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การบ้านวชิาภาษาไทย 

โดย เดก็หญงิดั่งฤทยั บรรณรตัน์

เรื่อง อาชพีในฝัน

วนัที่ 21 กรกฎาคม 2546

ตอนทีคุ่ณครูถามว่าโตขึน้อยากเป็นอะไร ไทนีต่อบค�าถาม

คณุครูไม่ได้เลย คณุครูเลยช่วยถามต่อว่าวชิาที่เรยีนเก่งที่สดุคอือะไร 

ไทนี่กย็งัตอบไม่ได้ เพราะเรยีนไม่เก่งเลยสกัวชิา กฬีาไทนี่กไ็ม่ได้เรื่อง

สกัอย่าง เพราะสขุภาพไทนี่ไม่แขง็แรง คณุพ่อเลยไม่อนญุาตให้ออก

แรงเยอะๆ คุณครูเลยบอกให้ไทนี่ลองนึกว่าชอบ หรือชื่นชมใครเป็น

พิเศษ เผื่อจะเอามาเป็นตัวอย่าง แล้วไทนี่ก็เจอคนที่ไทนี่อยากเป็น 

ตอนโตขึ้น อยู่ในบ้านของไทนี่เอง

คณุพ่อของไทนี่เป็นเจ้าของร้านเพชรค่ะ คณุพ่อเก่งมาก บนิไป

ซื้อเพชรสวยๆ มาท�าสร้อยขาย มแีต่คนแย่งซื้อ แต่คณุพ่อไม่ค่อยได้

กลบับ้านเรว็มาเล่นกบัไทนี่เท่าไหร่ แต่คณุแม่กบ็อกว่าไม่เป็นไรเพราะ

ชั่วโมงที่ 1



8  รักตลอดเวลา...Forever You

คณุพ่อท�างานหนกัเพื่อพวกเรา ไทนี่กเ็ลยเข้าใจตามคณุแม่ เพราะอยู่

บ้านกบัคณุแม่กม็คีวามสขุ สนกุมาก อยากจะกนิอะไร คณุแม่ท�าได้

ทกุอย่าง อยากจะเล่นอะไรคณุแม่กเ็ล่นกบัไทนี่ทกุอย่าง ท�าผมให้ไทนี่

ได้ทกุทรง แม้แต่คณุพ่อที่ทกุคนบอกว่าเก่งนกัหนา เวลาหาอะไรไม่เจอ

ยังต้องมาบอกคุณแม่ คุณแม่จะหาให้ได้ในเวลานิดเดียว หรือเวลา 

คณุพ่อเหนื่อยๆ ไทนี่เหน็หอมแก้มคณุแม่ทเีดยีวกย็ิ้มได้

ดังนั้นโตขึ้นไทนี่อยากอยู่บ้านแบบคุณแม่ คอยดูแลทุกคนใน

ครอบครวั เป็นคนที่ท�าให้ทกุคนมคีวามสขุ ท�าให้ทกุคนมเีสยีงหวัเราะ 

และคุณแม่ยงัคอยเชด็น�้าตาให้ไทนี่ ไทนี่ไม่หวังจะหาเงินเก่งๆ อย่าง 

คณุพ่อ หรอืเรยีนเก่งๆ อย่างพี่แทน แต่โตขึ้นไทนี่อยากเป็นภรรยาที่ดี

แบบที่คณุแม่เป็น เป็นคณุแม่ที่ดอีย่างที่ไทนี่ม ีและไทนี่สญัญาว่าไทนี่

จะเป็นภรรยาเป็นคณุแม่ที่เก่งที่สดุค่ะ

“ไทนี ่ไปท�าอะไรมา ท�าไมเปียกขนาดนัน้ เดีย๋วกป่็วยหรอก 

ท�าไมไม่รู้จกัดูแลตวัเองเลยฮะ” ดวงหทยัในวยัยี่สบิหกเท้าสะเอวถาม

น้องสาวที่ยังแต่งชุดประถมด้วยท่าทีไม่สบอารมณ์ หล่อนเป็นพี่สาว

คนโต ในขณะที่ไทนี่หรือดั่งฤทัยเป็นลูกหลงคนสุดท้องที่หลงมาตอน

ทั้งพ่อและแม่มอีายเุลยสามสบิห้าแล้ว 

ตอนดั่งฤทัยเกิดมาก็คลอดก่อนก�าหนด ตัวเล็กนิดเดียว ต้อง 

อยู่ในตู้อบเป็นเดอืนๆ กว่าจะพากลบับ้านได้ และตลอดเวลาที่โตมา 

กอ็่อนแอ ป่วยบ่อยมาโดยตลอด เรยีนหนงัสอืหนงัหากพ็อผ่าน แต่ก็

ไม่มีใครกดดันอะไร กลับกลายเป็นลูกรักลูกโอ๋ของพ่อกับแม่ด้วยซ�้า  

พี่คนโตอย่างดวงหทัยก็ไม่ได้อิจฉา ออกจะเอ็นดูและเป็นห่วงน้อง 

พอๆ กัน หรือบางทีก็มากจนตัวน้องนี่ละที่ค่อนขอดตลอดว่าหล่อน

ท�าตวัเป็นแม่แก่มากกว่าคณุแม่เป็นไหนๆ 

“พี่แทน” ดั่งฤทัยเรียกพี่สาวด้วยความตกใจ ไม่คิดว่าจะโดน 
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จับได้คาหนังคาเขาแบบนี้ ลืมไปแล้วด้วยซ�้าว่าอีกฝ่ายกลับจากเรียน

ต่อต่างประเทศมาสามวนัแล้ว ท�าให้หญงิสาวเผลอท�าอะไรที่ต้องแอบ

คณุพ่อคณุแม่ โดยลมืคดิไปว่ามคีนจบัตาดูเพิ่มมาอกีหนึ่งคน

“เอ่อ...ไทนี่ไปอาบน�้าให้พลูโตมาค่ะ” เดก็หญงิหมายถงึหมาพนัธุ ์

ลาบราดอรท์ี่หลอ่นอยากได้นกัหนา และไดร้บัเปน็ของขวญัจากผู้ช่วย

คนส�าคัญของคุณพ่อ เนื่องจากหล่อนว่ายน�้าได้ตามที่ชายหนุ่มผู้นั้น 

ตั้งใจสอนเมื่อสองเดอืนก่อน ก�าลงัน่ารกั น่าฟัด แต่คณุพ่อกบัคณุแม่

อนญุาตให้หล่อนเล่นแค่ห่างๆ ไม่ให้ไปอาบน�้าหรอืวิ่งตามมากนกัเพราะ 

กลัวจะไม่สบาย เลยเป็นที่มาของอาการที่หญิงสาวตอบพี่สาวด้วย

ท่าทางอ้อมแอ้มแบบนี้

ทว่าวันนี้พอกลับมาถึงบ้านแล้วพบว่าคุณแม่ไปตลาดกับ 

คนรบัใช้ยงัไม่กลบั หล่อนเลยแอบดื้อไปอาบน�้าให้น้องหมาแสนน่ารกั

ที่หมายตามานาน ฝ่าฝืนทุกข้อห้ามที่บิดามารดาสั่งไว้ เพราะอยาก

เล่นสนกุแบบชาวบ้านบ้าง ไม่เช่นนั้นกค็งได้มองดหูมาที่อยากได้วิ่งเล่น 

ในสนามจากห้องสมุดภายในบ้านระหว่างท�าการบ้านก็แค่นั้น แล้ว

อย่างนั้นจะเรยีกว่าเลี้ยงหมาได้ที่ไหน

“มานี่เลย ไปอาบน�้าเลย เรานี่นะ พี่แทนจะฟ้องแม่ให้ต ีท�าไม

ไม่ห่วงตัวเองเลยฮะ เจ็บป่วยมาทีหายง่ายๆ เหมือนคนอื่นเขาไหม 

เฮอะ!”

ดวงหทัยอดอารมณ์เสียไม่ได้เมื่อเด็กหญิงไม่ดูแลตัวเอง งงใจ

ไปกนัใหญ่ว่าเพราะเหตใุดบดิามารดาถงึซื้อหมาให้น้องสาวขี้โรคคนนี้ 

“โห พี่แทน นดิเดยีวเองนะคะ ไทนี่ไม่เป็นอะไรหรอก จรงิๆ แล้ว

ไทนี่แขง็แรงขึ้นตั้งเยอะแล้ว”

เด็กขี้โรคประจ�าบ้านอ้อนพี่สาวที่โตกว่าสิบสองปีซึ่งห่วงหล่อน

ราวกบัเป็นแม่อกีคน บางทดีหุล่อนมากกว่าคณุแม่ด้วยซ�้า

“ไม่ได้! พี่แทนจะหยกิให้เนื้อเขยีวเลย แล้วนี่ใครไปรบักลบัมา 
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หมานี่ด้วย คณุพ่อให้เลี้ยงได้ด้วยเหรอ”

พี่สาวคนโตซักไซ้ เพราะไม่เห็นรถที่ใช้รับ-ส่งน้องสาวคนเล็ก 

จอดอยู่ในโรงรถ มแีต่รถยนต์คนัแปลกตาที่ไม่ใช่รถยนต์ในบ้านจอดอยู่

“แล้วนั่นรถใคร”

นิ้วเรียวที่ตกแต่งไว้อย่างดิบดีชี้ไปที่รถเบนซ์ ซีแอลเอสรุ่นใหม่

ล่าสดุสดี�าขลบัซึ่งจอดอยู่ที่มขุหน้าบ้าน

“รถอานอร์ทค่ะ ส่วนหมากอ็านอร์ทซื้อให้ไทนี่ที่ไทนี่ว่ายน�้าเป็น

แล้ว”

“นอร์ทไหน แล้วนี่ว่ายน�้าเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่”

เพราะตอนเด็กๆ ดั่งฤทัยเป็นหอบหืดขั้นรุนแรง รวมถึงเป็น

ภูมิแพ้อย่างหนัก ท�าให้มารดากลัวที่จะให้น้องสาวคนนี้เรียนว่ายน�้า

เพราะเกรงว่าความชื้นจะท�าให้เจ้าตวัป่วยไปกนัใหญ่ แต่นี่กลายเป็นว่า

วนันี้เดก็หญงิดั่งฤทยัสามารถว่ายน�้าได้แล้ว

“อานอร์ท...” เด็กหญิงท�าท่านึก ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรดีว่า 

ชายหนุ่มที่หล่อนพูดถึงคือนักเรียนที่ได้ทุนของบิดาจนจบปริญญาโท

ด้านจวิเอลรดีไีซน์ ซึ่งในช่วงสองปีหลงัจากที่เขาเรยีนจบกเ็ข้ามาท�างาน

ที่บรษิทัของคณุพ่อหล่อนตลอด จงึคลาดกบัพี่สาวหล่อนที่ไปเรยีนต่อ

ตั้งแต่ระดบัปรญิญาตรทีี่ต่างประเทศพอด ีไม่เคยได้เจอะเจอกนั และ

ในช่วงระยะเวลาหลายปีที่พี่สาวหล่อนไม่อยูเ่มอืงไทยกแ็ทบจะไม่ค่อย

กลบัมา 

“อานอร์ทคอื...”

“เรว็ๆ สไิทนี่ ชกัช้าอดือาด นอร์ทนี่ใคร คนขบัรถใหม่เหรอ”

“ไม่ใช่นะคะพี่แทน” เด็กหญิงรีบปฏิเสธ จะให้พี่สาวเข้าใจไป

อย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาด เพราะอานอร์ทส�าคัญกว่านั้น “อานอร์ทนี่

ท�างานที่ตกึคณุพ่อน่ะค่ะ ห้องใกล้ๆ คณุพ่อเลย”

“เลขาฯ หรอืไง”
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“ไม่ใช่ค่ะ คอื...”

เดก็ที่ยงัไม่ใช้ค�าน�าหน้านามว่านางสาวยกมอืเกาหวั เพราะไม่รู้

จะอธิบายยังไง พี่สาวห่างบ้านไปหลายปี อาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ�้าว่า 

คุณพ่อมีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนตั้งแต่ระดับมัธยม

ปลายยนัปรญิญาเอก

“เออๆ ช่างมนั ใครจะไปรบัมากช่็างเหอะ เราน่ะเข้าบ้านได้แล้ว 

เดี๋ยวป่วยไปก็เป็นเรื่องอีก สมัยพี่แทนไปเรียนหนังสือ ไทนี่ดื้อแบบนี้

ไหม”

ถงึจะบ่นน้องขนาดนั้น แต่ดวงหทยักอ็ุม้ดั่งฤทยัขึ้นแนบอก หอม

แก้มน้องสาวสุดที่รักด้วยความห่วงใย พ่อกับแม่บอกเสมอว่ามีน้อง 

คนนี้ตอนอายมุาก ดงันั้นหากใครเปน็อะไรไปกต็อ้งเปน็หนา้ที่หลอ่นที่

จะประคับประคองดูแลดั่งฤทัย ยิ่งเจ้าตัวขี้โรคอ่อนแอยิ่งท�าให้ทุกคน

เป็นห่วงเข้าไปใหญ่

“ไม่นะคะ ไทนี่ว่าง่ายจะตาย แล้วก็คิดถึงพี่แทนมากๆ ด้วย 

อยากไปเยี่ยมบ้าง แต่คณุแม่กลวัไทนี่ไม่สบาย”

เด็กสาวส่ายหน้าจนผมเปียทั้งสองข้างกระทบแก้ม ยกมือโอบ

รอบคอพี่สาว และหอมแก้มคนที่มสีายเลอืดเดยีวกนั

“พี่แทนกค็ดิถงึไทนี่ อยากกลบัมาหา แต่กเ็รยีนหนกัมากรู้ไหม 

ตอนนี้เรยีนจบแล้ว เล่นกบัไทนี่ได้ทกุวนัเลย”

หล่อนเรยีนหนกัตามที่พดูจรงิ ไม่ใช่ข้ออ้าง เลยตดัสนิใจกลบับ้าน 

แค่ปีละครั้ง เพราะกลัวจะติดใจความสะดวกสบายที่เมืองไทยจน 

ถอดใจไม่อยากกลบัไปเรยีนที่ต่างประเทศ

“จริงนะคะ ไทนี่เหงา เพื่อนที่โรงเรียนไม่มีใครเล่นกับไทนี่เลย

สกัคน”

“อ้าว ท�าไมล่ะ”

พี่สาวได้ยนิอย่างนั้นกท็�าหน้าตกใจ ก่อนจะจบัน้องถอดเสื้อผ้า
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จนหมด อดใจหายไม่ได้ว่าทรวดทรงของเด็กสาวถึงยังไม่โตเต็มวัย  

แต่กเ็ริ่มเก้งก้าง มกีารเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่สะท้อนในอกว่าหล่อน 

หา่งบ้านห่างน้องมากเกนิไป ดนัตวัดั่งฤทยัให้เข้าไปในห้องน�้า จดัแจง

เปิดน�้าอุ่นแล้วให้เดก็หญงิดูแลตวัเอง แต่ไม่วายยนืคยุเป็นเพื่อน

“กไ็ทนี่โตกว่าเขาตั้งสองสามปี เขาว่าไทนี่โง่ เรยีนซ�้าชั้น”

ไม่...น้องสาวหล่อนไม่ได้โง่ แค่ไม่สบายท�าให้เข้าโรงเรียนช้า 

กว่าเกณฑ์ ดวงหทัยฟังเรื่องแล้วก็ค้านอยู่ในใจ คิดในหัวว่าต้องท�า

อย่างไรไม่ให้น้องตกอยู่ในสภาพนี้

“แล้วไทนี่ว่ายงัไง”

“ไทนี่จะไปว่าอะไรละค้า ไทนี่โง่จริงๆ นิ คิดเลขก็ไม่ถูก ไทนี่ 

ไม่อยากไปโรงเรยีนเลยพี่แทน อยูบ้่านท�าขนมกบัคณุแม่ จดัดอกไม้กบั 

คณุแม่สนกุกว่าตั้งเยอะ”

“จรงิเหรอ”

ถามเอาความจริงเพราะตอนนี้น้องสาวหล่อนเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น

ตอนต้น หากปล่อยปัญหาเลก็ๆ แบบนี้ต่อไปโดยไม่แก้ไข มนัอาจจะ

บานปลายกลายเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพของดั่งฤทัยในอนาคต 

กเ็ป็นได้

“จรงิสคิะ ไทนี่รกัพี่แทน ไทนี่จะโกหกท�าไม”

“งั้นพี่จะลองหาวธิใีห้ไทนี่ได้เรยีนอย่างมคีวามสขุเอาไหม”

ดวงหทัยบอกน้องสาว มือก็กดค้นหาข้อมูลที่ต้องการในอิน- 

เทอร์เนต็ไปด้วย เมื่อเหน็ว่ามลีูท่างกพ็อดกีบัเวลาที่ดั่งฤทยัเดนิออกมา

จากเรนชาวเวอร์ ไอร้อนของน�้าท�าเอาแก้มขาวใสเป็นสีแดงสดสวย  

ฉายแววว่าโตไปจะท�าให้ผูช้ายอกหกักนัเป็นแถว แต่คดิแล้วกน่็าหนกัใจ 

ถ้าน้องหล่อนไม่ทันโลกทันคน ความสวยนี้จะกลายเป็นดาบสองคม 

ให้คนเข้ามาท�าร้ายดั่งฤทยัหรอืเปล่า

“เอาสคิะ พี่แทนใจด ีสวยแล้วกใ็จด ีไทนี่รกัพี่แทนที่สดุ”
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ไม่จริงหรอก ดวงหทัยสวย น่ามอง กอปรกับบุคลิกมั่นใจใน 

ตัวเองท�าให้มีเสน่ห์มากขึ้น แต่หากเทียบกันแล้วดั่งฤทัยผู้น้องนั้น 

สวยกว่ามาก แต่สวรรค์กใ็ห้สิ่งอื่นทดแทน เพราะในขณะที่น้องหล่อน

จบัตาจบัใจตั้งแต่วยัเท่านี้ คณุแทนของที่บ้านกลบัได้สมองที่ใครๆ ก็

บอกว่าฉลาดจนแทบจะเป็นอัจฉริยะ และที่ไทนี่ชมว่าหล่อนใจดีนั้น 

หล่อนกไ็ม่ได้ใจดกีบัทกุคน จะมกีแ็ต่คนในครอบครวัเท่านั้นละที่ได้รบั

อานสิงส์นี้

“อมื พี่กร็กัไทนี่ที่สดุเหมอืนกนั”

“สองสาว กว่าจะลงมากัน แม่นึกว่าต้องให้คนไปตาม”

ดวงใจมองบตุรสาวทั้งคูด้่วยความรกัและความชื่นชม ดวงหทยั

เป็นเหมอืนความหวงั ความส�าเรจ็ของครอบครวั เป็นเครื่องการนัตวี่า

ทั้งหล่อนและสามีได้สร้างคนคุณภาพขึ้นมาอีกคนหนึ่งในสังคม ใน

ขณะที่ดั่งฤทยัเป็นทั้งแก้วตาและดวงใจที่หล่อนยอมแลกทกุอย่างเพื่อ

ให้ลูกสาวคนเลก็ได้ใช้ชวีติอย่างมคีวามสขุ ระหว่างคดิ มอืไม้กจ็ดัเตรยีม 

ผลไม้ที่จะยกขึ้นเสริ์ฟหลงัมื้อเยน็ไปด้วย

“ไทนี่ขอโทษค่ะคณุแม่ ไทนี่ชวนพี่แทนคยุนานไปหน่อย”

ลูกคนเล็กพนมมือกราบที่อกมารดา อีกฝ่ายก็ยกมือขึ้นลูบหัว

อย่างเอาใจ แล้วดั่งฤทยักช่็วยหล่อนจดัเตรยีมอาหารแบบที่ท�ากนัเป็น

ประจ�าทกุวนั ความที่เป็นลกูคนเลก็และอยูต่ดิกบัแม่ตลอดเวลา ดงันั้น 

ไม่ว่าหล่อนท�าอะไร ดั่งฤทยักม็กัจะมาออดอ้อนขอท�าด้วยเสมอ ดวงใจ

กย็นิดแีละพอใจที่ลูกเลก็ออดอ้อน ในขณะที่ดั่งฤทยันั้นอยากท�าอะไร

เอาใจคณุแม่บ้าง เนื่องจากรู้ดวี่าตวัเองไม่มอีะไรให้น่าชื่นชมพูดถงึได้

อย่างพี่สาวคนเก่งเลย

“ไม่เป็นไรค่ะ คุณแม่รู้ว่าหนูคิดถึงพี่แทน ว่าแต่การบ้านเสร็จ

หรอืยงัคะ”
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หล่อนมองบตุรสาวคนเลก็ที่เปล่งประกายความงามมาตั้งแต่ไหน

แต่ไร เสยีแต่สขุภาพอ่อนแอ เป็นภูมแิพ้ที่แพ้ไปเสยีทกุอย่างในโลก 

“เหลอืแต่เลขค่ะ”

คนตัวเล็กตอบ ตายังจับจ้องที่ผลไม้ในมือ ก่อนที่เจ้าตัวจะส่ง

ใส่ปากพี่สาว

“พี่แทนทานอนันี้ค่ะ ไทนี่ท�าให้”

เดก็หญงิบอกเมื่อเหน็ดวงหทยัจะหยบิผลไม้ที่คณุแม่จดัใส่จาน

เรยีบร้อยแล้วกนิ 

“แล้วท�าไมไม่ท�าคะ” มารดาถามบตุรสาว

“กอ็านอร์ทบอกว่าเดี๋ยวขอแก้แบบให้คณุพ่อเสรจ็ก่อนจะให้คน

ไปตามไทนี่ ให้ไทนี่ไปเล่นตามสบายก่อน”

พอได้ยินมาถึงตรงนี้ดวงหทัยก็อดไม่ได้ที่จะถามออกไปถึง 

ความข้องใจเกี่ยวกับชื่อที่ได้ยินมาตั้งแต่เย็น ว่าเจ้าของชื่อเป็นใคร 

มาจากไหน ท�าไมถงึดูเกี่ยวข้องกบัทกุคนในครอบครวัหล่อนแบบนี้

“อานอร์ทนี่ใครคะคณุแม่ แทนได้ยนิน้องพูดตั้งแต่เยน็แล้ว”

“นอร์ทก.็..”

สตรสีูงวยัที่ก�าลงัคว้าเมด็เงาะตั้งท่าจะอ้าปากอธบิาย แต่กลบั

กลายเป็นว่าคนที่ถูกพูดถึงเดินดุ่มเข้ามาในครัวพอดี และร้องเรียก 

บตุรสาวคนเลก็ แต่สายตาจบัจ้องอยู่ที่ลูกสาวคนโต

“ไทนี่ พร้อมท�าการบ้านยงั”

ผู้ชายรูปร่างใหญ่ สูงไม่ต�่ากว่าร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตรเดิน

มาดดีเข้ามาในห้องครัวบ้านหล่อน ส่งเสียงทุ้มกังวานเรียกดั่งฤทัย 

ใบหน้าและสีตาเขาบ่งบอกว่ามีเชื้อสายต่างชาติชัดเจน เล่นเอาคนที่

ไม่ได้อยู่เมืองไทยมานานอดเขินไม่ได้เมื่อบุรุษเพศมองมาด้วยท่าท ี

แบบนั้น

“อ้าว นอร์ทมาพอด ีมานี่ มารู้จกัลูกสาวคนโตพี่ เพิ่งเรยีนจบ
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กลบัมาเมื่อสองสามวนัก่อน”

ดวงใจแนะน�าบตุรสาวด้วยท่าทเีป็นกนัเอง มองปราดเดยีวตาม

ประสาคนอาบน�้าร้อนมาก่อนก็รู้ว่าผู้ช่วยมือดีของสามีถูกตาต้องใจ 

ในตวับตุรสาว 

“แทน นี่พี่นอร์ท เป็นนกัออกแบบมอืหนึ่งของบรษิทัเรา นอร์ท 

นี่น้องแทน พี่สาวของไทนี่เค้าละ เดี๋ยวอกีหน่อยกต็้องเข้าไปท�างานที่

บรษิทั ยงัไงเดี๋ยวจากดูน้องคงต้องฝากดูพี่ด้วยอกีคนนะ”

ชยัชนะไม่ตอบรบัหรอืปฏเิสธ มองหน้าดวงหทยันิ่งๆ แต่แววตา

เปล่งประกายพึงใจ ทั้งๆ ที่มือหนายังวางอยู่บนศีรษะของเด็กหญิง 

ดั่งฤทยัที่ก�าลงัปอกผลไม้อยู่

“อานอร์ทขา...เงาะไหม ไทนี่แกะให้สดๆ ร้อนๆ เอาเมด็ออกให้

อานอร์ทด้วย”

คนตัวโตโน้มลงรับผลไม้ที่เด็กหญิงปอกให้เข้าปาก เคี้ยวช้าๆ 

แต่ยงัมองพี่สาวของหล่อนไม่วางตา หน้าเหมอืนเดก็สาวที่วนเวยีนอยู่

ในชีวิตเขามาตลอด ต่างก็แค่โตกว่า เป็นผู้ใหญ่กว่า ก่อนจะเอ่ยกับ 

อกีฝ่ายด้วยน�้าเสยีงเป็นกนัเอง เพราะอย่างไรเสยีดวงหทยักเ็ป็นเจ้าของ

บ้าน ในขณะที่เขาต่อให้จะคุ้นเคยแค่ไหนกเ็ป็นแค่แขกในบ้านหลงันี้

“ยนิดทีี่ได้รู้จกัครบั พี่ชื่อนอร์ท ท�างานกบัพี่ไทย”

ด้านดวงหทัยได้ยินดังนั้นก็ยิ้มแบบคนมั่นใจ แต่ไม่ยกมือไหว้ 

ไม่รูเ้พราะลมืวฒันธรรมไทยไป หรอืเหน็ว่าคนตรงหน้ามเีลอืดตะวนัตก

กันแน่ ก่อนตอบกลับด้วยภาษาที่เท่าเทียมกัน มองปราดเดียวก็รู้ว่า

ความหมายในตาเขามมีากกว่าการทกัทายกนัเพราะหล่อนเป็นลูกสาว

ของคณุพ่อ

“ยนิดทีี่ได้รู้จกัค่ะพี่นอร์ท แทนนะคะ”
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สองปีต่อมา

“ตั้งใจสิ มันยากตรงไหนฮึ ลองเทียบบัญญัติไตรยางศ์ดู จ�า 

ได้ไหม เคยสอนไปหลายทลีะนะ”

ดั่งฤทยัประสานมอืไว้ใต้คาง หนัมาท�าตาวิ้งๆ เป็นประกายใส่

ชัยชนะ ออกปากเรียกเสียงหวานด้วยค�าขึ้นต้นประโยคแบบที่หล่อน

ชอบใช้อ้อนเขาเวลาต้องการอะไร “อานอร์ทขา...มันยาก ท�าให้ไทนี่ 

ดูอกีรอบนะคะ พลสีสส คนดขีองไทนี่”

“ไม่! สอนมากี่ครั้งแล้ว เดือนหน้าจะสอบแล้วนะ มัวแต่ไป 

เกบ็แต้มวชิาอื่นอยูน่ั่นแหละ นี่สนใจการบ้านวชิาที่มนัส�าคญัๆ สไิทนี่! 

ร้องเล่นเต้นร�าน่ะ ไม่ต้องเรยีนละมะ”

ดนิสอที่ถูกเหลาไว้แหลมเป๊ียบชี้ไปที่โจทย์การบ้านของนางสาว

ดั่งฤทัยที่หันกลับไปท�าหน้าตูม แต่ก็ไม่ท�าตามที่เขาสั่งเสียที ดวงตา

มองผ่านการบ้านไป สนใจรายการท�าอาหารที่ชายหนุ่มเปิดดูฆ่าเวลา

ตอนหล่อนแก้โจทย์คณติศาสตร์มากกว่า จนชยัชนะทนไม่ไหว ยกรโีมต

ขึ้นเขกหัวทุยของคนที่รวบหางม้าไว้เสียตึง ไม่รู้ว่านานเท่าไรแล้วที่

นอกจากเป็นนกัออกแบบจวิเอลรใีห้บรษิทัขายเครื่องประดบัเบอร์หนึ่ง

ของเมอืงไทยอย่างเดอะ เทยีร่า เขายงัต้องรบัหน้าที่เสมอืนพี่เลี้ยงของ

เดก็คนนี้ไปกลายๆ 

คดิไปคดิมาตั้งแต่เจอกนัครั้งแรกถงึวนันี้กส็ี่ปี แถมตอนนี้เขายงั

ควบต�าแหน่งแฟนพี่สาวของเจ้าตวัไปด้วย หลงัจากได้เจอดวงหทยัเมื่อ

สองปีก่อนที่หล่อนกลับมาจากต่างประเทศ และเข้าท�างานที่บริษัท

ควบคุมดูแลเรื่องการบัญชีและการบริหารที่เขาไม่สันทัด เพราะดูแล

ด้านการออกแบบและการประชาสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว เห็นหน้า 

ค่าตากัน ออกงานด้วยกัน ประทับใจในความเก่งกาจและความ

สามารถของกันและกัน จนกลายเป็นการสานสัมพันธ์บางอย่างที่

คนนอกเรียกว่าแฟน โดยที่ทั้งเขาและดวงหทัยก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไร มี
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แค่คนสองคนที่รูว่้าภายใต้ความสนทิที่เกนิปกต ิเขากบัหล่อนกลบัไม่มี

อะไรลกึซึ้งต่อกนัขนาดนั้น 

“โอ๊ย พี่แทนก็ให้ไทนี่สอบ IGCSE อยู่ดี ไม่รู้ต้องมาลงระบบ 

โฮมสกูลของไทยไปด้วยท�าไม”

ดั่งฤทัยเอ่ยถึงการเรียนที่พี่สาวจัดแจงเลือกให้หลังจากเจรจา 

กับพ่อแม่ว่าหล่อนไม่เหมาะที่จะอยู่ในระบบการศึกษาไทยที่คร�่าครึ 

อีกต่อไป ไอ้ที่เรียนตก เรียนโง่ ก็เพราะไม่ใช่ทางที่เด็กสาวถนัด จึง

จดัการเอาน้องสาวออกจากโรงเรยีนเอกชนชื่อดงั ยื่นเรื่องขอจดทะเบยีน

เพื่อจัดการศึกษาโดยครอบครัว จัดหลักสูตรการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง

ศักยภาพที่ไม่ค่อยจะมีเท่าไรของดั่งฤทัย แต่ในขณะเดียวกันก็เตรียม

ความพร้อมส�าหรับการสอบเทียบระดับของระบบการศึกษาอังกฤษ  

ซึ่งหากสอบผ่านทั้งห้าวิชาโดยได้เกรดไม่ต�่ากว่าซีก็จะไปขอเทียบวุฒิ

การศกึษาและน�าไปยื่นสมคัรศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัได้

“กแ็ล้วไอ้ IGCSE ของเราน่ะมนัไม่มเีลขหรอืไง ที่อาเอามาให้ท�า

นี่ง่ายกว่าเลขในโรงเรยีนไทยเยอะเลยนะ ยงับ่นอยู่ได้”

“อานอร์ทจะมารู้ได้ไง สมัยอานอร์ทเรียนหนังสือน่ะไทนี่ยังอยู่

ในหลอดทดลองเลยมั้ง”

เดก็สาววยัสบิหกตอบโต้กบัคนสนทิของพ่อที่ชื่อชยัชนะ จะเรยีก

เขาว่าหุ้นส่วนก็ไม่ใช่ จะเรียกว่าลูกน้องก็ไม่เชิง เพราะบิดาหล่อนตั้ง

มูลนิธิสนับสนุนนักศึกษาเรียนดีในสาขาออกแบบเครื่องประดับให้

มหาวทิยาลยัทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งบรุษุผูน้ี้ได้รบัทนุการศกึษานั้น

มาโดยตลอด จนได้ไปเรยีนต่อปรญิญาโทในด้านที่ตั้งใจ 

ทั้งๆ ที่ครอบครวัเขาเป็นไซต์โฮลเดอร์ หรอืตวักลางการขายเพชร

ที่ใหญ่หนึ่งในสี่ของโลก จะเป็นรองกแ็ค่เดอเบยีร์สกเ็ท่านั้น ดไีม่ดจีะ

รวยกว่าบ้านหล่อนไม่รู้กี่ขมุ แต่ไม่รู้ท�าไมอานอร์ทของหล่อนถงึไม่สนใจ

ที่จะให้พ่อแม่ส่งเรยีน กลบัรบัเงนิพ่อหล่อนหน้าตาเฉย แล้วกม็าท�างาน
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ใช้ทนุจนวนันี้เรยีกได้ว่าเป็นเบอร์สองรองจากคณุไทยทพักเ็ท่านั้น แล้ว

ที่ต้องมาสนิทสนมกลมเกลียวประหนึ่งเป็นแม่นมขนาดนี้ก็เพราะช่วง

ที่เขากลบัมาใช้ทนุใหม่ๆ มารดาไปถูกชะตาเขาอย่างไรกไ็ม่ทราบ ให้

ชายหนุ่มพักอยู่ที่เรือนรับรองระหว่างปรับตัวให้เข้ากับประเทศไทย  

เจ้าตัวเลยตอบแทนด้วยการอาสารับ-ส่งหล่อนซึ่งสมัยนั้นยังต้องไป

โรงเรียนเหมือนเด็กปกติ สอนการบ้าน สอนว่ายน�้า แล้วแต่เวลาที่ 

นอกเหนอืจากการออกแบบงานให้บรษิทัจะเอื้ออ�านวย จนไปๆ มาๆ 

กต็้องท�าหน้าที่นั้นอยู่แบบนี้ 

“ปากมากจรงิๆ เดก็บ้าอะไร มวัแต่เหนบ็แนมอา การบ้านเราน่ะ 

ท�าเรว็ๆ เดี๋ยวอาจะพาแทนไปกนิข้าวข้างนอก”

ได้ยินแบบนั้นดั่งฤทัยก็ท�าหน้าม่อยแบบไม่จริงจังใส่คนที่แทน

ตวัเองว่า ‘อา’ เอาหน้าสวยเกยเข่าเขาที่นั่งอยูบ่นโซฟา ในขณะที่หล่อน

นั่งอยู่บนพื้นพรมในห้องนั่งเล่น อาศัยโต๊ะวางขนมของว่างท�าแบบ

ฝึกหัดไปด้วย ทุกวันนี้ชัยชนะคบหากับพี่สาวหล่อนในฐานะที่พูดได้

เตม็ปากว่าแฟนมาเกอืบหนึ่งปี มหีล่อนแอบปรบมอืเชยีร์ความสมัพนัธ์

ของทั้งคู่ ฝ่ายหนึ่งกพ็ี่สาวคนเก่งแสนด ีอกีคนกห็ล่อ เท่ ดูแลหล่อนมา

ตั้งแต่ไหนแต่ไร ต่อให้ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด แต่ดั่งฤทัย 

กร็กัเขาไม่น้อย

“โธ่ ที่แท้ก็มารอพี่แทน ไทนี่ก็นึกว่าอานอร์ทคิดถึงไทนี่ซะอีก 

เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมาเล่นกบัไทนี่เลย”

ชายหนุ่มวัยสามสิบสี่ตวัดตามองเด็กสาวที่สวยจัด ก็ไม่ใช ่

เพราะแฟนเขาบ่นกระปอดกระแปดที่บริษัทเมื่อวันก่อนหรือไง ว่า 

น่ากลวัไทนี่จะสอบเลขได้ไม่ถงึเกณฑ์ และอายตุอนนี้กเ็ป็นปีสดุท้ายที่

จะสอบวัดระดับในหลักสูตรที่ดวงหทัยตั้งใจจะให้น้องสอบผ่านแล้ว 

หากพลาดหวงัไป เดก็ที่ท�าอะไรกไ็ม่ได้ดสีกัอย่างจะมอีนาคตอย่างไร

กไ็ม่รู้ เขาถงึต้องหาเวลามาดูเจ้าตวัเสยีหน่อย จะว่าไปหลงัๆ กม็วัแต่



ณพรรษธ์สรฌ์  19

วุ่นวายกับงานจนบางทีได้เห็นกันแค่เดือนละไม่กี่ครั้ง แป๊บเดียวก็จะ

โตเป็นสาวแล้ว อดเสียดายเวลาที่ผ่านไปโดยไม่ได้มาเห็นหน้าบ่อยๆ 

ไม่ได้ สงสัยคงต้องแวะมาที่บ้านบรรณรัตน์ให้มากกว่านี้ จะได้รู้ว่า 

ดั่งฤทยัมพีฒันาการทางการศกึษาและร่างกายไปอย่างไร

“งอแงน่ะ อาว่างอากพ็าแทนไปเดตส ิจะมานั่งเล่นกบัเดก็อย่าง

เราท�าไม” คณุชยัชนะของคนในบรษิทัท�าท่าร�าคาญ “รบีๆ ท�าให้เสรจ็ 

ถ้าท�าทันก่อนอาออกไปแล้วถูกเกินแปดสิบเปอร์เซ็นต์ อาจะมีรางวัล

ให้ เอาไหม”

“จรงิเหยอออ”

ดั่งฤทยัตาเป็นประกาย เขย่าขาเขา ชยัชนะกเ็ป็นแบบนี้ ชอบด ุ

ชอบบ่น ชอบว่า หาเรื่องต�าหนวิ่าหล่อนโง่บ้าง อ่อนแอบ้าง ไม่ทนัคน

บ้าง แต่ก็แอบใจดีกับหล่อนอยู่เสมอ อย่างทุกวันนี้ที่ว่ายน�้าเป็นก ็

เขาสอน สอบผ่านตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็เขาติว เรียกว่ามีเขาเป็น

ส่วนประกอบของชวีติไม่น้อย

“จะให้อะไรเค้า ไทนี่ขอรเีควสต์ได้ไหม”

“ไม่ได้! รางวลัน่ะรางวลั เข้าใจไหม มนัต้องตามใจผู้ให้ ไม่ใช่

ผู้รบั”

ชยัชนะท�าเสยีงแขง็ เขย่าขาเรว็ๆ ให้หวัของหล่อนที่เกยอยู่บน

เข่าเขาสั่นคลอนเหมอืนตุก๊ตาตดิสปรงิ จนเจ้าตวัต้องยอมยกหน้าออก

ไป ท�าหน้ายุ่งไม่พอใจ ในขณะที่มีรอยยิ้มปรากฏบนหน้าหล่อเหลา 

ที่มเีชื้อสายตะวนัตก ชอบชะมดัเวลาแกล้งยายเดก็นี่ได้

“เขย่ามาได้นะคะอานอร์ท ไทนี่เวยีนหวัเลย คดิเลขไม่ออกแล้ว”

“ข้ออ้างทั้งนั้น”

ตาสฟี้าของเขาปรายมอง ด้วยขนาดตวัที่สูงใหญ่เลยท�าให้เหน็

ได้ว่าในหน้ากระดาษของดั่งฤทัยเหลือโจทย์เจ้าปัญหาเมื่อครู่เป็นข้อ

สดุท้าย
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“แต่ให้พกัสกัห้านาทกีไ็ด้ ขนมนี่อร่อยด ีซื้อเจ้าไหน เอาไหม นี่

อากินคนเดียวจะหมด เดี๋ยวกินข้าวเย็นกับแทนไม่ไหว มีอะไรที่แพ ้

ในนี้หรอืเปล่า”

ชายหนุ่มชี้ไปที่ของว่างแบบฝรั่งเศส แต่มีต้นก�าเนิดมาจาก

เยอรมนทีี่เรยีกว่า ‘คชิ’ มหีลากหลายไส้ ทั้งผกัโขม แฮม และแซมอน 

จดัมาสวยงามในกระเช้าของว่างแบบที่จดัน�้าชายามบ่าย ก่อนจะเอื้อม

ไปหยิบขนมชิ้นเล็กเข้าปากอย่างหยุดไม่ได้ รสชาติดีกว่าร้านชื่อดัง 

ที่ไปกนิเพราะแฟนสาวอยากถ่ายรูปลงไอจเีมื่อวนัก่อนเสยีอกี เหลอืบ

มองเดก็สาวที่เอื้อมมาหยบิขนมกดัเป็นค�าเลก็ๆ เข้าไปเรยีบร้อย กนิได้ 

แบบนี้แสดงว่าขนมที่เขาชอบอนันี้ไม่มส่ีวนผสมอะไรที่ดั่งฤทยัแพ้สนิะ

“หมืมม ซื้อที่ไหนกนัคะ ไทนี่ท�ากบัคณุแม่เมื่อเช้าหรอก”

ได้ยินแบบนั้นชัยชนะก็เลิกคิ้ว ไม่ได้แปลกใจที่ดั่งฤทัยเข้าครัว 

แต่แปลกใจที่ภรรยาเจ้านายซึ่งเขาเคารพทั้งผัวทั้งเมียเสมือนเป็นพี่

จริงๆ ท�าของฝรั่งเป็นอาหารว่าง ทั้งๆ ที่ปกติจะนิยมท�าแต่ของไทย  

ของจนี เพราะไทยทพัไม่นยิมอาหารฝรั่งขนมฝรั่งเลยแม้แต่น้อย ดงันั้น

ทุกครั้งที่ฝากท้องที่บ้านนี้ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนทุน ขยับมาเป็น

พนกังานบรษิทั เป็นพี่เลี้ยงยายขี้อ้อน จนตอนนี้รั้งต�าแหน่ง ‘แฟน’ ของ

ลูกสาวคนโต เขากไ็ม่เคยคาดหวงัว่าจะได้กนิอาหารตะวนัตก

“พี่ใจท�าเหรอ นกึยงัไงเปลี่ยนแนว”

ถ้ามาเจอขนมจบีซาลาเปายงัคุ้นตามากกว่า อดอจิฉาไทยทพั

ไม่ได้ที่มภีรรยาเป็นแม่บ้านแม่เรอืนครบทกุประการ อาหารคาวหวาน

ท�าได้เลิศรสชนิดที่ไม่ค่อยเห็นคนที่เป็นทั้งเจ้านายและเป็นพี่ชายที่ 

เขาเคารพออกไปกนิที่ไหน ไหนจะฝีมอืการจดัดอกไม้ที่ไม่ว่าจะมงีาน

ใด ไทยทพักไ็ม่เคยสั่งซื้อ แต่ให้ภรรยาจดัการให้ทกุท ีไม่รู้ชวีติเขาจะ

มบีญุได้มเีมยีพร้อมสรรพแบบนั้นไหม

“กไ็ม่นกึไง ไทนี่นี่แหละค่ะที่นกึ จ�าได้ว่าวนัก่อนพี่แทนบอกว่า
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ไปทานกาแฟกบัอานอร์ทแล้วอานอร์ทบอกว่าชอบ”

ใช่...เขาชอบ...ตอนเด็กที่ยังอยู่ที่เยอรมนีกับบิดามารดาได้กิน

บ่อยๆ เป็นขนมที่กนิแล้วสขุทกุข์ปนกนั แต่คดิได้แค่นั้นกปั็ดความคดิถงึ

คนที่จากมาให้พ้นหวั หนักลบัมาเจรจากบัคนข้างๆ ต่อ จะว่าไปยายนี่ 

ก็คุยสนุกดี...หึ...ไม่สนุกได้อย่างไร ก็ตั้งแต่วันแรกที่เหยียบย่างเข้ามา

ในบ้านนี้ ก็มีแต่เด็กคนนี้ที่คอยมาวนเวียนป้วนเปี้ยนจนเขาไม่รู้จะ 

สลัดออกทางไหน รู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นเพื่อนคุยกับเด็กอายุสิบสอง 

ไปเสยีแล้ว

“แล้วยงัไง นกึปุ๊บ ขนมมาปั๊บงี้”

“บ้าหรอืไงอานอร์ท”

ดั่งฤทยัค้อนควกัดนู่ามอง มจีรติเพลนิตา นี่ถ้าโตไปคงหวักระได

ไม่แห้ง ห.ึ..กด็ีแล้วแหละที่เรยีนหนงัสอืที่บ้าน ไม่ได้ออกไปให้ใครเหน็ 

ไม่งั้นไม่รู้ว่าจะโดนใครหลอกหรือเปล่า ยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไร 

กบัเขาอยู่

“ไทนี่กบ็อกคณุแม่สคิะว่าอยากท�า ยงัคดิว่าจะให้ใครเอาไปส่ง

ให้อานอร์ทกบัพี่แทนที่บรษิทัเลยนะ แต่อานอร์ทตามกลิ่นขนมไทนี่มา

พอดี นั่งดูยูทิวบ์ตั้งหลายครั้งนะระหว่างรอพี่วินัยพาป้าเล็กออกไป 

ซื้อของตามสูตร อร่อยชะม้าาา”

เจ้าตัวยิ้มเผล่ใส่เขาเพราะรู้ว่าจะต้องโดนชายหนุ่มเขกหัวแบบ

ทุกทีที่ล้อเล่นลามปาม แถมโยกตัวหนีทันควันแบบรู้จังหวะจะโคน 

ของกนัและกนั

“นี่อานะ ไม่ใช่หมา!”

“ไทนี่กไ็ม่ได้พูดสกัหน่อย อานอร์ทคดิแบบนั้นได้ยงัไง ไทนี่รกั

อานอร์ทจะตาย ไม่กล้าว่าอานอร์ทเป็นหมาหรอกน้า”

ดั่งฤทยัท�าตาใสใส่เขา ถงึแม้ในใจจะแซวกเ็ถอะ

“กแ็ล้วที่พูดมามนัชวนคดิไหมล่ะ ไปๆ ท�าการบ้านต่อได้แล้ว”
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“แล้วรางวลัอ้ะ คอือะไรคะ ปลูกเรอืนเขายงัว่าต้องตามใจผู้อยู่ 

แล้วนี่ของของไทนี่เลยนะคะ อานอร์ทจะไม่ตามใจ ให้ของที่ไทนี่อยาก

ได้หน่อยเหรอ”

คนขี้เกียจยังไม่ยอมลงมือ พยายามกล่อมคนอายุสามสิบสี่ 

ด้วยส�านวนไทยแบบเกนิวยั แต่กย็งัดทีี่ยอมหยบิดนิสอขึ้นมา มองหน้า

เขาอย่างมคีวามหวงั 

ชัยชนะไม่สนใจ คนอย่างเขา ใครจะมาอ้อนเอาอะไรก็ไม่ได ้

ทั้งนั้น

“ไม่บอก! ท�าได้ตามที่พูด เดี๋ยวกร็ู้เอง”

“ห ึไทนี่ไม่ง้อกไ็ด้ ไม่สนใจอานอร์ทแล้ว เดี๋ยวไทนี่อยากได้อะไร

จะไปบอกคณุพ่อเอง”

ดั่งฤทยัสะบดัหน้ากลบัไปจดจ้องอยู่ที่ตวัเลขตรงหน้า ไม่ได้คดิ

จะท�าแบบฝึกหดัให้ได้ดเีพื่อที่จะสอบผ่านแต่อย่างใด แต่เพราะอยาก

ได้อะไรจากเขา คนที่หล่อนเทิดทูนนับถือ หรือจะเรียกว่ากรี๊ดกร๊าด

ชื่นชมเหมือนบรรดาวัยรุ่นตามติ่งดาราก็คงได้ ดังนั้นของจากเขาก ็

ไม่ต่างอะไรกบัลายเซน็ของไอดอลที่หล่อนตดิตาม 

ขณะชายหนุ่มก็มองตามไปเพื่อคุมความประพฤติเด็กสาวโดย

ไม่สนใจค�าประชดเมื่อกี้ อย่างยายไทนี่น่ะเหรอจะไม่ง้อ ไม่สนใจ 

เขาได้ เดี๋ยวอีกสักห้านาทีผ่านไปเจ้าตัวก็ลืมแล้วว่าเคยงอนอะไรไว้ 

แล้วกก็ลบัมาออดอ้อนเป็นลกูหมาพนัแข้งพนัขาท�าตาใสเสยีงหวานใส่

เหมือนเคย...เฮ่อ...แล้วรางวัลที่เผลอพลั้งปากว่าจะให้ไปเมื่อกี้เพราะ

อยากให้ดั่งฤทัยตั้งใจเรียนควรจะเป็นอะไร...ตาคมกริบสีฟ้ายังมอง

เสี้ยวหน้าของคนที่ไม่รู้ตวัว่าโดนจบัจ้อง

เดี๋ยวลองถามแทนดูก็ได้ว่าช่วงนี้ยายไทนี่บ่นว่าอยากได้อะไร

หรอืเปล่า
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ชั่วโมงที่ 2

อีกสองปีต่อมา

“พี่นอร์ท มนัแพงไป แทนไม่ไหว”

ดวงหทัยบอกเขาสีหน้าจริงจังระหว่างชัยชนะส่งราคาเพชรที่ 

เดอะ สปาร์เกลอร์ บรษิทัของบดิามารดาของเขาให้มา ซึ่งตอนนี้พี่ชาย

เขาเป็นผูด้แูลบรหิาร ในขณะที่น้องไม่สนัทดัวชิาชพีเฉพาะแบบนั้นเลย

ขอออกมาท�างานที่ชอบ เพราะเดอะ สปาร์เกลอร์นั้นเป็นผู้ผลติเพชร

ชั้นน�าของโลก มธีรุกจิตั้งแต่การท�าเหมอืงเพชรแหล่งต่างๆ เพื่อค้นหา

เพชรดบิน�าออกให้ประมูล ไล่เรยีงไปจนถงึการเจยีระไนเพชรขาย รบั

งานของไซต์โฮลเดอร์อื่น และท�าให้เหมอืงของตวัเอง 

ในส่วนของการตดัเพชรเจยีระไนเพชรนั้น เดอะ สปาร์เกลอร์มี

บริษัทลูกไว้ดูแลอีกต่อหนึ่ง เนื่องจากต้องใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ

และเทคนคิเฉพาะที่แตกต่างออกไป ก่อนจะขายต่อให้ลูกค้าปลกี ซึ่ง

เดอะ เทียร่าของดวงหทัยก็เป็นหนึ่งในลูกค้าที่ซื้อเพชรที่ผ่านกรรมวิธี

ต่างๆ จากบ้านเขานี่ละมาออกแบบขายเป็นงานจิวเอลรี มีการเซ็น 

ข้อตกลงว่าในปีหนึ่งๆ จะต้องมยีอดซื้อทั้งเพชรดบิและเพชรที่ผ่านการ

เจยีระไนโดยรวมไม่ต�่ากว่าเท่าไร เรยีกว่าเป็นคู่ค้า เป็นซปัพลายเออร์

กันมาหลายปี เพราะเหตุนี้ด้วยละมั้งพ่อและแม่ของดวงหทัยและ 
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ดั่งฤทยัถงึได้รกั เอน็ดู ดูแล และไว้ใจชยัชนะขนาดนี้

“ลอตนี้มีแต่เม็ดใหญ่ๆ มันก็เลยแพงแบบนี้ แต่ถ้าเอามา 

ออกแบบเดด็ๆ ราคากด็ดีได้เลยนะแทน”

“แทนเข้าใจค่ะ แต่มนัเอาเงนิไปลงตรงนั้นเยอะมากไม่ไหว”

อนัที่จรงิกไ็หว และยงัมเีงนิส�ารองอกีเยอะ แต่หล่อนจะไม่เอา

อะไรมาเสี่ยงกบัเรื่องนี้แน่นอน เพราะมกีารค�านวณค่าใช้จ่ายในแต่ละ

ไตรมาสไว้แล้ว แถมรอบนี้บรษิทัยงัเปิดหน้าร้านกลางด ิเออร์เบนิ เป็น

แฟลกชิปสโตร์ขนาดใหญ่ที่ใช้เงินทั้งตกแต่ง ทั้งเช่าที่มหาศาล กะว่า 

ถ้าเป็นลอตหน้าหล่อนจะไม่อดิออดเลย

“แต่แบบที่พี่วางไว้มันต้องใช้เม็ดขนาดนี้ แล้วนี่พี่ก็ไปเอามา 

ให้แทนจนได้”

จริงๆ บริษัทออกแบบเครื่องประดับอย่างเดอะ เทียร่าถึงจะ 

บิ๊กเบิ้มในเมอืงไทย แต่หากเทยีบกบัแบรนด์ยกัษ์ใหญ่อย่างพวกแฮร์รี่ 

วินสตันแล้วยังด้อยชั้นกว่ากันมาก ถึงกระนั้นก็ยังได้รับสิทธิพิเศษใน

การเสนอเพชรน�้างามมากกะรตัจากเดอะ สปาร์เกลอร์อยูเ่สมอ เพราะ

มารดาของเขาที่เป็นชาวไทยเคยได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนรุ่นพี่ใน

มหาวิทยาลัยคู่นี้ ได้รับทุนการศึกษาแบบเดียวกับที่เขาเคยได้จาก 

รุ่นพ่อของไทยทัพ ซึ่งก็นับเป็นปู่ของดวงหทัย ต่างกันก็แค่สมัยนั้น

มารดาเขายากจนจรงิ ได้รบัโอกาสไปเรยีนต่อต่างประเทศจนได้พบรกั

กับบิดาชาวเยอรมันของเขานั่นละ บิดาเขาถึงได้หอบเงินมาใช้ทุนให้ 

จนไม่มอีะไรตดิค้างกนัทางการเงนิ แต่แม่เขาสอนมาตลอดว่าตดิค้าง

กนัในเรื่องของหวัใจ  ทั้งเป็นเหตใุห้แม่เขาได้พบรกัแท้ มเีขาและพี่ชาย

เกดิขึ้นมาในโลกใบนี้ ทั้งยงัรูส้กึไม่ดทีี่ไม่ได้กลบัไปท�างานให้ตามที่เคย

สญัญาเอาไว้ พร�่าบอกว่าหากวนัหนึ่งมโีอกาสจะให้เขามาท�าหน้าที่นี้

แทน 

“แทนรู้ แต่ไม่ได้ ยงัไงกไ็ม่ได้”
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ดวงหทยัเดด็ขาด แม้คนที่ต่อรองอยู่ตรงหน้าจะเป็นอดตีคนรกั

ที่เคยคบกันมาเกือบสองปี แต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้า ทั้งเขาและหล่อน 

ต่างให้เวลาและความส�าคญัแก่งานในความรบัผดิชอบ ต่อให้คนนอก

จะรู้สกึว่าทั้งคู่เป็น ‘คู่รกั’ ที่เอาใจใส่ดูแลกนัขนาดไหน แต่ทั้งเขาและ

หล่อนรู้ดีว่าความสัมพันธ์ออกไปในแนวเพื่อนที่รักและเอาใจใส่กัน

มากกว่าจะเป็นแฟนที่ลุ่มหลง ที่ยงัอยู่ดมีคีวามสขุเพราะต่างฝ่ายต่าง

พอใจที่อกีคนไม่เรื่องมาก เอาการเอางาน มคีวามรบัผดิชอบ ไม่เคย 

งี่เง่างอแงให้ร�าคาญใจ ไม่มเีรื่องหงึหวงมากความ แต่ใครจะรู้ว่าทั้งคู่

ไม่เคยสัมผัสกันมากไปกว่าการกอดและหอมแก้ม ทั้งๆ ที่ชัยชนะก็ดู

แพรวพราวเจ้าเสน่ห์ และดวงหทยักไ็ม่ได้เป็นคนหวัโบราณขนาดนั้น 

วนัหนึ่งดวงหทยักเ็ปิดปากพดูกบัชยัชนะว่าควรยตุคิวามสมัพนัธ์

แบบนี้ ฝ่ายชายก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร เพราะรู้สึกเช่นกันว่าไม่มีเคมี

แบบคู่รกัต่อกนัแม้แต่น้อย

...

‘แทนว่าเราทั้งคู่แค่ประทบัใจกนัที่อกีคนเป็นคนเก่ง’

หล่อนพูดถึงความสามารถของตนเองได้เต็มปากเต็มค�า เก่งก็

คอืเก่ง จะต้องถ่อมตวัไปท�าไม

‘แล้วแทนก็รู้สึกว่าเรารักกันแบบพี่น้อง เอ่อ...คือพี่นอร์ทเข้าใจ

ใช่ไหม ไม่ใช่ส ิพี่นอร์ทต้องเข้าใจมากกว่าแทน...คอืแทนไม่เคยตื่นเต้น

หรอืบตัเตอร์ฟลายเลยเวลาพี่กอดพี่หอม รู้สกึไม่ต่างอะไรกบักอดยาย

ไทนี่สกันดิ’

‘พี่กว่็างั้นแหละ’ เขาตอบขณะที่มอืสไลด์หน้าจอมอืถอื คลกิไลก์ 

รูปเนต็ไอดอลวยัยี่สบิกว่าทั้งหลายในไอจสี่วนตวัรวัๆ 

‘อ้าว แล้วท�าไมพี่ไม่บอกแทนล่ะคะ ทนมาท�าไมตั้งเกือบสอง

ปี!’

‘กอ็ย่างที่บอกไง พี่ชอบคนเก่ง แล้วคนเราถ้าจะคบกนัเป็นคูช่วีติ 
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น่ะ พี่กอ็ยากได้คนแบบแทนนะ ส่วนเรื่องอื่น แทนบอกพี่เองนวิ่าแทน

ไม่มายด์ถ้าพี่จะไปซื้อกนิ’

‘อ่อ ก็เลยจะให้แทนเป็นเมียหลวงงิ แล้วตัวเองเลี้ยงเมียน้อย 

แซ่บๆ ไว้กนิงั้นร ึพี่นอร์ทนี่มนัร้ายจรงิๆ’

หล่อนบอกจริงๆ ละว่ายังไม่พร้อมมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งขั้นนั้น

กบัเขา ทั้งๆ ที่หล่อนกเ็คยมปีระสบการณ์กบัคนรกัเก่ามา แต่หลายที

หลายหนที่จับมือจูงแขนกัน หญิงสาวไม่อินตาม เลยท�าให้ไม่อยาก 

เอาตัวเข้าไปผูกพันกับชัยชนะขนาดนั้น แต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจ

หวัอกลูกผู้ชาย จงึออกปากอนญุาตอย่างไม่คดิเลก็คดิน้อย 

‘เลี้ยงท�าบ้าอะไรให้มีปัญหาล่ะ รายครั้งสบายใจกว่าเยอะเลย  

จบแล้วจบไป อีกอย่างที่พี่แฮปปีกับการมีแทนเพราะร�าคาญไอ้พวก

ที่มาอ่อยซ้ายอ่อยขวา ขนาดมแีฟนนะยงัเป็นแบบนี้’

เขาเอือมผู้หญิงสมัยนี้ไม่น้อยที่ขนาดเขาคบหาออกตัวว่ามี 

ดวงหทยัเป็นแฟนกย็งัชม้อยตา ยิ่งพวกในบรษิทันี่ยิ่งแล้วใหญ่ คดิได้

อย่างไรว่าเขาจะท�าอะไรแบบนั้น

‘ฮอตจงัแฟน เอ๊ย แฟนเก่าใคร เอาเป็นว่าเราแยกย้าย เป็นพี่ 

เป็นเพื่อนที่ดตี่อกนัดไีหมคะ’

‘เอาอย่างนั้นก็ดีเหมือนกัน เราน่ะจะได้เปิดทางให้คุณอะไรที่ 

น�าเข้ารถจบีสะดวกๆ ใช่ไหม’

ชัยชนะท�าหน้าล้อเลียน ท�าไมจะไม่รู้ว่ามีใครมาขายขนมจีบ 

‘แฟนเขา’ อย่างไร ยังอดคิดไม่ได้ว่าท�าไมเขาถึงไม่คิดหึงหวงแม้แต่

น้อย บางครั้งลอบยิ้มพอใจด้วยซ�้าที่มีใครมาคอยส่งข้าวส่งน�้าดูแล 

ดวงหทยั ท�าดแีละมเีวลามากกว่าเขาเป็นไหนๆ 

‘บ้า นี่แทนไม่ได้เลกิกบัพี่นอร์ทเพราะเขานะ ห้ามเข้าใจแทนผดิ

เดด็ขาด’

‘พี่รู้ๆ แต่เหน็คนดีๆ  อยู่รอบตวัแทนแล้วพี่กอ็ดดใีจไม่ได้’
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‘กไ็ม่ได้อะไร แทนกบัเขาเป็นแค่เพื่อนกนั’

เพื่อนที่ท�าให้ตอนนี้ดวงหทัยหน้าแดงจนชัยชนะหลุดหัวเราะ

ออกมา ไม่เคยเลยสักครั้งตลอดเกือบยี่สิบสี่เดือนที่เป็นแฟนกันแล้ว

ดวงหทยัจะมอีาการแบบนี้เพราะเขา

‘เพื่อนก็เพื่อน ถ้าเป็นเพื่อนที่ท�าให้แทนมีความสุขได้ พี่ก็ดีใจ  

ดกีว่าแทนอยู่กบัแฟนแบบพี่แล้วไม่มอีะไรให้แทนยิ้มสกัอย่าง’

‘ขอบคณุนะคะพี่นอร์ท แทนขอให้พี่เจอคนแบบที่พี่อยากอยูด้่วย

จรงิๆ’

‘หึ พี่ไม่ รีบหรอก แทนก็เห็นว่าตัวเลือกพี่เยอะแค่ไหน ดีไม่ด ี

เนื้อคู่พี่อาจจะยงัไม่โตกไ็ด้ พี่เลยไม่ถูกใจใครแบบนี้’

...

“ไม่รู้ละ เรื่องนี้ไม่ใช่งานพี่ ยงัไงถ้าจะเอาสร้อยแบบนี้ กต็้องได้

เพชรเมด็นี้มา”

ชัยชนะชี้ที่รูปเพชรเม็ดที่เขาต้องการ เป็นการกดดันอีกฝ่าย 

กลายๆ

“แต่แทนไม่เซ็นเบิกจ่ายแน่ๆ พี่นอร์ทก็เลื่อนก�าหนดท�าสิ ไว้ 

ออกเป็นคอลเลก็ชนัเปิดตวัชอปใหม่กไ็ด้”

ก�าหนดการเปิดชอปใหม่น่าจะอยู่อีกประมาณหนึ่งปี ไว้อีกสัก

หกเดอืนค่อยไปรบัเพชรสบิกะรตัน�้างามเมด็นี้มาอยูด้่วยกนักค็งไม่สาย 

จริงอยู่ที่ว่าทั้งขนาดและเกรดของแร่ก้อนนี้หาไม่ได้ง่ายๆ แต่หล่อน

สงัหรณ์แปลกๆ เลยยงัไม่อยากทุม่เงนิก้อนใหญ่ลงไป ทั้งๆ ที่เป็นวงเงนิ

ที่ก�าหนดไว้ในสญัญา

“ซื้อเกบ็เป็นเมด็ดบิไว้สถิ้างั้น พี่ดงึเพชรไว้ให้แทนไม่ได้นะ ถ้า

แทนไม่เอา มคีนจ้องจะงาบกนัทั่วโลก ลองไปนอนคดิดอูกีท ีพี่จะบอก

เวสลีย์ให้เก็บไว้ให้สักสองวัน หรือไม่แทนก็ไปบอกแฟนแทนให้ซื้อไว้ 

ท�าแหวนแต่งงาน ได้ข่าวว่าจะไปดูฤกษ์กนัแล้วไม่ใช่เหรอ”
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เขาเปิดแฟ้มงานอื่นๆ ที่ต้องท�าต่อดูไปพลาง รู้ดวี่าหญงิสาวที่

เคยเป็นแฟนเก่าดื้อขนาดไหน ถ้าจะคาดคั้นให้ได้ค�าตอบกันตอนนี้ก็

คงต้องตกีนัตายไปข้างหนึ่ง ดงันั้นชยัชนะเลยท�าเป็นยอมอ่อนให้ พร้อม

อ้างถงึพี่ชายที่เป็นคนดแูลกจิการทั้งหมด โดยที่เขาแทบจะไม่เคยเข้าไป

ดูแล เพราะผดิใจกบับดิาตั้งแต่ฝ่ายโน้นอยากให้เขาศกึษาต่อเกี่ยวกบั

การเจียระไนเพชร ซึ่งเน้นหนักไปทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มากกว่าที่จะได้ใช้พรสวรรค์แบบศิลปินที่เขามี จะมีก็แต่มารดาที่ 

สนบัสนนุให้เดนิทางสายนี้ เพราะเป็นความหวงั ความฝันของหล่อน

ตั้งแต่เดก็เช่นกนั 

ชายหนุ่มเหลอืบมองหน้าคนถอืดอีกีครั้ง แล้วกพ็อใจที่หล่อนมี

จดุยนืในการท�างานแบบนี้ แต่จะแกร่งแค่ไหนกเ็อาเถอะเพราะคนอย่าง

ชยัชนะกไ็ม่เคยแพ้ใครเช่นกนั

“พี่นอร์ทอยากจะรอก็รอไปค่ะ แต่แทนพูดเลยว่าไม่มีวันที่เงิน

ก้อนนั้นจะกระเดน็ออกจากกระเป๋าเดอะ เทยีร่าแน่ๆ ส่วนเรื่องให้แฟน

แทนซื้อกค็งยาก ทางนั้นเขามแีหวนหมั้นแหวนแต่งประจ�าตระกูล”

ดวงหทัยบอกตาใส เลิกกับเขาไปสองปี หล่อนเปลี่ยนแฟน 

ไปแล้วสามคน และคนที่คบอยู่ตอนนี้ก็อินเลิฟถึงขนาดมีผู้ใหญ่มา

ทาบทามกันเป็นที่เรียบร้อย ร่างระหงบนส้นสูงตั้งท่าจะหมุนตัวเดิน

กลับไปท�างานในส่วนของตน แต่นึกขึ้นมาได้ถึงก�าหนดการท�างาน 

บางอย่างของอกีฝ่ายเสยีก่อน

“แล้วนี่ไม่ออกไปสตูดโิอหรอืยงัไงคะ”

วนันี้มกีารถ่ายโฆษณาเครื่องประดบัคอลเลก็ชนัที่โหมท�ากนัมา

เกือบครึ่งปีกว่าจะส�าเร็จออกมาเป็นชิ้นเป็นอัน เพราะมีการปรับกลุ่ม

ลกูค้าจากวยักลางคนมาเป็นวยัรุน่ผูม้อีนัจะกนิที่นยิมซื้อเครื่องประดบั

กันมากขึ้น เรียกว่าเสียเวลาทั้งเรื่องออกแบบ ทั้งนางแบบที่หาเท่าไร 

กไ็ม่ลงตวั จนเมื่อสองเดอืนก่อนตอนที่ดั่งฤทยัแวะมาหาหล่อนหลงัจาก
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ไปหาหมอภูมิแพ้ประจ�าตัวมา ได้เจอกับทีมงานจากเอเจนซีโฆษณา

และมอเดลลิงที่หอบโพรไฟล์นางแบบเป็นตั้งมาเสนอ แต่ยังไม่ได ้

ข้อสรปุ พวกเขาถูกอกถูกใจหน้าตาท่าทางของดั่งฤทยั และออกปาก

ขอให้เด็กสาวที่จะอายุสิบแปดในสัปดาห์หน้ามาเป็นนางแบบให้

คอลเลก็ชนันี้ เพิ่งรู้เหมอืนกนัว่าความผอมเก้งก้างของน้องสาวหล่อน

มขี้อด ี

“ท�าไมพี่ต้องไป”

“อ้าว กไ็ปดูไทนี่ถ่ายแบบไง”

“ใช่ไง แล้วท�าไมพี่ต้องไป ใช่หน้าที่พี่ที่ไหน พี่ไม่ใช่พี่เลี้ยงไทนี่

นะ”

“ใช่ส ิพี่นอร์ทคมุเรื่องออกแบบแล้วกป็ระชาสมัพนัธ์ จ�าได้ไหม 

ส่วนไอ้หน้าที่พี่เลี้ยงไทนี่น่ะ ช้าเกนิกว่าจะมาปฏเิสธ เมื่อวนัก่อนใคร

เปียผมให้คณุหนูดั่งฤทยัสวยเชยีว มมีงกฎุดอกไม้อกีต่างหาก”

ดวงหทยัเท้าสะเอวมองหน้าคนที่ขึ้นชื่อว่าเคยเป็นแฟน หวัเราะ

ใส่เขาเมื่อเห็นชัยชนะเลิกคิ้วแบบขี้เล่นกวนประสาทตามประสาเขา  

วันก่อนหล่อนกลับถึงบ้านตั้งแต่เย็น พบว่าชัยชนะหอบงานเข้ามา

ปรึกษากับบิดาหล่อนอยู่ก่อน แต่ลงท้ายด้วยการว่ายน�้าเป็นเพื่อน 

น้องสาวคนสวยของหล่อนเสยีแบบนั้น แถมไม่รูย้ายไทนี่ไปอ้อนท่าไหน 

พอแต่งตัวกันเสร็จทั้งคู่ดั่งฤทัยถึงมีเปียสวยพันรอบศีรษะ มีมงกุฎ

ดอกไม้สวมอีกต่างหาก แล้วมานั่งกินข้าวเย็นพร้อมหน้าพร้อมตากัน 

สาวน้อยของหล่อนซึ่งโตเต็มวัยก็เอาใจพี่เลี้ยงตัวโต ตักของโปรดให้

ชยัชนะตลอดมื้ออาหารเป็นการตอบแทน 

“อ้อ ลืม นึกว่าหน้าที่เปียผมมันมากับต�าแหน่งในบริษัทนี้”  

ชายหนุ่มประชดแบบไม่เอาจรงิ ก่อนจะเงยหน้าจากสิ่งที่มองอยู่

“เดี๋ยวค่อยออกไปกไ็ด้ แทนล่ะ จะไปไหม”

“แทนไปไม่ได้ค่ะ แทนมนีดัคยุกบัทนายพร้อมคณุพ่อคณุแม่”
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หญงิสาวบดิข้อมอืดเูวลา อกีไม่นานกจ็ะถงึเวลาที่นดัหมาย มอง

หน้าชายหนุม่ที่สวมเสื้อยดืพอดตีวัสดี�าจนเหน็ซกิซ์แพก็ที่หล่อนไม่เคย

ได้เหน็

“มเีรื่องอะไรหรอืเปล่า”

“ไม่รู้สคิะ คณุพ่อคณุแม่บอกแค่ว่าให้แทนไปด้วย คงไม่ใช่เรื่อง

ของบรษิทั ไม่งั้นพี่นอร์ทกค็งต้องไป”

หญงิสาวยกัไหล่ตอบ ก่อนจะโบกมอืให้คนที่เคยคบกนัมาเกอืบ

สองปี แต่ไม่มีอะไรลึกซึ้งเลย จนขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจบอกเลิก 

กนัไป ไม่งั้นอาจจะไม่มวีนัมองหน้ากนัตดิแบบนี้

“โอเค”

“พี่นอร์ทเอาไทนี่ไปส่งบ้านด้วยนะ แล้วเยน็นี้กนิข้าวที่บ้านกนั

นะคะ”

ช่วงนี้ยุง่ๆ จนทั้งคูแ่ทบจะไม่ได้ร่วมโต๊ะกนั ได้เจอกนัแค่ที่ท�างาน

เพยีงเท่านั้น 

ชยัชนะท�าหน้าเบื่อ แต่ไม่ปฏเิสธ เพราะรบัหน้าที่พี่เลี้ยงรบั-ส่ง

ดั่งฤทยัแบบที่เคยท�ามาหลายปี ก่อนจะโบกมอืไล่ให้หญงิสาวออกไป

จากห้องท�างาน เพราะเขามีเอกสารอีกสองสามอย่างที่ต้องใช้สมาธิ 

ในการจดัการ

“ใช้งานแบบนี้ เดี๋ยวแทนเจอพี่ไทยช่วยบอกให้เพิ่มเงนิเดอืนให้

พี่ด้วย หุ้นห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นี่ไม่พอยาไส้นะ ถ้าต้องเป็น 

คนออกแบบ เป็นผู้บรหิาร เป็นพี่เลี้ยง เป็นคนขบัรถ เป็นทกุอย่างให้

ไทนี่ด้วยขนาดนี้”

ชายหนุม่ท�าหน้าเมื่อย แต่กลบัดชูวนมองจนดวงทหยัไม่แปลกใจ

เลยว่าท�าไมสาวๆ ถึงกรี๊ดเขานักหนา จะว่าไปเมื่อก่อนหล่อนเองก ็

หลงรูปเขาไม่น้อย ไม่งั้นคงไม่คบกันอยู่เป็นปีๆ ดีที่ตระหนักได้ว่า 

ในการอยู่ร่วมกนันั้นต้องมอีะไรมากกว่าแค่ ‘ถูกตา’ และ ‘ต้องใจ’ แต่
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มนัต้องมคีวามเข้าใจ ใส่ใจ และรู้ใจมาร่วมด้วย

“เยน็นี้พี่นอร์ทเจอคณุพ่อ พี่นอร์ทกข็อเองส ิดไีม่ดจีะให้มากกว่า

ที่พี่นอร์ทอยากได้อกี ไปละค่ะ เดี๋ยวเยน็นี้เจอกนั”

“อานอร์ทขา...”

ดั่งฤทัยเรียกเสียงหวานทันทีที่ชัยชนะก้าวเข้ามาในสตูดิโอ 

ถ่ายรูปที่บรษิทัเอเจนซโีฆษณาตดิต่อไว้ 

ชายหนุ่มยังไม่ได้หันไปหาต้นเสียงเพราะมัวแต่วุ่นวายอยู่กับ 

คนของเอเจนซีโฆษณา เออีที่ติดต่องานกันเป็นประจ�าวิ่งปราดมาหา

พร้อมส่งยิ้มหวาน ชายหนุม่กต็อบรบัเป็นอย่างดเีพราะคยุกนันอกรอบ

แบบตวัต่อตวัมาแล้ว

“คณุนอร์ท”

“ครบั เรยีบร้อยดไีหม”

ในวงงานสองหนุม่สาววางตวัได้ดจีนไม่มใีครรูว่้าทั้งคูแ่ลกเปลี่ยน 

ความต้องการบางอย่างซึ่งกนัและกนั โดยที่ชยัชนะกไ็ม่ได้มองว่าเป็น

เรื่องผดิอะไร ในเมื่อต่างฝ่ายต่างไม่มพีนัธะ และไม่ได้เรยีกร้องสถานะ

อะไรจากกนั 

“ดคี่ะ น้องไทนี่เพิ่งแต่งตวัเสรจ็ โมนี้ตาถงึจรงิๆ นะคะ”

อารยาเอ่ยถึงมอเดลลิงที่เข้าไปประชุมกับนายจ้างอย่างบริษัท

เดอะ เทียร่า โดยน�าพอร์ตโฟลิโอต่างๆ ของนางแบบไปเสนอ แต่ก ็

พบว่ายังไม่ถูกใจ จนลูกสาวคนเล็กของเจ้าของผ่านมาสวัสดีคุณอา 

คนหล่อนั่นละ ถงึได้ค�าตอบที่หากนัมานานทั้งวง

“จะได้เรื่องเหรอครบั เก้งก้างจะตาย ไม่ได้สวยแบบคณุอ้อเลย”

เขาตอบตาเป็นประกาย บรหิารเสน่ห์ที่รู้ว่ามเีหลอืล้น ขยบิตา

ให้ผูห้ญงิที่มตี�าแหน่งเป็นเออมีอืหนึ่งของวงการ คล่องไปเสยีทกุอย่าง 

จดัการทกุอย่างได้เรยีบร้อยจนเขาเบาใจ กล้าวางใจที่จะมาถงึสตูดโิอ
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ช้า ทั้งๆ ที่ควรมาดูการถ่ายท�าด้วยตวัเองว่าคอนเซปต์จะสื่อความหมาย

ของเครื่องประดบัได้ตามแรงบนัดาลใจของเขาตอนออกแบบหรอืไม่

“โอย อ้อแก่แล้วค่ะ จะไปสู้สาวๆ ได้ที่ไหน โน่น ไปหาน้องโน่น

ค่ะ ชะเง้อคอแล้ว กบัอ้อ เดี๋ยวค่อยคยุกนัเมื่อไหร่กไ็ด้”

อกีคนกส็่งความหมายในสายตากลบัไป เผื่อโชคดคีนืนี้อาจจะ

ได้ไปต่อกบัเขาเหมอืนเมื่อสองสปัดาห์ก่อน

“ครบั ไว้ยงัไงคยุกนั”

ชายหนุม่ก้มศรีษะให้หญงิสาววยัใกล้เคยีงกนั ดเูผนิๆ กเ็หมอืน

ว่าให้ความเคารพกนัอยูใ่นท ีแต่มปีระกายในแววตาที่รบัรูก้นัอยูส่องคน 

ก่อนจะเดนิมาหาสาวน้อยที่จะอายคุรบสบิแปดในอกีไม่กี่วนั อดหายใจ

สะดุดไม่ได้เมื่อเห็นภาพตรงหน้า แต่ก็ปัดความรู้สึกนั้นออกไป คง

เพราะไม่คุ้นตา และเพราะเขาเหน็ดั่งฤทยัมานานเกนิไป พอจากเดก็

ผมเปียมาเป็นหญิงสาวที่แต่งหน้าสวยสดเหมือนคนโตเต็มวัยแบบนี้

เลยอดกระตกุในใจไม่ได้...นี่คอือาการแบบพ่อหวงลูกสาวใช่ไหม

“อานอร์ท...”

เสยีงหวาน แต่หน้ายุ่งผดิกบัความสวยที่ฉายอยู่ตรงหน้า

“ว่าไง”

“ท�าไมไทนี่เรยีกแล้วไม่มาหาคะ”

“แล้วอาต้องท�าตามใจเราตลอดเลยหรอืไง”

ชายหนุ่มยนืพงิสะโพกกบัโต๊ะแต่งหน้า หยบิผลไม้ในกล่องของ

เจ้าตวัที่มคีนเตรยีมมาให้จากบ้านเข้าปากตวัเองอย่างถอืสนทิ อกีคน

ก็พยักพเยิดให้เขาส่งขวดน�้าให้ เนื่องจากดั่งฤทัยขยับตัวไม่ได้มาก

เพราะช่างก�าลงัท�าผมให้อยู่ 

“ขอบคณุค่ะ”

พอหล่อนดื่มเสร็จ ชัยชนะก็รับขวดน�้ากลับมาวางให้อย่างดี 

ในตะกร้าคุ้นตา
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“อมื แล้วนี่พร้อมไหม”

“ไทนี่ไม่รู้หรอกค่ะว่าพร้อมไหม เคยถ่ายแบบที่ไหนล่ะคะ”

เดก็สาวบอกชายหนุ่ม มองหน้าเขาไวๆ กจ็บัอาการได้ทนัทวี่า

ชัยชนะมีเรื่องวุ่นๆ วนอยู่ในหัว ก็อาการกอดอกแล้วหลับตาที่หล่อน

เหน็จนชนิตาเวลาเขาคดิอะไรนั่นละเป็นตวับ่งบอกอย่างดี

“เมื่อคนือานอร์ทนอนไม่พอหรอืไงคะ”

เขาเลกิคิ้วมองคนตรงหน้าที่เหน็กนัมาเข้าปีที่หก แล้วถ้ายงัต้อง

ท�างานอยู่ที่นี่แบบนี้ก็คงคลุกคลีกันไปจนเบื่อ ยกมือหนาขึ้นลูบหน้า

หล่อของตวัเอง ก่อนจะหมนุตวัมองภาพสะท้อนในกระจกเงา หน้าที่

มีคิ้วสีน�้าตาลอ่อนเช่นเดียวกับสีผม รับกับตาสีฟ้า จมูกโด่งงุ้มตาม 

เชื้อชาตติะวนัตกของบดิา เท่าที่เหน็กห็ล่อเหมอืนเดมิ แล้วยายเดก็นี่

เอาอะไรมาพูด

“รู้ได้ไง”

“กม็รีอยใต้ตา ดแูลตวัเองด้วยสคิะ อายไุม่ใช่น้อยๆ แล้ว อานอร์ท 

มคีรมีไหม เนี่ยทาตรงนี้เยอะๆ หน่อย”

นิ้วเรียวเล็กของหล่อนชี้ที่หางตา พูดคุยสื่อสารกันผ่านภาพใน

กระจก แต่คนตวัโตกไ็ม่เหน็รอยที่ว่า เลยต้องหนักลบัมาหาเดก็ที่ใส่ความ

ว่าเขาแก่

“ไหน ไม่เหน็จะม ีพูดไปเรืิ่อย”

“ม ีนี่ไง”

“ไหน”

“กเ็ขยบิหน้ามาใกล้ๆ ไทนี่สคิะ”

ชัยชนะเลื่อนหน้าเข้าใกล้หล่อนทันใด อีกคนก็ไม่ได้เคอะเขิน  

ชี้ที่หางตาเขาพลางกดโทรศัพท์ในมือเปิดโหมดกล้องหน้าให้เขาเห็น 

สิ่งที่หล่อนก�าลงัจะบอก

“นี่ไงคะ เหน็หรอืยงั”
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เดก็สาวคนสวยจี้จดุ แต่ชายหนุ่มไม่ได้สนใจ ยงัหยบิผลไม้ของ

ดั่งฤทยักนิต่อ

“นดิเดยีวเอง ช่างมนัเถอะ”

“นดิเดยีวกไ็ม่ได้ อานอร์ทต้องดูแลตวัเองส ิแล้วนี่มาแย่งผลไม้

ไทนี่ขนาดนี้ ข้าวกลางวนักไ็ม่ได้ทานใช่ไหมคะ”

“อาเป็นผู้ชาย ริ้วรอยอะไรกช็่างมนั หรอืถ้าทนไม่ได้กไ็ปหาซื้อ

มาไป๊ เดี๋ยวจ่ายตงัค์ให้”

เขาบอกแบบตดัร�าคาญ ถ้าไม่บอกไปแบบนี้ อกีคนกค็งวอแว

ไม่จบไม่สิ้น บ่นหงงุหงงิเหมอืนแมลงหวี่น่าร�าคาญอยู่ข้างๆ หูแบบนี้ 

“จรงินะคะ เดี๋ยวเสรจ็จากนี่เราแวะซื้อกนัเลยกไ็ด้”

“จะเสรจ็กี่โมงกย็งัไม่รู้ เราน่ะใช่มอือาชพีที่ไหน ดไีม่ดจีะกลบั

ไม่ทนักนิข้าวเยน็ที่บ้านด้วยซ�้า”

ชายหนุ่มมองหน้าดั่งฤทัย ก่อนจะขมวดคิ้วเมื่อช่างแต่งตัวเข้า

มาสะกิดให้หล่อนยืนขึ้น ชัยชนะเลยต้องเปลี่ยนอิริยาบถตามไปด้วย 

เห็นสาวประเภทสองปลดเสื้อคลุมอาบน�้าออกเผยให้เห็นผิวสีทอง

ละเอียดราวกับจะล้อแสงไฟ เล่นเอากะพริบตาถี่ๆ ก่อนจะตวัดตา 

ไปทางทมีงานในวนันี้

“นี่ถ่ายชดุอะไร”

“ชุดเกาะอกนี่ไงคะ สวยจังนะคะอานอร์ท ไทนี่ใส่แล้วรู้สึกว่า 

ตวัเองเป็นเจ้าหญงิเลย”

ไม่ใช่คนท�างาน แต่กลายเป็น ‘นางแบบ’ ของวนันี้ที่ตอบค�าถาม 

มือไม้ลูบชุดสวยที่อยู่บนตัวหล่อนด้วยความพอใจ ต่อให้เติบโตใน

ครอบครวัที่ร�่ารวย แต่หล่อนกไ็ม่ค่อยได้ออกไปไหน เพราะมทีั้งอาการ

เมารถ เมาเรอื เมาเครื่องบนิครบถ้วน กระเพาะกอ่็อนยิ่งกว่าอะไร เลย

หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านเพราะเกรงจะเป็นปัญหาให้ทุกคน แถม 

ตัวดั่งฤทัยเองก็ห่างหายการเสวนากับคนอื่นมาหลายปี จะสนิทสนม 
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ขี้อ้อนเป็นกนัเองกแ็ต่กบัคนที่มกัคุน้ หากเป็นคนอื่นที่เพิ่งรูจ้กักม็กับอก

เป็นเสยีงเดยีวกนัว่าหล่อนหยิ่ง ส่วนสาวน้อยกไ็ม่ได้สนใจ ในเมื่อหล่อน

ไม่ได้อยู่มาโตมาเพราะคนพวกนั้น กไ็ม่เหน็จะต้องแคร์อะไร

“มนัโป๊ไปไหมล่ะ อายเุท่าไหร่เองเราอ้ะ”

“หมื? โป๊ยงัไง นี่กระโปรงยาวไปถงึหน้าประตูแล้วค่ะ อานอร์ท

เคยไปสยาม ไปไหนบ้างไหม วนัก่อนไทนี่นั่งรถผ่านกบัคณุแม่นะ เหน็

เขาใส่เสื้อกนั มผี้าเท่าผ้าเชด็ปากที่บ้านเราเองไหม”

คนพดูน้อยกบัคนอื่น พดูมากใส่อานอกไส้ ก่อนจะเกาะแขนเขา

เดนิไปทางกล้องที่เซตไว้

“อานอร์ทอยู่รอจนไทนี่กลบัเลยใช่ไหมคะ ห้ามไปไหนนะ ไทนี่

ไม่รู้จกัใครเลย”

เมื่อครู่คุณแม่ก็ให้คนขับรถที่บ้านแวะมาส่งที่สตูดิโอ บอกว่า

เดี๋ยวชยัชนะจะมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วรอรบั ก่อนที่จะเลยไปธรุะกบับดิา 

แต่ชายหนุ่มกม็าช้า ท�าให้หล่อนต้องเก้ออยู่คนเดยีวตั้งนาน

“อามทีางเลอืกหรอืไง ไปๆ รบีๆ ไปท�าให้เสรจ็ แล้วกต็ั้งใจท�าให้

ดีๆ  อารออยู่แถวนี้แหละ”

ใช้เวลาไม่มากกว่าท่ีคิดไว้การถ่ายภาพนิง่ส�าหรบัใช้โพรโมต 

เครื่องประดบักเ็สรจ็สิ้น โดยที่ดั่งฤทยัเปลี่ยนเครื่องแต่งกายอกีสองชดุ

ให้เหมาะกับธีมของเครื่องประดับในบริษัทของบิดา ได้รับค�าชมจาก

บรรดาคนที่ร่วมงานกนั ถงึกบัออกปากชวนให้รบังานเป็นอาชพี เยนิยอ

ถงึขั้นว่าถ้าโฆษณาตวันี้ออกไปมหีวงัดั่งฤทยัจะมงีานวิ่งชน แต่หล่อน

กไ็ม่ได้สนใจฟัง มวัแต่มองไปทางชายหนุ่มที่มหีน้าที่ทั้งในงานประจ�า 

ทั้งงานนอกระบบที่เกี่ยวข้องกบัหล่อน และระหว่างการท�างานครั้งแรก

ในชวีติหล่อนนั้น ชยัชนะไม่ได้เข้ามาวอแวกบัหล่อนแม้แต่น้อย มวัแต่

พูดคยุกบัพี่อ้อ เออคีนสวยอยู่จนสาวน้อยอดหมั่นไส้ไม่ได้ 
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“เสร็จละก็ไป ขอบคุณนะครับคุณอ้อ ถ้าไม่มีคุณอ้อ เดอะ  

เทยีร่ากค็งไม่มโีฆษณาสวยๆ แบบนี้”

ชยัชนะหนัมามองสาวงามข้างกายขณะพูดท้ายประโยค พอใจ

ในตวัอารยาระดบัหนึ่ง กท็ั้งสวย ทั้งเก่งตรงสเปก แถมเรื่องบนเตยีง 

ก็เข้ากันได้เพราะผ่านมือกันมาแล้ว แต่จะให้กระโดดเข้าไปมีความ

สมัพนัธ์แบบถาวร ชายหนุม่กข็อหยดุคดิก่อน เพราะชอบอสิระในชวีติ

ตวัเองตอนนี้เหลอืเกนิ 

“อ้อไม่ได้ท�าอะไรเลยค่ะ ต้องขอบคุณคุณนอร์ทกับน้องไทนี่ 

ต่างหาก นี่ถ้าไม่ได้สาวน้อยคนนี้ ไม่รู้งานจะเสร็จทันไหม ขอบคุณ 

นะคะที่ช่วยพี่อ้อไว้”

ได้ยินแบบนั้นดั่งฤทัยก็อดท�าคอแข็งไม่ได้ เพราะไม่ชอบใจที่

หล่อนอี๋อ๋อกบัอานอร์ทตั้งนาน เลยตั้งใจพูดให้อกีคนเสยีหน้า และหนั

ไปยิ้มหวานเอาหน้ากบัตากล้องที่ชมหล่อนไม่หยดุปาก

“ไทนี่ไม่ได้ช่วยคุณอ้อ แต่ไทนี่ช่วยงานที่บริษัทคุณพ่อกับช่วย

อานอร์ท ส่วนโฆษณาสวยๆ มันจะดีได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับนางแบบและ

ตากล้องไม่ใช่เหรอคะ”

“พูดแบบนี้กบัผู้ใหญ่ได้ยงัไง เสยีมารยาท”

เป็นชยัชนะที่ไม่พอใจ ตวดัตาสฟี้ากลบัมามองเดก็สาวทนัควนั 

ปรามไม่ให้เสยีมารยาททนัที

“ตรงไหนคะ ไทนี่พูดตามความจริง” อีกคนก็เชิดหน้าใส่เขา

อย่างเอาเรื่องพอกนั อดน้อยใจไม่ได้ที่เขาไม่เข้าข้างกนั

“เอ่อ ไม่เป็นไรค่ะ”

อารยายกยิ้มแบบคนมีประสบการณ์เหนือกว่า อายุมากกว่า 

พลางวางมือลงบนต้นแขนแกร่งของชายหนุ่ม พอใจที่เห็นแววตา

วาววบัด้วยความไม่พอใจออกมาจากดั่งฤทยั...ห ึคดิไม่ผดิ ยายเดก็นี่

ชอบอาตวัเอง!
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“น้องคงยังเด็ก อ้อไม่ถือ คุณนอร์ทพาน้องกลับไปพักเถอะ 

นะคะ คงเหนื่อยเตม็ทน ไว้ได้รูปแล้วอ้อจะโทร. ไปหา”

“ครบั ยงัไงรบกวนด้วย แล้วไว้เจอกนัครบั”

ชัยชนะยิ้มเจ้าเสน่ห์ให้หญิงสาว ก่อนจะหันมาท�าหน้าดุใส่ 

ดั่งฤทยั ดงึแขนหล่อนไปโยนใส่รถได้กข็บัออกไปทนัท ี

ห้องโดยสารในรถแบบสองทีน่ัง่ของชยัชนะเงยีบกรบิ ชนดิ 

ที่แม้แต่เสียงหายใจของคนทั้งคู่ก็ไม่มีให้ได้ยิน ชัยชนะก็ไม่ได้ใส่ใจ  

มองตึกมองรถราไปเรื่อยเปื่อย ดั่งฤทัยก็เป็นเสียแบบนี้ คงถูกที่บ้าน

ตามใจจนเคยตวั เลยคดิว่าจะออกอาการไม่พอใจเมื่อไรกไ็ด้ จะมกีแ็ต่

เขานี่ละที่กล้าพูดเลยว่าไม่ยอมให้อีกคนเอาแต่ใจ แต่ชอบที่จะขัดใจ

เจ้าตวัให้รูว่้าทกุอย่างในโลกไม่ได้ง่าย กระทั่งเสยีงโทรศพัท์ของดั่งฤทยั

ดงัขึ้น

ดั่งฤทยัรบีกดรบัสายทนัท ี“ค่ะ”

ชายหนุม่นิ่วหน้า หนัหาคนที่นั่งข้างๆ มองไม่เหน็ว่าสหีน้าดั่งฤทยั

เป็นอย่างไร แต่ท�าไมเสยีงมนัแปลกๆ ชอบกล

“อกีแป๊บกถ็งึแล้วค่ะพี่แทน”

“อ๋อค่ะ ได้สคิะ เดี๋ยวไทนี่จดัการให้”

สาวน้อยวยัเกอืบสบิแปดยงัคงสนทนากบัปลายสาย โดยไม่ได้

มทีที่าจะหนักลบัมาหาเขา ท�าเอาชยัชนะต้องพยายามเหลยีวมอง ดี

ที่รถตดิไฟแดงแค่แยกสดุท้ายก่อนเลี้ยวเข้าซอยบ้าน ไม่งั้นคงได้มเีกดิ

อุบัติเหตุกันบ้าง เขาพยายามสอดส่องจนสายตาไปปะทะกับรอยนิ้ว

บนต้นแขนกลมกลึง ขนาดเจ้าตัวไม่ใช่คนขาวจัด แต่มีผิวสีทองแทน

สวยงามยงัขึ้นรอยขนาดนี้ แปลว่าเมื่อครูเ่ขาคงออกแรงไม่น้อย พอคดิ

ได้ดงันั้นชยัชนะกอ็ดรู้สกึผดิไม่ได้ แตะนิ้วเรยีวดั่งล�าเทยีนลงที่รอยช�้า 

แต่อกีคนกลบัชกัแขนหน ีจนเขาเกดิอาการไม่พอใจ แต่ต้องละความ
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สนใจไปเพราะสัญญาณไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีเขียวพอดิบพอดี ปาก

กเ็อ่ยถาม แอบเข้าข้างตวัเองว่าที่ดั่งฤทยัชกัแขนหนเีพราะเจบ็

“เจบ็หรอืไง”

“ไม่หรอกค่ะ ไทนี่ไม่ได้เจบ็อะไรแม้แต่นดิเดยีว”

“คณุนอร์ทจะรอทีบ้่านเลก็ไหมคะ ป้าให้คนท�าความสะอาด

ไว้ตลอด เผื่อจะเข้าไปใช้”

หัวหน้าแม่บ้านที่เห็นชัยชนะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว

เอ่ยด้วยความเอน็ด ูอนัที่จรงิคนในบ้านบรรณรตัน์กร็กัใคร่ชอบพอเขา

ทุกคนนั่นละ ออกปากให้ชายหนุ่มไปพักผ่อนในเรือนรับรองแขกที่

ชยัชนะเคยอาศยัอยู่สมยักลบัมาเมอืงไทยใหม่ๆ

“ไม่เป็นไรมั้งครบั นี่หกโมงแล้ว อกีเดี๋ยวกค็งมากนั”

ชายหนุม่เอ่ย แต่ตามองตามร่างบางเก้งก้างที่ไม่ยอมเดนิเข้าบ้าน 

แต่ไปเล่นกับพลูโต หมาที่เขาซื้อให้เป็นรางวัลในการว่ายน�้าได้เสียท ี

ไม่สนใจเขา ไม่ฉอเลาะ ไม่หาน�้าหาท่ามาบรกิารเขาแบบทกุท ีถามว่า

ไม่พอใจไหม กไ็ม่ แค่รู้สกึคนัยบิๆ ในหวัใจที่อกีคนออกอาการกบัเขา 

แบบนี้ ทั้งๆ ที่เมื่อก่อนไม่ว่าเขาจะดุว่าอย่างไร เจ้าตัวก็ไม่เคยที่จะ

สนใจ มแีต่ยิ้มรบัตาใส คลอเคลยีอ้อนเขาเหมอืนเดมิ

“แล้ววนันี้คณุไทนี่ท�าได้ดไีหมคะ เมื่อคนืกว่าจะนอน ตื่นเต้นจน

คณุผู้หญงิต้องเอายาแก้แพ้ให้ทาน”

“เขาป่วยเหรอครบั”

ดั่งฤทยัแพ้แทบทกุอย่างในโลก อากาศไม่ดนีดิกจ็าม แดดออก 

มากน้อยกไ็ข้ขึ้น ที่เป็นเอามากๆ คอื ดอกมะลนิี่ไม่ได้เลยทั้งกลิ่นทั้งรส 

เคยเกือบตายตอนเด็กๆ ด้วยการไม่รู้ความเพราะไปกินข้าวแช่เข้า  

เรยีกว่านอนโรงพยาบาลกนัอยู่หลายคนื

“ก็ไม่ได้ป่วยหรอกค่ะ คุณไทนี่ก็แพ้ตามประสา ว่าแต่หิวไหม 
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เอาอะไรรองท้อง หรอืจะรอมื้อใหญ่มั้ยคะ วนันี้มขีองโปรดคณุนอร์ท 

นะคะ”

ได้ยินแบบนั้นชัยชนะก็หันกลับไปมองคุณแม่บ้านใหญ่ที่คอย

ดูแลทกุอย่างที่นี่

“ป้าท�าเหรอครบั”

“หมื เรื่องในครวัป้ายุ่งได้ที่ไหน”

จรงิๆ กย็ุง่ได้...แต่น้อยมาก หากดวงใจไม่ได้ไปต่างประเทศหรอื

มธีรุะด่วนจรงิๆ คณุผูห้ญงิของบ้านจะเป็นคนลงครวัเองทกุมื้อ จดัการ

อาหารเองทุกอย่าง เพราะลูกสาวคนเล็กมีข้อจ�ากัดในการกิน แถม 

นายหญงิของบ้านกม็คีวามเป็นแม่บ้านแม่เรอืนสูงจดั จนหล่อนได้แต่

คอยดูแลช่วยเหลอืเรื่องอื่นๆ ไป

“แล้วพี่ใจไม่อยู่ใครท�าล่ะครบั ยายไทนี่กเ็พิ่งกลบัมา”

ใช่...ดั่งฤทัยเป็นมือรองอันดับหนึ่ง อาจจะเพราะเจ้าตัวติดแม่ 

และแม่ของหล่อนเองกร็กัปานแก้วตาดวงใจเลยหอบหิ้วกนัไว้ข้างกาย 

ยิ่งช่วงโตเป็นสาว ดั่งฤทัยเปลี่ยนระบบการศึกษามาเป็นเรียนที่บ้าน 

ท�าให้ยิ่งคลกุคลกีบัดวงใจไปกนัใหญ่ เรยีกว่าสบืทอดทกุวชิากนัมาไม่มี

ผดิเพี้ยน

“คณุไทนี่ตุ๋นสตูลิ้นไว้ให้ตั้งแต่เมื่อคนืค่ะ”

“หมูหรอืววั”

สตสูตูรที่แท้จรงิต้องเป็นลิ้นววั แต่แม่เขาดนันบัถอืเจ้าแม่กวนอมิ 

พกความเชื่อตดิตวัไปต่างประเทศด้วย ดงันั้นเมื่อเดก็ๆ แม่จงึเปลี่ยน

สูตรเป็นลิ้นหมู ท�าให้ชยัชนะตดิที่จะรบัประทานแบบนั้น

“หมูสคิะ เธอจ�าของเธอได้หรอกว่าคณุอาชอบแบบไหน นี่เมื่อ

สายก่อนออกไปก็สั่งให้ป้าเอาออกมาตุ๋นเพิ่มจะได้เปื่อยพอดี เดี๋ยวก็

คงเข้ามาท�าขนมปังกระเทยีมให้คณุนอร์ทแหละค่ะ”

“อมื งั้นผมรอมื้อใหญ่ดกีว่าครบั”
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ชายหนุ่มกอดเอวหญงิชราอย่างเอาใจ อกีคนกก็อดตอบ

“ขี้อ้อนนะคะคณุนอร์ท ไม่มสีาวๆ บ้างหรอืไง”

“โธ่ จะให้เอาเวลาไหนไปมคีรบัป้า งานที่บรษิทัมหาศาล ไหนจะ 

คณุหนูไทนี่ของป้าอกี”

“อกีหน่อยกไ็ม่ต้องดูแลค่ะ เดี๋ยวเรยีนจบ คณุผู้ชายกค็งเอาไป

ท�างานที่บริษัท เธอก็ไม่เหงาแล้ว คุณอาจะไปมีแฟนบ้างเธอคงดีใจ 

ป้าจ�าได้นะตอนคุณนอร์ทกับคุณแทนเลิกกัน คุณไทนี่ร้องห่มร้องไห้ 

จะเป็นจะตาย ไม่ได้สงสารพี่สาว แต่กลวัอานอร์ทไม่มใีครรกั เรยีกว่า

โกรธคณุแทนไปเป็นอาทติย์เลยนะคะ”

ได้ยินแบบนั้นชัยชนะก็ขมวดคิ้ว เขาคิดว่าเขารู้จักทุกเรื่องราว 

ในชวีติดั่งฤทยั แต่ท�าไมไม่เคยรู้เรื่องนี้

“หมื อะไรจะขนาดนั้นครบั”

“ขนาดนั้นแหละค่ะ อุย๊...นั่น คณุผูห้ญงิ คณุผู้ชายมาแล้ว เดี๋ยว

ป้าไปตามคุณไทนี่ขึ้นไปอาบน�้าดีกว่า มัวแต่เล่นกับเจ้าพลูโต เดี๋ยว 

คณุผู้ชายรู้เข้ากด็เุอาอกี”

หญงิชราตแีขนให้เขาปล่อยโดยไว เพราะจะรบีไปตามเจ้านาย

คนเลก็ ชยัชนะกท็�าตาม เพยีงแต่เดนิตามหลงัมา พอเหน็สหีน้าของ

คนที่นบัเป็นพี่ชายพี่สาวกย็กมอืไหว้

“มอีะไรกนัหรอืเปล่าครบั”

สองสามภีรรยามองหน้ากนั ก่อนจะหนัไปมองนอกบ้านอกีทเีมื่อ

ได้ยินเสียงรถยนต์อีกคันตามเข้ามา ซึ่งไม่ใช่รถลูกสาวคนโต แต่เป็น

คณุทนายใหญ่ที่ชยัชนะกร็ู้จกัเป็นอย่างด ี

ไทยทัพไม่ปล่อยให้วงสนทนาเคว้งนาน พยักหน้าเรียกชัยชนะ

ทนัทว่ีาให้ตามกนัมา “ถ้าไทนี่ยงัไม่ลงมา แล้วยายแทนกบัแฟนกย็งัมา 

ไม่ถงึ พี่ขอคยุอะไรกบันอร์ทในห้องท�างานหน่อยแล้วกนั”
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“ท�าเอาใจแต่อานอร์ท ถ้าพีบ่อกอยากทานบ้าง ไทนีจ่ะท�า 

ให้พี่ไหม”

ว่าที่พี่เขยเอ่ยกับอนาคตน้องเมียด้วยความเอ็นดู ชายหนุ่ม 

เข้านอกออกในบ้านนี้ในระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมาจนมักคุ้นกับ 

ทุกคน แม้กระทั่งกับชัยชนะเองก็พบปะกันจนไม่เคยคิดติดใจเรื่องที่

เป็นคนเคยคบกบัคนรกัของเขามาก่อน ถอืว่าเป็นเรื่องปกตทิี่ดวงหทยั

จะมแีฟนเก่า เพราะฝ่ายชายเองกม็บีญัชรีายชื่อคนเคยคบที่ยาวไม่ใช่

น้อย

“กบ็อกมาสคิะ ไทนี่ท�าได้กท็�าให้”

เด็กสาวตอบยิ้มๆ ท�าหน้าให้สดชื่นได้ดีเหมือนทุกที แต่ในใจ

หววิโหวงไปหมด เขี่ยอาหารไปมา ไร้แก่ใจจะกนิอะไร จะให้เงยหน้าก็

ไม่ได้เพราะไม่อยากเหน็คนใจร้ายที่นั่งตรงข้ามกนั

“แล้วนี่เป็นอะไรฮยึายตวัเลก็ ท�าหน้าเหมอืนเดก็ป่วย”

“เหนื่อยมั้งคะ”

ดั่งฤทยัตอบเสยีงอ่อยสมบทบาทยิ่งนกั

“ท�าอะไรเหนื่อยยะ ไปฉีกยิ้มให้เขาถ่ายรูป เงินก็ได้ตั้งเยอะ 

ตั้งแยะ”

“ไทนี่ไม่ได้อยากได้เงนิสกัหน่อย ที่ท�ากเ็พราะ...”

ประโยคเดมิที่เคยพูดเมื่อบ่ายแล้วโดนชยัชนะร้ายใส่หวนขึ้นมา

ในความคิด ท�าเอาเด็กสาวคนสวยเงยหน้ามองชัยชนะที่นั่งตรงข้าม

หล่อนโดยปรยิาย ก่อนจะพบว่าเขาเองกม็องมา หน้าหล่อที่เคยมแีต่

รอยยิ้มเปล่งประกายไม่สู้ดเีหมอืนกนั

“...เพราะอะไร จะว่าเบื่อกไ็ม่น่าใช่ วนัๆ กจิกรรมเธอเยอะกว่า

พี่อกีนะยะ”

นี่เป็นช่วงที่หล่อนก�าลงัเรยีนปรญิญาตรแีบบออนไลน์ ที่ใช้การ

นั่งฟังเลกเชอร์เกบ็ชั่วโมงผ่านระบบอนิเทอร์เนต็ พอถงึเวลาสอบกท็�า



42  รักตลอดเวลา...Forever You

ส่ง มีการท�ารายงานบ้างในบางหมวดวิชา ซึ่งก็ไม่ได้หนักหนาอะไร 

เพราะเจ้าตวัเลอืกเรยีนในสิ่งที่ถนดั ท�าให้เวลาว่างค่อนข้างมาก ไปลง

เรยีนคอร์สต่างๆ คลายเหงาได้ไม่น้อย

“ช่างมนัเถอะค่ะพี่แทน ส่วนพี่ต้น อยากทานอะไรวนัไหนบอก

ไทนี่นะคะ ไทนี่จะท�าให้”

“สญัญาแล้วนะ รอบหน้าก่อนมาจะบอกแทนไว้ หวงัว่าคณุนอร์ท 

จะไม่โกรธกนันะถ้าเมนูเราชนกนั” คราวนี้ต้นตระกูลมองหน้าชยัชนะ

ที่นั่งอยู่อกีด้าน 

ชายหนุ่มพยกัหน้าน้อยๆ ไม่มทีที่าอะไร “เอาส ิไทนี่ท�าทกุเมนู

จนผมเบื่อแล้ว ไม่อยากกนิกต็้องกนิ เปลี่ยนไปกนิเมนูใหม่ๆ ที่คณุต้น

อยากบ้างกด็”ี

“งั้นไม่อยากกินก็ไม่ต้องกิน” เสียงหวานไม่เบานัก จนพ่อแม่

วางช้อนหนัมามอง 

หล่อนสู้ท�าแต่ของที่เขาชอบทกุครั้งที่เขามา เพราะอยากเอาใจ

คนที่ต้องอยู่คนเดยีว ไม่มญีาตมิติรที่ไหน ทั้งเหน็แก่บญุคณุที่เขาดูแล

มาตลอดหลายปี เห็นเขาเป็นหนึ่งในคนที่ส�าคัญกับหัวใจ นอกจาก

คนในครอบครวัที่เป็นสายเลอืดเดยีวกนัแล้วกน็กึถงึแต่เขา เหน็แก่เขา 

แต่เมื่อบ่ายอีกฝ่ายแสดงออกว่าแคร์ความรู้สึกคนอื่นมากกว่าจนท�า

หล่อนเจบ็ ลากยาวมาถงึตอนนี้

“ไทนี่ขอตวันะคะ ไทนี่ไม่สบาย”

ค�าพูดแก้ตัวที่ใช้ได้ทุกครั้งถูกพูดออกมา แต่คราวนี้บิดากลับ 

ไม่ยอมปล่อยผ่าน

“ไทนี่ ขอโทษอานอร์ทซะ ท�าไมไม่น่ารกั มารยาทแบบนี้ไปเอา

มาจากไหน”

ได้ยนิแบบนั้นเดก็สาวกย็ิ่งเจบ็ในใจเพราะเขาท�าให้หล่อนเสยีใจ 

แล้วยงัต้องมาท�าให้ถูกบดิาต�าหนแิบบที่ไม่เคยโดนมาก่อน แต่เพราะ
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ไม่เคยดื้อกบัใคร เดก็สาวจงึยอมยกมอืไหว้เขา

“ขอโทษค่ะ”

น�้าตาปริ่มจะไหล แต่แล้วคนที่อารมณ์ขึ้นเมื่อกี้ก็ต้องโอนอ่อน 

สหีน้าแบบนี้เหมอืนตอนที่ดั่งฤทยัโดนดวงหทยักวดขนัให้ท�าแบบฝึกหดั

แล้วท�าไม่ได้ สดุท้ายกเ็ขานี่ละต้องเข้าไปขวางเพราะไม่อยากให้ ‘แฟน’ 

ในเวลานั้นทะเลาะกบัน้องสาว

“ไม่เป็นไร ไทนี่ไปพกัเถอะ วนันี้เหนื่อยมากแล้ว”

ชยัชนะบอกเสยีงเรยีบๆ แบบที่ไม่ค่อยได้ใช้ แต่มกัเปล่งออกมา

ยามเขาไม่พอใจ ตอนนี้เขาไม่ได้ไม่พอใจดั่งฤทยั แต่ก�าลงัหงดุหงดิที่

ไทยทพัดลุูกสาวต่อหน้าคนอื่น เขาไม่ใช่คนอื่น ไอ้ต้นตระกูลต่างหาก!

ร่างบางนอนเงียบๆ อยู่บนเตียงหลังจากที่ร้องไห้ไปแล้ว

ไม่รู้กี่ยก น้อยใจไปหมด ทั้งพ่อแม่ทั้งพี่ไม่มีใครขึ้นมาเหลียวแล จน 

ตอนนี้หล่อนปลีกตัวมากว่าสามชั่วโมงก็ยังไม่มีใครคิดจะมาสนใจ  

มือบางก�าแขนตุ๊กตากระต่ายที่ชัยชนะให้ไว้คราวได้เจอกันครั้งแรก 

ตอนที่เขากลับมาจากศึกษาต่อ มากราบพ่อแม่ของหล่อนในฐานะ

เจ้าของทุนการศึกษา ครั้งนั้นชายหนุ่มบอกว่าเป็นของฝากเด็กน้อย 

ที่เขารบัรู้ว่าม ีแต่ไม่เคยเหน็ตวั

“ไทนี่”

แม่เดินเข้ามาตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ รู้อีกทีคนที่หล่อนรักสุดหัวใจก็

มาหยดุยนือยู่ที่ข้างเตยีง สอดตวัขึ้นมานอนแนบชดิตดิกบัธดิาคนเลก็

ที่น�้าตาไหลลงมาอกีค�ารบหนึ่ง แล้วดงึดั่งฤทยัมากอดไว้กบัอก

“ฮอืๆ”

“เลกิร้องได้แล้วค่ะ ตาบวมหมดแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้กป็วดหวั แล้ว

ใครจะช่วยคณุแม่ท�าขนม”

“ป้าอารไีงคะ”
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เสียงหวานสะอื้นติดรั้น เชิดหน้ามองแม่เหมือนโกรธเคือง แต่

แล้วกซ็กุหน้าสวยลงไปกบัอกแม่ 

“เป็นอะไรขนาดนี้ หนูไม่เคยงอแงสกัหน่อย”

“อานอร์ทไม่รกัหนู คณุพ่อกไ็ม่รกัหนู” หล่อนยงัพร�่าต่อ 

มารดาได้ยนิเช่นนั้นกย็ิ้มในความมดื ลูบหวับตุรอีย่างเอาใจ

“ใช่ที่ไหน นี่ยอมนั่งเล่นหมากรกุกบัคณุพ่อทั้งๆ ที่เกลยีดจะตาย”

“แล้วมนัเกี่ยวอะไรกบัไทนี่ อานอร์ทท�าตามใจคณุพ่อ ฮกึๆ ไทนี่ 

ไม่รกัอานอร์ทแล้ว”

“ไม่รกัแล้วกท็ิ้งตุ๊กตาเขาไปดไีหม เรานี่เกลยีดตวักนิไข่นี่นา”

“กบ็นันี่ไม่ผดิอะไร”

เดก็สาวเรยีกเจ้ากระต่ายตามชื่อทื่อๆ ที่หล่อนตั้งให้ด้วยตวัเอง

ในวัยสิบสองตอนได้มา ให้เกียรติมันขึ้นเตียงนอนด้วยตั้งแต่วันนั้น 

จนถงึคนืนี้กย็งักอดไว้ไม่ปล่อย

“แล้วอานอร์ทผดิอะไร อานอร์ทน่ะรกัหนูรู้ไหม”

“ไม่รู้หรอกค่ะ วนันี้ยงัดไุทนี่ต่อหน้าคนอื่น”

“อานอร์ทเขาไม่อยากให้คนอื่นมองหนูไม่ดหีรอืเปล่า”

หล่อนทราบเรื่องวนันี้หมดแล้วจากเจ้าน้องชายนอกไส้ของสาม ี

ที่หน้าเจื่อนทนัทเีมื่อดั่งฤทยัขอตวัออกจากโต๊ะอาหาร ไทยทพักพ็ยกั-

หน้ารบัรู้ แต่ไม่ได้พดูอะไร ยงัด�าเนนิบทสนทนาไปจนมื้ออาหารสิ้นสดุ

ลง ชายหนุ่มรูปงามเลอืดผสม อนาคตที่ส�าคญัของเดอะ เทยีร่ากย็งั

ไม่ยอมไปไหน จนดวงใจต้องออกปากถาม

...

‘นอร์ทจะนอนที่นี่ไหม พี่จะให้คนไปจดับ้านให้ เสื้อผ้าเรากย็งัมี

อยู่นะ ขบัไหวหรอืเปล่า’

ก็เมื่อครู่ดื่มกันไม่น้อย แถมตอนนี้ยังยอมมานั่งท�ากิจกรรมที่

สามหีล่อนโปรดปรานควบคู่กบัการจบิวสิกี้กนั
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‘ไหวครบั ผมแค่...’

‘แค่อะไร’

สตรวียัห้าสบิกว่าเลกิคิ้วมองชายหนุม่วยัสามสบิหก ท่าทางขี้เล่น

เป็นกนัเองของเขาหายไป

‘ไทนี่ไม่สบาย พี่ใจไม่ขึ้นไปดูเหรอครบั เผื่อเป็นอะไรมาก ผม

จะได้ช่วยพาไปหาหมอได้’

‘ไม่เป็นอะไรหรอก คงงอแงตามประสา เดี๋ยวนอร์ทกลบั พี่ค่อย

ขึ้นไปดูกย็งัได้’

ดวงใจทิ้งท้ายแบบนั้น แต่กข็อตวัขึ้นมาหาดั่งฤทยั เป็นห่วงบตุร

สาวคนเลก็พอกนั ถงึแม้ทกุวนันี้ร่างกายเดก็สาวจะห่างหายจากอาการ

ป่วยมามาก แต่เรื่องเมื่อครู่กค็งกระทบใจไม่น้อย

...

“ไทนี่ไม่รู้หรอกค่ะ ถ้าคณุแม่ว่าไทนี่ผดิ ไทนี่กข็อโทษแล้วไง”

รูต้วัว่าท�ากริยิาไม่น่ารกั แต่หล่อนควบคมุตวัเองไม่ได้ พยายาม

สะกดกลั้นความรู้สึกที่คิดว่าน่าจะ ‘ใช่’ ให้ลึกลงไป คิดมาตลอดว่า

ประทบัใจเขาในฐานะฮโีรที่เก่งกาจไปเสยีทกุอย่าง จนหลงัๆ มานี้ท�าไม

มนักลายเป็นแบบนี้กไ็ม่รู้

“ดแีล้วลูก เชื่อแม่นะคะ อะไรที่คณุพ่อคณุแม่สอนหรอืบอกให้

หนทู�า คณุพ่อคณุแม่คดิแล้วว่ามนัจะดกีบัตวัหนทูี่สดุ อานอร์ทกเ็หมอืน

กนั เขาไม่จ�าเป็นต้องมาดแูลหนแูบบนี้เลย แต่เขากท็�า เพราะเขากร็กั 

กเ็อน็ดูหนูรู้ไหม”

“เขารักคุณพ่อคุณแม่หรอกค่ะ เขาถึงท�า” ดั่งฤทัยอดยู่ปาก 

ไม่ได้เมื่อได้ยนิประโยคนี้

“เอาอะไรมาคดิคะ”

“กค็ณุพ่อคณุแม่เป็นผู้มพีระคณุ ให้เขาเรยีนหนงัสอื”

“หอื...หนรููไ้หม อานอร์ทน่ะบ้านเขารวยกว่าเราไม่รูเ้ท่าไหร่ เพชร
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ทั้งหมดที่เราเอามากซ็ื้อมาจากเขา เหมอืงกข็องเขา ไม่ต้องง้อเราเลย

สกันดิ”

“แล้วรวยขนาดนั้นเขาจะมาให้คณุพ่อคณุแม่ส่งเรยีนท�าไม”

อดถามไม่ได้เพราะไม่เข้าใจ ก็ในเมื่อมีพร้อมไปเสียทุกอย่าง

ขนาดนั้น กไ็ม่เหน็ความจ�าเป็นที่ต้องมารบัความช่วยเหลอืจากใคร

“ของบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องเงินนิคะ มันเป็นเรื่องของความ

ภูมิใจ แล้วก็...บางอย่างมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขา แต่ไทนี่เชื่อ 

คณุแม่นะคะ คนอย่างอานอร์ทเขาไม่จ�าเป็นต้องท�าอะไรที่เขาไม่อยาก

ท�าทั้งนั้น”


