อนซี้เข้าไปในบ้าน

ด้วยกัน และแม้ว่าค�่าคืนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างหล่อนกับชายในฝันจะ 

ไม่ได้คืบหน้าไปไกลมากนัก แต่อย่างน้อยการได้มีช่วงเวลาดีๆ ร่วมกันก็

ท�าให้เจ้าขามกี�าลงัใจที่จะแอบรกัเขาต่อไปในมุมของหล่อน 

ถ้าถงึเวลาที่เหมาะสม เจ้าขาคงกล้าพอจะเปิดเผยความในใจให้เขารูแ้น่


