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บทน�ำ
เมื่อคนอกหักมาเจอกัน

“ขอโทษนะครับ ตรงนี้มีคนนั่งไหมครับ”

เสยีงทุ้มลกึที่ดงัขึ้นท�ำให้พทัธ์ฤทยัหลดุจำกควำมคดิ เธอหนัไป

มองอกีฝ่ำยพลำงใช้มอืดนัแว่นสำยตำหนำเตอะขึ้น

เขำเป็นผู้ชำยผิวขำว ส่วนสูงน่ำจะไม่ต�่ำกว่ำหนึ่งร้อยแปดสิบ

เซนตเิมตร ดวงตำคมกรบิบนใบหน้ำที่หล่อเหลำแบบเกำหลกี�ำลงัมอง

มำที่เธออย่ำงรอคอยค�ำตอบ

สำวร่ำงเล็กที่อยู่ในชุดเดรสสั้นสีฟ้ำส่ำยหน้ำเบำๆ ก่อนจะยก

แก้วทรงสูง ซึ่งบรรจนุ�้ำสฟี้ำใสอยู่ค่อนแก้วขึ้นดื่มจนหมด 

“พี่คะ อันนี้อะไรนะ” พัทธ์ฤทัยหันไปถำมบำร์เทนเดอร์หนุ่ม 

หลงัจำกดื่มแก้วแรกหมด

“บลูมำร์กำรติำครบั”

“ค่ะ เอำอกีแก้ว”

“ครบัผม” บำร์เทนเดอร์หนุ่มตอบและหนัไปเตรยีมคอ็กเทลให้

ลูกค้ำสำว

ตอนนี้เป็นเวลำห้ำทุ่มกว่ำ พัทธ์ฤทัยอยู่ที่ผับแห่งหนึ่งในย่ำน

ทองหล่อ ยิ่งดึกบรรยำกำศภำยในผับใจกลำงเมืองก็ยิ่งคึกคัก เหล่ำ 

นักท่องรำตรียักย้ำยร่ำงกำยไปตำมเสียงเพลงจังหวะเร้ำใจท่ำมกลำง 
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แสงสวีูบวำบ ในขณะที่บำงส่วนกน็ั่งดื่มอยู่ที่โต๊ะกนัเป็นกลุ่ม หรอืไม่ก็

ปักหลกัอยู่ที่เคำน์เตอร์บำร์อย่ำงเช่นเธอ

“มำคนเดยีวเหรอครบั” หนุม่หล่อที่เพิ่งนั่งลงข้ำงพทัธ์ฤทยัถำม

ขึ้นอกีครั้ง

หญงิสำวปรำยตำมองเขำและบอกอย่ำงตรงไปตรงมำ “ถ้ำหวงั

เรื่องอย่ำงว่ำละก ็เชญิทำงอื่นเลยค่ะ” 

ชำยหนุม่ที่ใส่เสื้อแจก็เกตสดี�ำและกำงเกงยนีสเีทำหวัเรำะเบำๆ

“หวัเรำะอะไรคะ” พทัธ์ฤทยัชกัสหีน้ำ

“ผมดูเหมอืนพวกเพลย์บอยอย่ำงนั้นเหรอ”

สำวร่ำงเลก็มองอกีฝ่ำยอย่ำงพจิำรณำ “ก.็..ประมำณนั้น”

“ผมแค่อยำกชวนคุยเฉยๆ ครับ ผมก็มำคนเดียวเหมือนกัน” 

แววตำของเขำเป็นประกำยจรงิใจ

พทัธ์ฤทยัยกัไหล่ เขำจะมำคนเดยีวหรอืมำกบัใครกไ็ม่เกี่ยวกบั

เธอสกัหน่อย เธอมำที่ผบัวนันี้กเ็พื่อดื่มให้ลมืควำมเศร้ำ ไม่ได้หวงัจะ

มำสำนสมัพนัธ์กบัใครทั้งนั้น

ชำยหนุ่มเห็นท่ำทีของหญิงสำวจึงตัดสินใจไม่เซ้ำซี้ต่อ เพรำะ

กลวัอกีฝ่ำยจะร�ำคำญ เขำหนัไปสั่งเครื่องดื่มของตวัเอง 

“พี่ครบั เอำเบอร์เบนิออนเดอะรอ็กแก้วนงึ”

“รอสกัครู่นะครบั”

พทัธ์ฤทยัแอบตวดัสำยตำไปมองเสี้ยวหน้ำคมคำยของคนตวัโต 

แล้วกพ็บว่ำเขำก�ำลงัจมอยู่ในภวงัค์ของตวัเอง

สีหน้ำและแววตำของชำยหนุ่มหม่นหมองคล้ำยมีเรื่องทุกข์ใจ 

มนัคงเป็นปกตขิองคนที่มำเที่ยวผบัละมั้ง ไม่มำสงัสรรค์กบัเพื่อน กม็ำ

เพรำะมเีรื่องไม่สบำยใจ และหนึ่งในวธิกีำรปลดปล่อยควำมเครยีดที่ดี

ที่สดุกค็อืดื่มให้เมำนี่ละ เพรำะเมื่อแอลกอฮอล์เข้ำสู่กระแสเลอืดแล้ว 

ควำมทุกข์ต่ำงๆ ที่สุมอยู่ข้ำงในก็คล้ำยจะอันตรธำนไปได้อย่ำงน่ำ
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อศัจรรย์

แม้มนัจะดขีึ้นแค่ชั่วครำว เพรำะเมื่อสร่ำงเมำ ควำมรู้สกึเหล่ำ

นั้นกไ็ม่ได้หำยไปไหน แต่กย็งัดกีว่ำปล่อยให้ตวัเองจมปลกัอยูก่บัควำม

ทกุข์โดยไม่ท�ำอะไรเลย

แต่ส�ำหรบัเธอ วนันี้ไม่ได้ตั้งใจจะมำเมำหวัรำน�้ำ แค่อยำกมำนั่ง

ดื่มนดิๆ หน่อยๆ ให้พอหำยเครยีด อกีสกัสองแก้วกจ็ะกลบัห้องแล้ว

“เครื่องดื่มครับคุณผู้หญิง” บำร์เทนเดอร์น�ำค็อกเทลสีสวยมำ

เสริ์ฟให้พทัธ์ฤทยั

“ขอบคณุค่ะ” สำวร่ำงเลก็ยกแก้วบลมูำร์กำรติำขึ้นมำจบิพลำง

ถอนหำยใจเหยียดยำวเมื่อนึกถึงเรื่องที่ท�ำให้เธอเป็นทุกข์ จนต้องมำ

ดื่มเหล้ำดบัควำมทกุข์ ทั้งที่ปกตไิม่ใช่คนชอบเที่ยวผบั

“ว่ำไงไอ้ซนั” เสยีงนั้นดงัมำจำกหนุม่แจก็เกตด�ำที่นั่งอยูข้่ำงเธอ

หญงิสำวหนัไปดูกเ็หน็ว่ำเขำก�ำลงัคยุโทรศพัท์อยู่

“แดกเหล้ำอยู ่เออ อยูค่นเดยีว เอ้ำ กม็งึไม่ว่ำงมำกบัก ูไม่เป็นไร 

กูโอเค แค่อกหกัไม่ท�ำให้กูตำยหรอกน่ำ”

ค�ำว่ำ ‘อกหัก’ สะดุดหูพัทธ์ฤทัยทันที เขำมำดื่มคืนนี้เพรำะ

อกหกังั้นเหรอ

‘หล่อขนำดนี้แต่อกหกั เป็นไปได้ยงัไง’

“เออ ไม่ต้องห่วง กูไม่เมำหรอก อยู่ห้องก็คิดวนเวียนแต่เรื่อง

เดมิ กูเลยออกมำเปิดหูเปิดตำ หำเหล้ำแดกให้ลมืควำมทกุข์”

‘อีตำนี่หยำบคำยชะมัด ค�ำก็แดก สองค�ำก็แดก แต่คิดอีกท ี

ผูช้ำยกค็งพดูแบบนี้กบัเพื่อนเป็นเรื่องปกต ิว่ำแต่...เรำจะไปยุง่อะไรกบั

เขำเนี่ย’

เมื่อคดิมำถงึตรงนี้ พทัธ์ฤทยักห็นักลบัมำสนใจแก้วบลมูำร์กำรติำ

ตรงหน้ำ หญิงสำวยกแก้วเครื่องดื่มขึ้นละเลียดพลำงมองบรรยำกำศ

ในผบัที่คลำคล�่ำไปด้วยเหล่ำวยัรุ่นและวยัท�ำงำน ซึ่งก�ำลงัสนกุสนำน
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สดุเหวี่ยงไปกบัเสยีงเพลงและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

“เบอร์เบนิออนเดอะรอ็กครบั” บำร์เทนเดอร์หนุม่วำงแก้วใสทรง

เตี้ยที่มีน�้ำแข็งหนึ่งก้อนและน�้ำสีอ�ำพันบรรจุอยู่ลงตรงหน้ำของผู้ชำย

คนนั้น

เมื่อได้รับเครื่องดื่มมำ เขำก็ยกแก้วขึ้นจดริมฝีปำกและกระดก

ทเีดยีวหมด

“ขออกีแก้ว” เจ้ำของเสยีงทุ้มลกึว่ำ

พัทธ์ฤทัยดื่มบลูมำร์กำริตำพลำงแอบนับจ�ำนวนแก้วเบอร์เบิน- 

ออนเดอะรอ็กที่เขำดื่มไป

แก้วที่หนึ่ง

แก้วที่สอง

แก้วที่สำม

และแก้วที่สี่

‘โหอตีำนี่คอแขง็มำก ดื่มเหล้ำเพยีวๆ สี่แก้วแล้วยงัไม่เมำเลย’ 

หญงิสำวอดทึ่งไม่ได้

สำมสบินำทผี่ำนไป...

“นี่เรำจะไม่คยุกนัจรงิๆ เหรอครบั”

พทัธ์ฤทยัหนัไปมองหนุม่หล่อที่ตอนนี้โหนกแก้มขึ้นสรีะเรื่อนดิๆ 

เพรำะฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้ำไป แต่เขำกไ็ม่ได้มที่ำทำงว่ำเมำแม้แต่

น้อย

“เรำไม่รู้จกักนั จะคยุอะไรล่ะคะ” สำวร่ำงบำงที่ดื่มบลมูำร์กำรติำ

ไปสองแก้วแล้ว และก�ำลงัดื่มแก้วที่สำมเอ่ยเสยีงเยน็ชำ

“ผมชื่อปณุณ์”

“ฉนัไม่ได้ถำมค่ะ”

รมิฝีปำกหยกัลกึสรีะเรื่อจดุยิ้มกระจ่ำง “กค็ณุบอกว่ำเรำไม่รูจ้กั

กนั ผมเลยแนะน�ำตวั คณุชื่ออะไรครบั”
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พทัธ์ฤทยัยกัไหล่ “ฉนัไม่จ�ำเป็นต้องบอก”

“โธ่ คณุ เรำต่ำงคนต่ำงไม่มเีพื่อน ดื่มไปคยุกนัไป ดกีว่ำนั่งดื่ม

เงยีบๆ คนเดยีวนะครบั ผมรู้ว่ำคณุมำดื่มเพรำะมเีรื่องกลุ้มใจ” ปณุณ์

มั่นใจว่ำอย่ำงนั้น เพรำะเขำแอบมองเธอเป็นพกัๆ กพ็บว่ำดวงตำกลม

โตหลงักรอบแว่นหนำเตอะเจอืไปด้วยแววเศร้ำ

“นั่นมนัเรื่องของฉนัค่ะ”

“แต่กำรคยุกบัใครสกัคนช่วยให้ลมืควำมเครยีดได้นะครบั”

หญงิสำวยอมรบัว่ำเขำพูดถูก เพรำะตอนคยุกบัเธอ สหีน้ำและ

แววตำของปณุณ์ดูมชีวีติชวีำขึ้น ต่ำงจำกตอนที่นั่งจมอยู่กบัควำมคดิ

ของตวัเองมำก

“ช่วยได้แน่เหรอ” พทัธ์ฤทยัเม้มรมิฝีปำกอิ่มเข้ำหำกนัเพื่อสะกด

กลั้นควำมรวดร้ำวมหำศำลที่แล่นพล่ำนอยู่ภำยในใจ

ชำยหนุ่มไม่ตอบ แต่เอ่ยด้วยน�้ำเสยีงโน้มน้ำว “ลองดูไหมล่ะ”

“...” อกีฝ่ำยยงัคงลงัเล

“ถงึมนัจะไม่ได้ท�ำให้เรำสองคนรูส้กึดขีึ้นร้อยเปอร์เซน็ต์ แต่หลงั

จำกได้ระบำย เรำกน่็ำจะรูส้กึดขีึ้นบ้ำงไม่มำกกน้็อยนะครบั เพรำะผม

ได้ช่วยแบ่งเบำควำมทกุข์ของคณุ ส่วนคณุกไ็ด้ช่วยแบ่งเบำควำมทกุข์

ของผม” จรงิๆ แล้วปณุณ์อยำกจะระบำยให้เพื่อนฟัง แต่เมื่อไม่มใีคร

ว่ำงมำรบัฟังเขำ กำรระบำยกบัคนแปลกหน้ำกเ็ป็นวธิทีี่ดเีหมอืนกนั

หญงิสำวเริ่มคล้อยตำม เพรำะสิ่งที่เขำพูดกฟ็ังดูสมเหตสุมผล

“คณุไมไ่ด้ก�ำลงัหลอกอะไรฉนัใช่ไหม” มอืเลก็ดนัแวน่ตำกรอบ

หนำเตอะขึ้น และหรี่ตำมองเจ้ำของใบหน้ำหล่อใสอย่ำงจบัผดิ

“คณุจะหลอกผมมำกกว่ำ” ปณุณ์หวัเรำะเบำๆ

“บ้ำ ฉนันี่นะจะหลอกคณุ”

“ผมไม่รู้” เขำยกัไหล่

“ท�ำไมคดิว่ำฉนัจะหลอกคณุ”
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“ล้อเล่นครบั” ใบหน้ำหล่อเหลำพรำวไปด้วยรอยยิ้มละไม

พัทธ์ฤทัยย่นจมูกใส่เขำ “ฉันมำเที่ยวผับครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้ำใน

ชวีติ จะไปหลอกใครได้ ไม่เหมอืนคณุ ท่ำทำงช�่ำชอง คงจะหลอกเหยื่อ

มำเยอะสทิ่ำ” หญงิสำวเผลอเผยข้อมูลส่วนตวัโดยไม่ตั้งใจ

“ผมไม่เคยหลอกใครนะ” เขำกค็ดิอยู่เหมอืนกนัว่ำเธอไม่น่ำจะ

ใช่นักเที่ยวตัวยง เพรำะตอนสั่งเครื่องดื่มหญิงสำวยังต้องถำมบำร์-

เทนเดอร์ว่ำที่ตวัเองสั่งไปเมื่อครู่เรยีกว่ำอะไร

ปณุณ์ชกัอยำกรูข้ึ้นมำแล้วว่ำ อะไรที่ท�ำให้เจ้ำตวัมำนั่งดื่มอยูท่ี่

ผบัในวนันี้

“ตอนนี้คณุอำจจะก�ำลงัหลอกล่อฉนัอยู่กไ็ด้”

“เฮ้ คณุ ผมบรสิทุธิ์ใจจรงิๆ จะถ่ำยรูปบตัรประชำชนผมเกบ็ไว้

กไ็ด้นะครบั ถ้ำเกดิอะไรขึ้น จะได้แจ้งต�ำรวจให้จบัตวัได้ถูกคน” ชำย

หนุ่มเอ่ยทเีล่นทจีรงิ

พทัธ์ฤทยัแบมอืออกมำข้ำงหน้ำ “ไหนคะ”

“เอำจรงิเหรอ”

“กค็ณุเสนอเองนี่คะ”

“ผมไม่คดิว่ำคณุจะเอำจรงิ”

“ถ้ำไม่กล้ำโชว์บัตรประชำชนก็แสดงว่ำคุณแอบวำงแผนอะไร

อยู่จรงิๆ”

“กล้ำสิครับ” ว่ำแล้วปุณณ์ก็ล้วงกระเป๋ำสตำงค์ออกมำจำก

กระเป๋ำกำงเกงยนี ก่อนดงึบตัรประชำชนออกมำจำกช่องเกบ็บตัรและ

ส่งให้หญงิสำว

พัทธ์ฤทัยรับมำดูและพบว่ำรูปในบัตรประชำชนแตกต่ำงจำก 

ตวัจรงิของเขำลบิลบั แต่กย็งัดูออกว่ำเป็นคนเดยีวกนั

ปณุณ์ ตยิะรุ่งโรจน์

ผูช้ำยคนนี้เกดิวนั เดอืน ปีเดยีวกนักบัเธอเป๊ะ...นั่นหมำยควำม
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ว่ำอำยุยี่สิบห้ำปีสี่เดือนเท่ำกัน อะไรจะบังเอิญขนำดนั้น แต่...นี่เป็น

ควำมบังเอิญอย่ำงที่หนึ่งเท่ำนั้น เพรำะยังมีอีกเรื่องที่เขำและเธอ 

‘เหมอืนกนั’

พัทธ์ฤทัยหยิบสมำร์ตโฟนออกมำถ่ำยรูปบัตรประชำชนของ

ปณุณ์เกบ็ไว้ ก่อนจะส่งคนืให้เขำ

“ขอบคณุที่แสดงควำมบรสิทุธิ์ใจค่ะ”

“นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมต้องโชว์บัตรประชำชนให้ผู้หญิงดู

ก่อนคยุกนั” ปณุณ์ว่ำพลำงเกบ็บตัรประชำชนใส่กระเป๋ำสตำงค์ รู้สกึ

เหมอืนตวัเองเป็นอำชญำกรยงัไงกไ็ม่รู ้ทั้งที่เขำกเ็ป็นแค่ผูช้ำยธรรมดำ

คนหนึ่งที่ในชวีตินี้ไม่เคยหลอกลวงผู้หญงิแม้แต่คนเดยีว

เมื่อปณุณ์แสดงควำมจรงิใจ พทัธ์ฤทยัจงึยอมคยุกบัเขำ

“คุณอกหักเหรอคะ” สำวร่ำงเล็กเปิดประเด็น แม้จะรู้ค�ำตอบ

อยู่แล้ว

“ครบั” ปณุณ์พยกัหน้ำ อกีฝ่ำยคงได้ยนิตอนที่เขำคยุโทรศพัท์

กับเพื่อน “วันนี้ผมเพิ่งรู้ว่ำแฟนที่ก�ำลังจะแต่งงำนกันในอีกสำมเดือน

ข้ำงหน้ำ...ท้องกบัผู้ชำยอกีคน” ชำยหนุ่มถอนหำยใจหนกัหน่วง

“หำ?” หญิงสำวเบิกตำโต เรื่องของเขำหนักหนำสำหัสกว่ำที่

เธอคดิหลำยเท่ำเลย “แล้วคณุรู้ได้ยงัไงอะคะ เอ่อ ถ้ำไม่สะดวกตอบ

กไ็ม่เป็นไรนะคะ” เธอไม่แน่ใจว่ำละลำบละล้วงมำกไปหรอืเปล่ำ

“ตอบได้ครบั บอกแล้วไงว่ำผมอยำกระบำย” รมิฝีปำกหยกัลกึ

สรีะเรื่อยกยิ้ม รอยยิ้มของเขำดูมเีสน่ห์อย่ำงบอกไม่ถูก

“งั้นระบำยออกมำให้หมดเลยค่ะ” พทัธ์ฤทยัยนิดรีบัฟัง หำกว่ำ

มนัจะช่วยท�ำให้ควำมรู้สกึของชำยหนุ่มดขีึ้น

ปณุณ์พยกัหน้ำเบำๆ ก่อนจะเริ่มเล่ำเรื่องรำวควำมรกัของตนเอง

“เรำคบกนัมำสี่ปีครบั และตดัสนิใจจะแต่งงำนกนัเมื่อช่วงต้นปี

ที่ผ่ำนมำ...”
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“ฮะ!” พัทธ์ฤทัยช็อกอีกรอบเมื่อรู้ว่าผู้ชายที่เป็นพ่อของ

ลกูในท้องแฟนปณุณ์ กค็อืเพื่อนคนหนึ่งของชำยหนุม่นั่นเอง “เลว เลว

มำก!” หญงิสำวเอ่ยอย่ำงเจบ็แค้นแทน

“ไม่ได้หมำยถงึผมใช่ไหม” เจ้ำของใบหน้ำหล่อเหลำเอ่ยตดิตลก

สำวร่ำงเลก็ยูจ่มกูใส่คนตวัโตที่เพิ่งเจอเรื่องบดัซบมำหมำดๆ แต่

ยงัมอีำรมณ์กวนประสำทเธออยู่ได้ “บ้ำ หมำยถงึสองคนนั้นสคิะ” 

“งั้นผมเหน็ด้วย” เขำว่ำพลำงหยบิแก้วเครื่องดื่มขึ้นมำจบิ

“ว่ำแต่...เจอเรื่องหนกัขนำดนี้ แต่คณุกย็งัดูโอเคอยู่เลยนะคะ” 

ถ้ำเป็นเธอคงเสยีศูนย์ไปเลย

“ไม่มใีครโอเคกบัเรื่องแบบนี้หรอกครบั ผมเสยีใจ แต่ในเมื่อมนั

ท�ำอะไรไม่ได้ กต็้องยอมรบัควำมจรงิ ชวีติผมยงัต้องเดนิต่อ ไม่ว่ำจะ

มเีขำหรอืไม่กต็ำม” ปณุณ์เอ่ยด้วยท่ำทำงและน�้ำเสยีงสบำยๆ “ที่ผม

มำที่นี่กเ็พรำะไม่อยำกเศร้ำ กำรได้ออกมำเปิดหเูปิดตำมนัช่วยให้รูส้กึ

ดขีึ้นได้นะ คณุว่ำไหม”

พทัธ์ฤทยัพยกัหน้ำ “ค่ะ แต่กำรลมืคนที่เรำรกั มนักไ็ม่ใช่เรื่อง

ง่ำยเลยนะคะ”

“ครบั แต่ถงึวนันี้จะยงัลมืไม่ได้ สกัวนักต้็องลมืได้ สิ่งเดยีวที่เรำ

ควรจะจ�ำไว้ก็คือ เขำท�ำอะไรเลวๆ กับเรำไว้บ้ำง” แววตำของเขำมี

ควำมเดด็เดี่ยวฉำยชดั

คนที่เดินหลงทำงอยู่ในควำมมืดมองเห็นแสงสว่ำงเมื่อได้ยิน

ประโยคนั้น 

“จริงด้วย! จะมัวไปนึกถึงควำมทรงจ�ำดีๆ ในอดีตเพื่อตอกย�้ำ

ให้ตวัเองยิ่งเจบ็ท�ำไม ในเมื่อปัจจบุนัเขำท�ำเลวกบัเรำ” พทัธ์ฤทยัหนั

ไปมองชำยหนุ่มและคว้ำมอืหนำมำจบัไว้แน่น “ขอบคณุมำกนะคะ” 

บำงครั้งทำงออกของปัญหำก็ง่ำยนิดเดียว เพียงแต่คนที่เจอ

ปัญหำมักจะมองไม่เห็น ขณะที่คนนอกมักจะมองเห็นทำงออกนั้นได้
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ง่ำยกว่ำ

เพื่อนๆ ที่ท�ำงำนของพทัธ์ฤทยัมกัจะมำปรกึษำปัญหำชวีติและ

ปัญหำหวัใจกบัหญงิสำวเสมอ เพรำะเธอสำมำรถวเิครำะห์ปัญหำเหล่ำ

นั้นและให้ค�ำแนะน�ำได้ดมีำก แต่เมื่อเป็นปัญหำของตวัเอง พทัธ์ฤทยั

กลบัมดืแปดด้ำน จนกระทั่งได้มำเจอปณุณ์ที่ชี้ทำงสว่ำงให้โดยที่เขำก็

ไม่รู้ตวั

“คณุกอ็กหกัเหรอครบั” ใบหน้ำคมคำยจรงิจงัขึ้น

สำวร่ำงเลก็พยกัหน้ำและปล่อยมอืชำยหนุ่ม ถอนหำยใจแรงๆ 

หนึ่งทกี่อนตอบ

“ค่ะ ฉันกับแฟนคบกันมำสี่ปี แต่ตลอดสี่ปีที่คบกัน ควำม

สมัพนัธ์ของเรำเป็นควำมลบั เขำไม่เคยบอกครอบครวั เพื่อน หรอืคน

รู้จกัว่ำฉนัเป็นแฟน เขำอ้ำงว่ำขอสร้ำงเนื้อสร้ำงตวัก่อน พร้อมเมื่อไหร่

ถึงจะเปิดตัว แต่ฉันก็พยำยำมคิดในแง่ดีนะคะว่ำ คบกันแบบไม่เปิด

เผยกไ็ม่เป็นไร แค่รู้ว่ำเรำสองคนรกักนักพ็อ...

“แต่ยิ่งเวลำผ่ำนไป ฉนักย็ิ่งรู้สกึอดึอดักบัสถำนะแบบนี้มำกขึ้น

ทกุวนั แล้ววนันี้ฉนักไ็ด้รู้ควำมจรงิว่ำ เขำมคีรอบครวัอยู่แล้ว แถมยงั

มลีูกด้วย ที่เขำไม่เปิดเผยว่ำคบฉนั กเ็พรำะกลวัว่ำภรรยำจะรู้ ไม่ใช่

เพรำะเหตผุลที่อ้ำง ฉนัเสยีใจมำก แต่กพ็ูดกบัใครไม่ได้ เพรำะตลอด

เวลำที่คบกนั คนรอบตวัฉนัไม่มใีครรู้เรื่องนี้เลยสกัคน แล้วฉนักอ็ำยที่

จะไประบำยกบัพวกเขำ เลยมำนั่งดื่มที่นี่ให้หำยเครยีด” พทัธ์ฤทยัหนั

ไปยิ้มให้ชำยหนุ่ม 

นอกจำกจะเกดิวนั เดอืน ปีเดยีวกนัแล้ว เขำและเธอยงั ‘อกหกั’ 

ในวนัเดยีวกนัอกีด้วย ไม่น่ำเชื่อว่ำจะบงัเอญิได้ขนำดนี้

“ค�ำพูดของคุณท�ำให้ฉันได้สติ และเลิกอำลัยอำวรณ์ผู้ชำย 

คนนั้น ฉนัหมำยถงึ...เหน็ทำงที่จะตดัใจน่ะค่ะ เพรำะถ้ำจะให้ลมืคนที่

คบกนัมำสี่ปีให้สนทิภำยในเวลำไม่กี่วนั มนัคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว”
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ปณุณ์ยิ้มอบอุน่ “ผมดใีจนะครบัที่ได้มส่ีวนช่วยให้คณุรูส้กึดขีึ้น”

“ว่ำไปแล้วก็ตลกดีนะคะ คนอกหักกับคนอกหักมำเจอกัน 

แทนที่สถำนกำรณ์จะยิ่งแย่ เพรำะต่ำงคนต่ำงก�ำลงัเฮริ์ต แต่มนักลบั

ท�ำให้เรำสองคนรู้สกึดขีึ้นซะงั้น” ควำมหนกัอึ้งที่สมุอยู่ภำยในใจพทัธ์-

ฤทยัเบำบำงลงกว่ำครึ่ง หลงัจำกได้ระบำยกบัเขำ

ปณุณ์ยิ้มให้เธออย่ำงจรงิใจ

หญิงสำวยิ้มตอบ ขณะที่ดวงตำคู่สวยหลังกรอบแว่นสีด�ำจ้อง

มองใบหน้ำคมคำยของคนตวัโตนิ่งๆ แล้วจู่ๆ  กรู้็สกึเหมอืนมปีณุณ์สอง

คน

สำมคน...

สี่คน...

ห้ำคน...

พทัธ์ฤทยัถอดแว่นออก หลบัตำพร้อมสลดัศรีษะเบำๆ ก่อนจะ

สวมแว่นกลบั แล้วลมืตำขึ้นมองเขำอกีครั้ง

‘โอเค กลบัมำมปีณุณ์คนเดยีวเหมอืนเดมิละ’

“คณุจะกลบัหรอืยงัครบั” เจ้ำของเสยีงทุ้มลกึเอ่ยถำมต่อ

“จรงิๆ คดิว่ำดื่มแก้วนี้หมดกจ็ะกลบั แต่คยุเป็นเพื่อนคณุก่อน

กไ็ด้ค่ะ” พทัธ์ฤทยัชอบมมุมองของเขำ และตั้งแต่คยุกนัมำ ชำยหนุ่ม

กไ็ม่ได้มที่ำทเีจ้ำชู้ใส่เธอ แถมยงัแสดงควำมจรงิใจด้วยกำรให้ถ่ำยรูป

บตัรประชำชนเกบ็ไว้ ดงันั้นหญงิสำวจงึไม่ระแวงในตวัเขำอกีต่อไป

แม้พัทธ์ฤทยัจะไม่ได้สัง่ค็อกเทลเพิม่อกี แต่ดเูหมอืนว่าน�า้

สสีวยๆ ที่ดื่มไปสำมแก้วนั้นจะเริ่มออกฤทธิ์สองชั่วโมงต่อมำ ศรีษะของ

หญงิสำวกเ็ริ่มหนกัอึ้ง สมองประมวลผลช้ำลงกว่ำห้ำสบิเปอร์เซน็ต์

“คุณดื่มไปกี่แก้วครับเนี่ย” ปุณณ์ถำมคู่สนทนำสำวที่ก�ำลัง 

ตำปรอืได้ที่
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“สำม” พทัธ์ฤทยัตอบเสยีงยำนคำงและชูสองนิ้ว

ชำยหนุ่มส่ำยหน้ำข�ำ “เมำจรงิ ไม่ต้องสบื”

ตอนนี้เป็นเวลำเที่ยงคืนกว่ำแล้ว แต่บรรยำกำศภำยในผับก็

คกึคกัไม่สร่ำงซำ วงดนตรยีงัคงบรรเลงเพลงฮติประจ�ำผบัอย่ำงต่อเนื่อง

อยู่บนเวทดี้ำนหน้ำ

ไม่ว่ำจะเป็นเพลง “เพียงกระซิบ” ของวง ‘Blackhead’ เพลง 

“ฤดูร้อน” ของวง ‘Paradox’ และเพลง “ฤดูที่ฉนัเหงำ” ของวง ‘Flure’

พอจบจำกลสิต์เพลงช�้ำๆ ตอกย�้ำควำมเจบ็ปวด กต็ำมมำด้วย

ลสิต์เพลงให้ก�ำลงัใจคนอกหกับ้ำง

เริ่มด้วยเพลง “ปล่อยวำง” ของวง ‘Playground’ เพลง “ปล่อย” 

ของ ‘ป๊อบ ปองกูล’ ก่อนปิดท้ำยด้วยเพลง “ใจนกัเลง” ของ ‘พงษ์-

พฒัน์ วชริบรรจง’

“ได้แต่ยิ้มอวยพรให้ไปด ีให้เธอ ‘ได้’ กบัเขำ และจงโชคด ีอย่ำ

มอีะไรให้เสยีใจ ส่วนตวั ‘ฉนั’ จะลมื ว่ำเคยร้องไห้ ลมืว่ำเคยต้องเป็น

ใคร ที่เธอไม่เอำำำ!” 

ปณุณ์และพทัธ์ฤทยักอดคอกนัแหกปำกร้องเพลงด้วยควำมอนิ 

ควำมอัดอั้นตันใจทั้งมวลถูกระบำยออกมำกับเสียงตะโกน ท�ำให้เขำ

และเธอรู้สกึโล่งขึ้นมำก

“ให้มนัได้กนัไปเลย ฉนัไม่แคร์แล้ว แล้วฉนักจ็ะไม่เสยีน�้ำตำให้

ผู้ชำยเลวๆ อย่ำงมนัอกีต่อไป!”

“ผมกจ็ะไม่ร้องไห้ให้ผู้หญงิคนนั้นกบัเพื่อนเลวๆ อกีแล้ว!”

ชำยหนุ่มและหญงิสำวประกำศกร้ำว

“คุณพักอยู่ที่ไหนครับ เดี๋ยวผมไปส่ง” ปุณณ์เอ่ยขึ้นเมื่อ

เวลำล่วงเลยมำจนถงึตหีนึ่ง

เบอร์เบนิออนเดอะรอ็กห้ำแก้วที่ดื่มไป ไม่ได้ท�ำให้เขำเมำแม้แต่
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น้อย ต่ำงจำกคนตวัเลก็ที่ดื่มบลูมำร์กำรติำไปเพยีงสำมแก้ว แต่แสดง

อำกำรเมำชดัเจน

“ฉนัยงัไม่อยำกกลบัห้อง” พทัธ์ฤทยัยู่ปำก

“แล้วจะไปไหน ผับจะปิดแล้วนะ” ชำยหนุ่มถอนหำยใจเบำๆ 

เธอคงไม่คิดสินะว่ำค็อกเทลสีสวยๆ แบบนั้น ดื่มไปดื่มมำจะเมำโดย

ไม่รู้ตวั ถงึได้ซดัไปตั้งสำมแก้ว

“อยำกนั่งรถเล่น” หญิงสำวปรือตำขึ้นมองคนตัวโตและบอก

เสยีงอ้อน

ปณุณ์เจอสำยตำและน�้ำเสยีงอย่ำงนั้นหวัใจกอ่็อนยวบ เขำเป็น

คนใจอ่อนกบัผู้หญงิเสมอ โดยเฉพำะผู้หญงิที่น่ำรกัแบบนี้

“นั่งรถเล่น?” คิ้วหนำเลกิขึ้น

“ออื” อกีฝ่ำยตอบเสยีงหนกัแน่น

“แล้วจะไปไหน”

“ไม่รู้ แล้วแต่คณุ”

ไม่น่ำเชื่อว่ำคนที่ตอนแรกไม่อยำกคยุกบัเขำ ไปๆ มำๆ จะอ้อน

ขอให้เขำพำไปขบัรถเล่นซะงั้น

ปณุณ์มองใบหน้ำใสของสำวแว่นพลำงยิ้มอย่ำงเอน็ดู

“ป้ะ” พทัธ์ฤทยัเร่งเร้ำเมื่อเหน็เขำเงยีบ

“ไม่กลวัเหรอครบั”

“กลวัอะไร”

“กลวัผมไง”

ทันทีที่ชำยหนุ่มพูดจบ มือเล็กก็เอื้อมมำเชยคำงเขำ ดวงตำ 

ฉ�่ำเยิ้มของคนเมำหรี่แคบลง “กลวัท�ำไม คณุน่ำรกัออก ไม่เหน็น่ำกลวั

สกันดิ” หญงิสำวเอ่ยเสยีงยำนคำง

ปณุณ์ดงึมอืเธอออก “พูดแบบนี้ผมหวั่นไหวนะ”

“แค่นี้กห็วั่นไหวแล้วเหรอ อ่อนหดั!”
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ชำยหนุ่มไม่ถอืสำคนเมำ “นี่ ผมว่ำผมพำคณุไปส่งที่ห้องดกีว่ำ 

เมำมำกแล้ว”

“ไม่เอำ” พทัธ์ฤทยัส่ำยหน้ำหวอื “อยำกนั่งรถเล่น”

“แต่คณุเมำ”

“ไม่เมำ” เจ้ำตวัเถยีง

“ถ้ำงั้น...นี่กี่นิ้ว” ปณุณ์ทดสอบโดยกำรชูสำมนิ้ว

“ง่ำยมำก สำมนิ้ว!”

เจ้ำของใบหน้ำหล่อใสขมวดคิ้วเข้มเข้ำหำกนัพลำงขบคดิ “รูไ้ด้

ไงวะ หรอืแกล้งเมำ”

“ฉนัหมำยถงึคณุอ้ะ สำมนิ้ว!” พทัธ์ฤทยัหวัเรำะคกิคกั

“ฮะ!” ปณุณ์อึ้งไปเลก็น้อย แต่วนิำทตี่อมำกข็�ำเบำๆ เหน็ใสๆ 

อย่ำงนี้แต่แอบหื่นเหมือนกันนะนี่ ที่เขำบอกว่ำเวลำเมำคนเรำจะเผย

ตวัตนที่แท้จรงิออกมำ ท่ำทำงจะเป็นควำมจรงิ

“ปุณณ์สำมนิ้วๆๆๆ ฮ่ำๆๆๆ” สำวร่ำงเล็กล้อเลียนเขำอย่ำง

สนกุสนำน

“หื่นนะเนี่ยเรำ”

“เพิ่งรู้เหรอ ออิ”ิ พทัธ์ฤทยัยิ้มทะเล้น

‘ผูห้ญงิคนนี้เมำแล้วรั่วชะมดั’ มมุปำกของชำยหนุม่ยกยิ้มน้อยๆ 

อยู่กบัเธอแล้วท�ำให้เขำลมืควำมทกุข์ไปเลย

“เอำไงดวีะ พำไปนั่งรถเล่นหรอืไปส่งที่ห้องด”ี ปณุณ์คดิไม่ตก 

เพรำะใจจรงิกย็งัอยำกใช้เวลำกบัหญงิสำวที่เขำถูกชะตำต่อ 

“คูณณณ เรำจะไปกนัได้หรอืยงัเนี่ยยย” คนเมำโวยวำย

“แน่ใจใช่ไหมว่ำจะไป”

“ออื”

“งั้นบอกมำก่อนว่ำชื่ออะไร” ตั้งแต่คุยกันมำสองชั่วโมงกว่ำ 

ปณุณ์กย็งัไม่รู้ชื่อเสยีงเรยีงนำมของอกีฝ่ำยเลย
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“อ้ำว ยงัไม่รู้เหรอ”

“รู้ได้ไง กค็ณุยงัไม่บอก”

“เพลนิ”

“ครับ?” ชำยหนุ่มเอียงตัวเข้ำไปหำคนที่นั่งอยู่บนเก้ำอี้บำร์ตัว

ข้ำงกนั

“ชื่อเพลนิ”

“ชื่อน่ำรกัด”ี รอยยิ้มละไมระบำยอยู่บนใบหน้ำหล่อเหลำ

“คนกน็่ำรกั”

“ชมตวัเองกไ็ด้เหรอ”

“ออืฮ ึ ป้ะ ไปกนัเถอะ!” พูดจบพทัธ์ฤทยักเ็อื้อมมอืมำดงึแขน

เขำ

ปณุณ์ชั่งใจอยู่พกัหนึ่ง ก่อนจะบอก “โอเค ไปกไ็ป”
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ปุณณ์ (ไม่) น้อย

1

ด้วยความทีพ่ทัธ์ฤทยันัง่แทก็ซีม่าท่ีผบั จงึไม่มปัีญหาเร่ือง

รถของหญงิสำว

ปณุณ์ขบัรถเก๋งซดีำนสดี�ำออกมำจำกผบั แต่ยงัไม่รูว่้ำจะไปไหน 

มุ่งหน้ำไปได้ไม่ถงึสบินำท ีพทัธ์ฤทยักม็อีำกำรคลื่นไส้ขึ้นมำกะทนัหนั 

เขำจงึต้องจอดรถให้เธอลงไปอำเจยีนข้ำงทำง

ชำยหนุ่มตำมลงไปลูบหลังให้หญิงสำว และยื่นขวดน�้ำดื่มที่มี

ตดิรถให้เธอล้ำงปำก

“โอเคไหมคณุ” เขำถำมอย่ำงห่วงใย

“โอเค” พทัธ์ฤทยัตอบเสยีงยำนคำง

“กลบัห้องเถอะ ไม่ต้องไปนั่งรถเล่นแล้วละ” ปณุณ์คดิว่ำสภำพ

แบบนี้ไม่น่ำจะไหว

หญงิสำวพยกัหน้ำหงกึๆ

“นี่ครบั จะได้สดชื่นขึ้น” เขำยื่นลกูอมรสมนิต์ที่แกะจำกซองแล้ว

ให้เธอ

พทัธ์ฤทยัรบัไปอมอย่ำงว่ำง่ำย

ปุณณ์ประคองเธอไปนั่งที่เบำะฝั่งผู้โดยสำรและคำดเข็มขัด

นิรภัยให้ กลิ่นแอลกอฮอล์ผสมกับกลิ่นหวำนละมุนจำกร่ำงบำงนั้น 
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เย้ำยวนจนท�ำให้หวัใจของชำยหนุม่เต้นเรว็ขึ้นสองเท่ำ เขำกลนืน�้ำลำย

ลงคอช้ำๆ อย่ำงหกัห้ำมใจ ก่อนจะผละออกมำ และเดนิกลบัไปประจ�ำ

ที่นั่งคนขบั

“คณุพกัอยู่ที่ไหนครบั” เขำถำมหลงัจำกออกรถ

เงยีบ

ปณุณ์หนัไปมองกพ็บว่ำพทัธ์ฤทยัหลบัไปแล้ว

เขำมองใบหน้ำหวำนที่เป็นสีแดงระเรื่อเพรำะฤทธิ์แอลกอฮอล์

พลำงอมยิ้ม ขนำดหลบัยงัน่ำรกัเลย

ควำมรู้สกึชอบใครสกัคนตั้งแต่แรกเจอ ไม่ใช่จะเกดิขึ้นได้ง่ำยๆ 

แต่เขำรู้สกึอย่ำงนั้นกบัพทัธ์ฤทยั

ปณุณ์ไม่คดิว่ำมนัเรว็ไป เพรำะ ‘ชอบ’ กบั ‘รกั’ เป็นคนละอย่ำง

กนั 

เขำประทบัใจในตวัหญงิสำว อยำกคยุ อยำกรูจ้กัให้มำกขึ้น แต่

ยังพูดว่ำรักไม่ได้ เพรำะเขำและพัทธ์ฤทัยเพิ่งจะเจอกันไม่กี่ชั่วโมง

เท่ำนั้น แต่ส่วนใหญ่ควำมรกักพ็ฒันำมำจำกควำมชอบไม่ใช่เหรอ

ปณุณ์คดิว่ำถ้ำมโีอกำสได้เรยีนรู้กนั เขำจะรกัเธอได้ไม่ยำกเลย

“เพลนิ” ชำยหนุ่มลองเรยีกหญงิสำว

อกีฝ่ำยยงัคงเงยีบ

“เพลนิ” ปณุณ์ใช้เสยีงดงัขึ้น แต่ผลลพัธ์กอ็อกมำเช่นเดมิ

ถ้ำจะสุม่โทร. หำเพื่อนของพทัธ์ฤทยัสกัคน เรื่องรำวอำจจะบำน

ปลำยไปกนัใหญ่ เพรำะพทัธ์ฤทยับอกเองว่ำ เรื่องที่เธออกหกัไม่มใีคร

รู้ หรือหำกจะพำไปฝำกไว้กับเพื่อนผู้หญิงของเขำ เขำก็ไม่มีเพื่อน 

ผู้หญงิที่สนทิกนัจนสำมำรถรบกวนได้ขนำดนั้น

เมื่อไม่มทีำงเลอืกอื่น ปณุณ์จงึตดัสนิใจพำหญงิสำวไปที่คอนโด

ของตวัเอง ซึ่งตั้งอยูแ่ถวพระรำมเก้ำ เพรำะไม่รูว่้ำจะพำเธอไปส่งที่ไหน

ดี
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หวงัว่ำตื่นมำตอนเช้ำอกีฝ่ำยคงไม่เข้ำใจผดิ เพรำะเขำบรสิทุธิ์ใจ 

ไม่ได้คดิจะล่วงเกนิเธอเลยแม้แต่น้อย

ปุณณ์ประคองคนเมาเข้ามายังห้องพักขนาดสี่สิบตาราง

เมตรอย่ำงทลุกัทเุล เขำถอดรองเท้ำส้นสงูสขีำวที่หญงิสำวสวมอยูอ่อก 

และเกบ็ไว้ในตู้รองเท้ำ ก่อนจะพำเธอไปยงัห้องนอน

“คูณณณ จะพำฉนัไปนั่งรถเล่นใช่ไหม”

“ไม่ไปแล้ว คณุเมำ”

“ช้ำนไม่เมำ!”

“ยงัจะเถยีงอกี” ชำยหนุ่มท�ำหน้ำเหนื่อยใจ

เมื่อเข้ำมำถงึห้องนอน เขำกป็ระคองสำวร่ำงเลก็ให้นอนลงบน

เตยีงและเปิดแอร์เพื่อขบัไล่ควำมร้อน “นอนพกัผ่อนนะคณุ พรุ่งนี้เช้ำ

ค่อยกลบับ้ำนแล้วกนั”

“ไม่นอนได้ไหม” อกีฝ่ำยอทุธรณ์

“ไม่ได้” ปณุณ์บอกเสยีงเข้ม

สำวแว่นท�ำหน้ำมุ่ยและเอ่ยเสยีงอ่อย “ท�ำไมดจุงั”

“กค็ณุดื้อนี่นำ”

“...” ใบหน้ำหวำนงอง�้ำ

“นอนนะครบั ผมจะไปอำบน�้ำ” มอืหนำเอื้อมไปดงึแว่นตำของ

เธอออก และวำงไว้บนตูล้ิ้นชกัข้ำงหวัเตยีง จำกนั้นปณุณ์กถ็อดเสื้อผ้ำ

ออกจนเหลือเพียงบ็อกเซอร์สีด�ำตัวเดียว ไม่กลัวว่ำหญิงสำวจะเห็น 

เพรำะเธอเมำอยู่ แถมยงัสำยตำสั้นด้วย

เจ้ำของร่ำงสูงโปร่งเดินเข้ำไปในห้องน�้ำซึ่งอยู่ภำยในห้องนอน 

ใช้เวลำอำบน�้ำไม่ถึงห้ำนำทีก็เดินกลับออกมำพร้อมผ้ำเช็ดตัวสีขำวที่

พันร่ำงกำยท่อนล่ำงอยู่ หยดน�้ำยังคงเกำะพรำวอยู่บนแผ่นอกกว้ำง

และซกิซ์แพก็แน่น
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ปณุณ์ใช้ผ้ำขนหนผูนืเลก็เชด็ผมสดี�ำขลบัที่เปียกหมำดๆ ให้แห้ง 

ขณะเดนิไปยงัตู้เสื้อผ้ำ 

เขำหยบิเสื้อยดืตวัเก่ำและบอ็กเซอร์ลำยตำรำงออกมำ ทว่ำยงั

ไม่ได้ใส่ เสยีงใสที่ดงัขึ้นด้ำนหลงักเ็รยีกให้ชำยหนุ่มหนัไปมอง

“ฉนัอยำกอำบน�้ำบ้ำงอ้ะ”

ดวงตำคมกรบิเบกิกว้ำงขึ้น มนัจะไม่มปีัญหำเลยสกันดิถ้ำเธอ

บอกเขำว่ำอยำกอำบน�้ำเฉยๆ แต่นี่พทัธ์ฤทยัดนัถอดเสื้อผ้ำออกเหลอื

เพยีงเสื้อชั้นในสขีำวที่ปกปิดอกอวบอิ่มไว้แทบไม่มดิ และแพนตลีกูไม้

ตวัจิ๋วที่ท�ำให้จติใจของปณุณ์ไม่อยู่กบัเนื้อกบัตวั

ใครจะไปคิดว่ำสำวแว่นที่ดูเรียบร้อยจะดูร้อนแรงได้มำกขนำด

นี้!

ปุณณ์กลืนน�้ำลำยอย่ำงยำกล�ำบำก เพรำะล�ำคอแห้งผำกไป

หมด

“ฉันอำบน�้ำได้ไหม” คนเมำถำมเสียงยำนคำงพลำงเอี้ยวแขน

ทั้งสองข้ำงไปด้ำนหลงัเพื่อจะปลดตะขอเสื้อชั้นใน

“ได้ครับ” ชำยหนุ่มพยำยำมควบคุมตัวเองอย่ำงหนัก เพรำะ

ควำมเซก็ซี่ของเธอท�ำเอำอำรมณ์เขำป่ันป่วนไปหมด “แต่ว่ำ...” ปณุณ์

ก�ำลงัจะบอกให้อกีฝ่ำยไปถอดเสื้อผ้ำในห้องน�้ำ แต่กไ็ม่ทนัเสยีแล้วเมื่อ

พทัธ์ฤทยัปลดตะขอเสื้อชั้นในเสรจ็กถ็อดออกทนัที

“เฮ้ย!” ปณุณ์แทบหยดุหำยใจเมื่อเหน็อกอวบอิ่มเตม็สองตำ

ร่ำงกำยของเขำมปีฏกิริยิำตอบสนองต่อสิ่งเร้ำอย่ำงรวดเรว็ จน

ผ้ำเชด็ตวัสขีำวไม่อำจปกปิดเอำไว้ได้อกีต่อไป

แม้ชำยหนุ่มจะไม่ได้เมำ แต่ปริมำณแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้ำไปก็

ท�ำให้ควำมสำมำรถในกำรยับยั้งชั่งใจหำยไปกว่ำสำมสิบเปอร์เซ็นต์ 

เขำคงควบคมุตวัเองได้ดกีว่ำนี้ ถ้ำไม่ได้ดื่มเลยสกัแก้ว

“อย่ำถอด!” เสียงทุ้มลึกร้องห้ำมเมื่อสำวร่ำงเล็กก�ำลังจะรูด
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แพนตตีวัจิ๋วลง

“ท�ำไมล่ะ กฉ็นัจะอำบน�้ำนี่” คนเมำท�ำหน้ำยู่

“ไปถอดในห้องน�้ำ” ปุณณ์บอกเสียงขรึม พยำยำมไม่มองต�่ำ

กว่ำใบหน้ำเธอ เพรำะแค่นี้เขำกร็วดร้ำวแทบจะระเบดิอยู่แล้ว

ปณุณ์เอำเสื้อยดืมำคำดเอวเพื่อบงั ‘ปณุณ์ไม่น้อย’ ไว้ เพรำะ

กลัวว่ำถ้ำอีกฝ่ำยเห็นว่ำเขำไม่ได้เป็น ‘ปุณณ์สำมนิ้ว’ อย่ำงที่เธอ 

ล้อเลยีนแล้วจะชอ็ก

“ถอดตรงนี้กไ็ม่เหน็เป็นไรเลย” อกีฝ่ำยงอแงรำวกบัเดก็น้อย

เธอคงไม่รู้ตวัสนิะว่ำตวัเองไม่ ‘เดก็’ เลย

“ท�ำไมดื้ออย่ำงนี้นะ” ปณุณ์ผ่อนลมหำยใจออกมำช้ำๆ พลำง

คดิหำวธิรีบัมอืกบัคนดื้อ

ดวงตำคมกริบเปล่งแสงระยิบระยับเมื่อคิดบำงอย่ำงออก 

เจ้ำของร่ำงสูงโปร่งก้ำวเข้ำไปหำเธอด้วยท่ำทีคุกคำม เพื่อจะท�ำให ้

อกีฝ่ำยกลวั แต่ผดิคำด แทนที่จะกลวั หญงิสำวกลบัหวัเรำะคกิ

“จะเล่นไล่จบัเหรอ” ดวงตำกลมโตเป็นประกำยซกุซน

“นี่ คณุต้องกลวัผมส”ิ คิ้วหนำขมวดมุ่นจนแทบจะเป็นปม

“จ้ำงให้กไ็ม่กลวั” คนตวัเลก็ท�ำหน้ำทะเล้น 

“ควำมอดทนผมมจี�ำกดันะ” ปณุณ์ขบกรำมแน่น เพรำะควำม

ต้องกำรก�ำลงัพุ่งสูงขึ้นทกุที

“แน่จรงิกจ็บัฉนัให้ได้ส!ิ” พทัธ์ฤทยัท้ำทำย แต่เพรำะควำมเมำ

ท�ำให้หญงิสำวเสยีหลกัในจงัหวะที่หมนุตวัจะวิ่งหน ี“ว้ำย!”

“เฮ้ย คณุ!” ชำยหนุม่พุง่เข้ำไปหำร่ำงบำง และใช้แขนแกร่งตวดั

รั้งเอวคอดเอำไว้ได้อย่ำงทนัท่วงที

พทัธ์ฤทยักะพรบิตำปรบิๆ ทรวงอกเต่งตงึขยบัขึ้นลงเรว็ๆ ตำม

จงัหวะกำรหำยใจ ในขณะที่ส่วนล่ำงของเขำและเธอแนบชดิกนั 

สมำธขิองปณุณ์แตกซ่ำน ควำมปรำรถนำก่อตวัเข้มข้น เขำเลยี
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รมิฝีปำกที่แห้งผำก ก่อนจะเงยหน้ำขึ้นสบตำคนที่อยูใ่นอ้อมแขน ชำย

หนุ่มพยำยำมต่อต้ำนควำมต้องกำรในส่วนลกึอย่ำงสดุควำมสำมำรถ 

แต่มนัไม่ใช่เรื่องง่ำยสกันดิ

พัทธ์ฤทัยเหมือนแม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดมหำศำลที่ท�ำให้เขำ 

ไม่สำมำรถดงึตวัเองออกมำได้เลย

ปณุณ์พยำยำมนบัหนึ่งถงึร้อย แต่ในที่สดุกอ็ดทนไม่ไหวอกีต่อ

ไป ชำยหนุ่มปลดผ้ำเช็ดตัวสีขำวออกแล้วเบียดกำยเข้ำหำร่ำงนุ่มนิ่ม 

ควำมแข็งขึงร้อนผ่ำวที่เสียดสีเข้ำกับหน้ำท้องแบนรำบท�ำให้อีกฝ่ำย

เบิกตำโตและดิ้นขลุกขลัก และนั่นก็เป็นกำรปลุกปั่นอำรมณ์ดิบของ

เขำให้พลุ่งพล่ำนมำกขึ้นโดยไม่รู้ตวั

มือหนำเริ่มลูบไล้ไปตำมส่วนเว้ำส่วนโค้งของคนตัวเล็กอย่ำง

หลงใหลมวัเมำ เริ่มตั้งแต่แผ่นหลงั เอวคอด เรื่อยลงมำจนถงึบั้นท้ำย 

ท่อนเหล็กร้อนจัดที่ก�ำลังถูไถกับท้องน้อยท�ำให้หญิงสำวเสียว

วบูในช่องท้องอย่ำงรนุแรง ขำเรยีวถอยหน ีแต่อกีฝ่ำยกต็ำมมำนวัเนยี

อยู่ดี

สัมผัสวำบหวำมท�ำให้พัทธ์ฤทัยรู้สึกทรมำน แต่มันเป็นควำม

ทรมำนที่มำพร้อมกบัควำมสขุสม ดวงตำกลมโตหลบัพริ้ม รูส้กึเหมอืน

ก�ำลงัล่องลอยอยู่บนฟำกฟ้ำยงัไงยงังั้น

ควำมเมำท�ำให้หญงิสำวลมืควำมผดิชอบชั่วดจีนหมดสิ้น และ

ไม่ได้คดิถงึผลดผีลเสยีที่จะตำมมำหลงัจำกคนืนี้เลยแม้แต่น้อย

ปณุณ์เลื่อนฝ่ำมอืใหญ่ขึ้นมำกอบกมุทรวงอกอวบอิ่มทั้งสองข้ำง 

แล้วเคล้นคลงึเป็นจงัหวะอย่ำงเพลดิเพลนิ

“อื๊อ” พทัธ์ฤทยัครำงโหย บดิกำยไปมำด้วยควำมซ่ำนสยวิ ก่อน

ที่เสียงเล็กๆ จะถูกกลืนหำยเมื่อชำยหนุ่มโน้มใบหน้ำหล่อเหลำลงมำ 

จดักำรปิดปำกเธอด้วยรมิฝีปำกอุ่นจดัของเขำ

ปุณณ์ขยี้จูบอย่ำงร้อนแรง ส่วนมือหนำก็ยังฟอนเฟ้นทรวงอก
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นุ่มหยุ่นไม่หยุด เสียงหำยใจหอบถี่ของชำยหนุ่มและหญิงสำวสอด

ประสำนกนัไม่เป็นจงัหวะ

จูบหวิวหวำมท�ำให้พัทธ์ฤทัยแข้งขำอ่อนระทวยจนแทบทรงตัว

ไม่อยู่ สัมผัสซำบซ่ำนส่งผลให้ผิวขำวเนียนละเอียดเปลี่ยนเป็นสีแดง

จดัไปทั่วทั้งตวั

ชำยหนุม่ใช้ลิ้นแกร่งดนุดนักลบีปำกหวำนให้เผยอออก ก่อนจะ

สอดแทรกลิ้นสำกร้อนเข้ำไปหยอกเย้ำเรียวลิ้นเล็ก และกวำดกิน 

น�้ำหวำนในโพรงปำกอุ่นที่มรีสมนิต์เจอือยู่

ปุณณ์รั้งร่ำงบำงให้เดินตำมไปยังเตียงนุ ่มโดยไม่ปล่อยให้ 

รมิฝีปำกของเขำและเธอหลดุออกจำกกนัแม้แต่วนิำทเีดยีว

ไม่นำนต่อจำกนั้นร่ำงสองร่ำงที่ก�ำลงันวัเนยีกนักล้็มลงบนเตยีง

ขนำดคิงไซซ์ ก่อนที่ฝ่ำยชำยจะขึ้นไปคร่อมอยู่บนตัวฝ่ำยหญิงและ

รกุรำนรมิฝีปำกอิ่มเตม็ด้วยจูบร้อนเร่ำกว่ำเดมิ

ห้ำนำทต่ีอมำ ปณุณ์จงึผละออกไป แต่ยงัไม่ละมอืจำกทรวงอก

สล้ำง ปลำยนิ้วแกร่งบดบี้ยอดทรวงสหีวำนเป็นจงัหวะหวำมไหว จน

คนตวัเลก็บดิเร่ำและหลดุครำงออกมำด้วยควำมซ่ำนสยวิ

แล้วปณุณ์กแ็กล้งให้เธอทรมำนกว่ำเดมิด้วยกำรโน้มตวัลงครอบ

รมิฝีปำกอุน่ชื้นลงบนยอดทรวงสชีมพรูะเรื่อก่อนจะตวดัปลำยลิ้นไล้วน

เร็วรี่ จำกนั้นเขำก็สลับมำท�ำกับอีกข้ำงในแบบเดียวกัน กำรปลุกปั่น

ของเขำท�ำเอำหญงิสำวหำยใจแทบไม่ทนั โดยเฉพำะจงัหวะที่โดนฟัน

คมครูดเบำๆ สตทิี่เหลอืน้อยอยู่แล้วกย็ิ่งกระเจดิกระเจงิ

ร่ำงบำงแอ่นเกร็งด้วยควำมซ่ำนเสียวสุดจะพรรณนำ ลิ้น

ร้ำยกำจของปุณณ์ท�ำให้พัทธ์ฤทัยหัวหมุนติ้ว สมองกลำยเป็นสีขำว

โพลน เนื้อตวัร้อนวูบวำบรำวกบัถูกไฟลน 

ปุณณ์ดูดดื่มควำมหวำนละมุนจำกเธอจนพอใจ แล้วจึงปล่อย

ให้ทรวงอกอวบอิ่มเป็นอิสระ ชำยหนุ่มเอื้อมมือไปเปิดตู้ลิ้นชักข้ำง 
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หัวเตียงและหยิบกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่มีติดห้องไว้เสมอออกมำก่อน

จดักำรสวมใส่เครื่องป้องกนัอย่ำงรวดเรว็

พทัธ์ฤทยัไม่รู้ตวัเลยว่ำแพนตถีูกถอดออกไปตอนไหน รู้ตวัอกีที

บำงอย่ำงที่แขง็ขงึและร้อนผ่ำวกส็อดแทรกเข้ำมำในตวัเธอแล้ว

ควำมใหญ่โตท�ำให้ใบหน้ำหวำนเหยเก รู้สกึเหมือนร่ำงกำยจะ

ปรแิยกออกเป็นสองเสี่ยง

ปณุณ์กดัฟันอดทน ค่อยๆ ส่งตวัตนที่เหยยีดขยำยเตม็ที่เข้ำไป

ทีละนิด แม้ควำมอ่อนนุ่มดุจแพรไหมที่บีบรัดแน่นจะท�ำให้เขำแทบ

ขำดใจตำยกต็ำม เพรำะหำกเขำใจร้อน หญงิสำวจะเจบ็กว่ำนี้อกีหลำย

เท่ำ

ชำยหนุ่มก้มลงจูบซับไปทั่วใบหน้ำหวำนอย่ำงปลอบประโลม 

ก่อนประทบัรมิฝีปำกหยกัลกึลงบนรมิฝีปำกอิ่มอย่ำงอ่อนหวำน

ในที่สุดตัวตนของเขำก็จมหำยเข้ำไปในควำมอ่อนนุ่มชุ่มฉ�่ำจน

มดิเม้น ปณุณ์รอให้เธอผ่อนคลำย ก่อนจะเริ่มขยบัเอวสอบเป็นจงัหวะ

เชื่องช้ำ และค่อยๆ ทวคีวำมถี่ขึ้นตำมล�ำดบั

“อื๊อ”

“ออื”

ปุณณ์กระแทกกระทั้นเร็วรี่จนเตียงสั่นสะเทือน คิ้วเข้มขมวด

แน่นด้วยควำมเสยีวซ่ำน แม้ภำยในห้องจะเปิดเครื่องปรบัอำกำศเยน็

ฉ�่ำ แต่กไ็ม่อำจหยดุยั้งควำมร้อนแรงบนเตยีงขนำดคงิไซซ์ลงได้

สุดท้ำยเขำก็พำเธอพุ่งทะยำนขึ้นไปแตะเส้นขอบฟ้ำ ร่ำงหนำ

และร่ำงบำงกระตกุเกรง็พร้อมกนั 

“อื๊อ”

“อ้ำ”

ปณุณ์ปลดปล่อยออกมำจนหยดสดุท้ำย ก่อนซกุใบหน้ำลงกบั

ทรวงอกอวบอิ่มอย่ำงหมดแรง ต่ำงคนต่ำงหำยใจหอบถี่รำวกับไปวิ่ง
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มำรำธอนมำสบิกโิลเมตร

ชำยหนุม่อยู่ในท่ำนั้นนำนกว่ำห้ำนำท ีก่อนจะผละออกมำ และ

พบว่ำหญงิสำวหลบัไปเสยีแล้ว

ปุณณ์มองเธอด้วยสำยตำเอ็นดู ก้มลงจูบหน้ำผำกมนอย่ำง

ทะนถุนอม ก่อนจะบอกน�้ำเสยีงอบอุ่น

“ผมจะรบัผดิชอบเรื่องคนืนี้เอง ไม่ต้องห่วงนะครบั”

ปณุณ์กไ็ม่รูว่้ำพรุง่นี้เช้ำจะเป็นยงัไง รูแ้ต่ว่ำเขำชอบผูห้ญงิคนนี้

ตั้งแต่ตอนที่คุยกันในผับ และตั้งใจจะสำนต่อควำมสัมพันธ์กับเธอ 

อยู่แล้ว แต่บรรยำกำศหวำมไหว อำรมณ์ที่พลุ่งพล่ำน และฤทธิ์

แอลกอฮอล์กท็�ำให้กำรผูกสมัพนัธ์ข้ำมขั้น 

แต่ถึงแม้จะเริ่มต้นด้วยเซ็กซ์ ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะพัฒนำ

เป็นควำมสมัพนัธ์ที่มั่นคงไม่ได้สกัหน่อย เขำไม่ได้คดิจะฟันแล้วทิ้ง ถ้ำ

พัทธ์ฤทัยใจตรงกัน จำกคนแปลกหน้ำก็เปลี่ยนเป็นคนรู้ใจได้ไม่ยำก

เลย
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ฟันแล้วทิ้ง

2

พัทธ์ฤทัยรู้สึกตัวพร้อมอาการหนักศีรษะเล็กน้อย คงเป็น

เพรำะบลูมำร์กำรติำที่ดื่มไปสำมแก้วนั่นละ ว่ำแต่ตอนนี้เธออยู่ที่ไหน

นะ

คิ้วเรยีวขมวดมุ่นเข้ำหำกนั และเริ่มทบทวนควำมทรงจ�ำ

เมื่อคนืนี้เธอไปนั่งดื่มที่ผบัคนเดยีว หนึ่งชั่วโมงผ่ำนไปกม็ผีู้ชำย

คนหนึ่งมำนั่งข้ำงๆ และชวนคยุ เขำชื่อปณุณ์ เกดิวนั เดอืน ปีเดยีวกนั

กบัเธอ แถมยงัอกหกัมำเหมอืนกนัด้วย เธอกบัปณุณ์คยุกนัอย่ำงถกูคอ 

แล้วก.็..

หญงิสำวนิ่วหน้ำ พยำยำมนกึ แต่นกึไม่ออก

เป็นไปได้ว่ำ...ปณุณ์อำจจะมำส่งเธอที่ห้อง

พัทธ์ฤทัยรู้ว่ำตัวเองนอนอยู่บนเตียงแม้ไม่ได้ลืมตำขึ้นมอง แต่

ปณุณ์ไม่รู้นี่นำว่ำเธอพกัที่ไหน แล้วมำส่งถูกที่ได้ยงัไง 

หญงิสำวค่อยๆ ลมืตำขึ้น มอืเรยีวเอื้อมไปหยบิแว่นตำที่ทกุคนื

จะวำงเอำไว้บนตู้ลิ้นชักข้ำงหัวเตียงมำสวม แสงแดดจ้ำที่ส่องผ่ำน 

ผ้ำม่ำนโปร่งแสงเข้ำมำท�ำให้ต้องใช้เวลำปรับสำยตำอยู่ครู่หนึ่ง ก่อน

จะพบว่ำ...เธอไม่ได้อยู่ในห้องนอนของตวัเอง!

สำวร่ำงเลก็ลกุขึ้นนั่ง จงัหวะนั้นผ้ำห่มนวมกเ็ลื่อนลงเผยให้เหน็
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หน้ำอกอวบอิ่มที่มรี่องรอยสกีลบีกหุลำบกระจำยอยู่ทั่ว

‘ฮะ! รอยแดงพวกนี้มำจำกไหนกนั! แล้วเรำนอนถอดเสื้อทั้งคนื

เลยเหรอ’

หญิงสำวเลิกผ้ำห่มขึ้นดู แล้วตกใจกว่ำเดิม เพรำะเธออยู่ใน

สภำพล่อนจ้อนเลยก็ว่ำได้ แต่สิ่งที่ท�ำให้พัทธ์ฤทัยช็อกแทบสิ้นสติก็

คอื...ใต้ผ้ำห่มผนืนั้นยงัมเีจ้ำของเรอืนร่ำงแขง็แรงอกีคน!

หญิงสำวหันขวับไปมองข้ำงกำย แล้วก็พบว่ำคนคนนั้นคือ...

ปณุณ์! ผูช้ำยที่เธอเจอที่ผบัเมื่อคนืนี้นั่นเอง และเขำอยูใ่นสภำพเปลอืย

เปล่ำไม่ต่ำงจำกเธอ!

ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ำเกิดอะไรขึ้น เธอมีวันไนต์สแตนด์กับผู้ชำย

แปลกหน้ำที่เพิ่งเจอกนัได้ไม่กี่ชั่วโมง!

พทัธ์ฤทยัอยำกจะกรดีร้องออกมำดงัๆ ใครจะไปคดิว่ำเหตกุำรณ์ 

วนัไนต์สแตนด์เหมอืนในนยิำยที่ชอบอ่ำนจะเกดิขึ้นกบัตวัเอง!

ท�ำไมปณุณ์ถงึท�ำอย่ำงนี้ เธออตุส่ำห์ชื่นชมว่ำเขำเป็นสภุำพบรุษุ 

แต่เขำกลบัย�่ำยเีธอจนป่นปี้!

เป็นเพรำะควำมเมำงั้นเหรอ

‘ไม่นะ ปณุณ์ดื่มกจ็รงิ แต่เขำไม่ได้เมำจนไม่รู้เรื่องนี่ ไม่งั้นจะ

พำเรำมำที่ห้องได้ยงัไง หรอืว่ำ...เรำจะเป็นฝ่ำยเริ่มก่อน!’

กรี๊ดดด!

หญงิสำวกรดีร้องแบบไม่มเีสยีง ถ้ำเป็นอย่ำงนั้น ยิ่งน่ำอบัอำย

ใหญ่เลย

ที่พัทธ์ฤทัยคิดแบบนี้ ก็เพรำะตอนโดนเพื่อนสนิทลำกไปเที่ยว

ผบัครั้งแรกตอนปีหนึ่ง ฝ่ำยนั้นมอมเบยีร์เธอจนเมำ แล้วพอเมำปุบ๊ เธอ

กเ็ปลี่ยนเป็นคนละคน จำกพทัธ์ฤทยัคนที่เงยีบๆ กลำยเป็นพทัธ์ฤทยั

ที่ชอบแก้ผ้ำและลวนลำมคนอื่น ตั้งแต่นั้นเวลำเพื่อนชวนไปเที่ยวผับ 

เธอก็จะหำทำงปฏิเสธ แต่ถ้ำจ�ำเป็นต้องไปจริงๆ ก็จะสั่งเครื่องดื่มที่
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ไม่มแีอลกอฮอล์แทน เพรำะไม่อยำกเมำแล้วกลำยเป็นพทัธ์ฤทยัคนหื่น

ถ้ำรู้ว่ำดื่มค็อกเทลแค่ไม่กี่แก้วแล้วจะเมำไม่รู้เรื่องขนำดนี้ เธอ

จะไม่ดื่มเลย เหน็สสีวยๆ รสหวำนๆ อย่ำงนั้น แต่ฤทธิ์ร้ำยแรงใช่เล่น 

เธอประมำทเกนิไป คดิว่ำดื่มนดิเดยีวจะไม่เมำ แต่มนัไม่ใช่!

พัทธ์ฤทัยอยำกจะร้องไห้ ที่ผ่ำนมำภำพลักษณ์ของเธอไม่เคย

เสื่อมเสยี อำชพีครอูนบุำลท�ำให้ต้องวำงตวัอย่ำงเหมำะสม เพรำะต้อง

เป็นแบบอย่ำงที่ดใีห้แก่เดก็ๆ แต่สดุท้ำยดนัพลำด ท�ำเรื่องน่ำขำยหน้ำ

จนได้ 

จริงๆ เธอไม่ควรไปเที่ยวผับแต่แรกด้วยซ�้ำ เธอน่ำจะดื่มอยู่ที่

ห้อง เพรำะถ้ำเมำขึ้นมำจะได้ไม่เป็นอนัตรำย 

พทัธ์ฤทยักไ็ม่รูว่้ำท�ำไมเมื่อวำนถงึคดิไม่ได้อย่ำงนี้ คงเป็นเพรำะ

ควำมช็อกและควำมเสียใจที่รู้ว่ำแฟนที่คบกันมำสี่ปีมีภรรยำและลูก

แล้วสติเลยหำยไปหมด ตอนนั้นคิดแค่ว่ำถ้ำได้เติมแอลกอฮอล์เข้ำ

กระแสเลอืดสกัหน่อยคงจะช่วยเยยีวยำควำมเจบ็ปวดได้ จงึนั่งแทก็ซี่

ออกไปที่ผบัทนัทโีดยไม่ได้คดิถงึอนัตรำยที่อำจเกดิขึ้น กว่ำจะส�ำนกึได้

กส็ำยไปแล้ว

ไม่ส ิยงัไม่สำยไป ภำพลกัษณ์ที่ดงีำมของเธอจะไม่เสยีหำย ถ้ำ

ไม่มใีครรู้เรื่องนี้ เพรำะงั้นต้องรบีหนไีปให้เรว็ที่สดุ!

ดวงตำกลมโตมองหำเสื้อผ้ำและชดุชั้นใน แล้วกพ็บว่ำมนักอง

อยู่บนพื้นข้ำงเตยีงนั่นเอง สำวร่ำงเลก็ค่อยๆ ตวดัขำก้ำวลงจำกเตยีง

ช้ำๆ เพื่อไม่ให้ปณุณ์ตื่น ก้มลงหยบิเสื้อชั้นในและแพนตขีึ้นมำใส่ ตำม

ด้วยชดุเดรสสฟี้ำ

‘ว่ำแต่รองเท้ำล่ะ’

พัทธ์ฤทัยกวำดตำมองไปรอบห้อง ก้มลงดูใต้เตียงก็ไม่พบ

รองเท้ำส้นสูงจมิม ีช ูรำคำสองหมื่นกว่ำบำทที่ซื้อมำด้วยน�้ำพกัน�้ำแรง

‘ลูกแม่ อยู่ไหนเนี่ย!’
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หญงิสำวท�ำหน้ำมุ่ย เมื่อหำรองเท้ำคู่โปรดไม่พบ นี่เป็นรองเท้ำ

คูท่ี่แพงที่สดุในชวีติที่เธอเคยซื้อเลย เธอเกบ็เงนิตั้งสำมเดอืนกว่ำจะได้

มนัมำครอบครอง เพรำะไม่ได้เกดิมำร�่ำรวยจนใช้เงนิซื้อของแบรนด์เนม

ได้ตำมใจ แต่วนันี้เจ้ำจมิม ีชูแสนรกักลบัหำยไป!

พทัธ์ฤทยัลงัเล เพรำะถ้ำมวัแต่หำรองเท้ำ ปณุณ์กอ็ำจจะตื่นขึ้น

มำเสยีก่อน แต่ถ้ำจะไปตอนนี้ กอ็ดเสยีดำยรองเท้ำคู่สวยไม่ได้

‘เอำไงดนีะ ระหว่ำงรองเท้ำกบัชื่อเสยีง เรำควรจะเลอืกอะไร’

รมิฝีปำกอิ่มเม้มแน่น รองเท้ำสองหมื่นกว่ำบำท ถ้ำไม่ตำยกเ็กบ็

เงนิซื้อใหม่ได้ แต่ภำพลกัษณ์ที่สั่งสมมำทั้งชวีติ เงนิแค่ไหนกซ็ื้อไม่ได้

‘ไปเถอะ ไม่มีเวลำมำกกว่ำนี้แล้ว ถ้ำเขำตื่นขึ้นมำเรื่องต้อง 

ไม่จบง่ำยๆ แน่’

พทัธ์ฤทยัพยกัหน้ำหงกึๆ เมื่อตดัสนิใจได้

‘รออะไรอยู่ หนสีคิะ!’

ว่ำแล้วสำวร่ำงเล็กก็ก้ำวไปยังประตูห้องนอนอย่ำงแผ่วเบำ 

เอื้อมมอืไปจบัลูกบดิแล้วค่อยๆ หมนุ

แกร๊ก!

“เพลนิ!”

หญิงสำวเบิกตำโต สติแตกกระเจิดกระเจิง หัวใจเต้นตุบๆ 

รำวกบัจะระเบดิออกมำนอกอก ปณุณ์จะรู้สกึตวัช้ำกว่ำนี้สกัห้ำวนิำที

ไม่ได้หรอืไง ไม่งั้นเธอคงออกจำกห้องส�ำเรจ็แล้ว 

พัทธ์ฤทัยลังเลว่ำจะเอำยังไงดี คุยกับเขำ หรือหนี ในที่สุดก็

ตดัสนิใจเลอืกอย่ำงหลงั

‘เอำวะ เป็นไงเป็นกนั!’

พทัธ์ฤทยัตั้งสต ินบัหนึ่งถงึสำม จำกนั้นก.็..ใส่เกยีร์หมำ วิ่งออก

มำจำกห้องนอนของชำยหนุ่มอย่ำงไม่คดิชวีติ!

หญงิสำวไม่ได้รู้เลยว่ำ ที่ปณุณ์เรยีกเธอเมื่อกี้นี้ เขำกแ็ค่ละเมอ
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เท่ำนั้น

กริ๊งงง!

เสยีงโทรศพัท์มอืถอืดงัอยู่หลำยครั้งกว่ำที่ปณุณ์จะรู้สกึตวั

เขำนอนตื่นสำยเป็นปกติ เพรำะด้วยควำมที่เป็นกรำฟิก- 

ดไีซเนอร์จงึต้องท�ำงำนดกึทกุคนื กว่ำจะได้นอนกต็สีองหรอืตสีำม บำง

ครั้งถ้ำมงีำนเร่งด่วน กอ็ำจจะต้องอดนอนตดิต่อกนัหลำยวนัจนกว่ำจะ

ส่งงำนเรยีบร้อย

ชำยหนุม่พลกิตวัไปหยบิเครื่องมอืสื่อสำรที่วำงไว้บนตูล้ิ้นชกัข้ำง

หวัเตยีงมำกดรบัสำย 

“ปณุณ์พดูครบั” เจ้ำของใบหน้ำหล่อเหลำแบบเกำหลเีอ่ยเสยีง

งวัเงยี

“เชี่ยปณุณ์ เป็นไงบ้ำงวะ โทร. ตั้งนำนกว่ำจะรบัสำย” คนที่

โทร. มำคอืศรนัย์ ที่เมื่อคนืนี้ไม่ว่ำงไปดื่มที่ผบักบัเขำ

“กูโอเคแล้ว”

“แน่ใจ?”

“ออื”

“งั้นกด็แีล้ว แต่ถ้ำเกดิมงึเครยีด อยำกแดกเหล้ำ วนันี้กูว่ำงไป

ด้วยแล้วนะ”

“ขอบใจมำก แต่วนันี้กูจะท�ำงำน” แม้จะเป็นวนัเสำร์ แต่งำน

ของปณุณ์ไม่มวีนัหยดุ

เมื่อเขำบอกอย่ำงนั้น ศรนัย์กไ็ม่เซ้ำซี้ “โอเค ยงัไงถ้ำมอีะไรโทร. 

หำกูได้ตลอดนะเว้ย” ฝ่ำยนั้นทิ้งท้ำยก่อนจะวำงสำยไป

ปณุณ์วำงสมำร์ตโฟนไว้ที่เดมิ ก่อนจะนอนต่อ เพรำะรูส้กึเมื่อย

เอวไม่หำย แต่แล้วกน็กึอะไรขึ้นได้

“เพลนิ!”
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ชำยหนุ่มลุกพรวดขึ้นและมองไปยังที่ว่ำงข้ำงตัว เพื่อจะพบว่ำ

มนัว่ำงเปล่ำ

พทัธ์ฤทยัไม่ได้นอนอยู่ข้ำงๆ เขำ

ปณุณ์ตวดัขำก้ำวลงจำกเตยีง หยบิบอ็กเซอร์ลำยตำรำงมำใส่ 

และเดนิไปดูในห้องน�้ำ แต่ไม่พบหญงิสำว ที่ห้องนั่งเล่น และห้องครวั

กไ็ม่มแีม้แต่เงำเช่นกนั

‘เธอหนไีปแล้วงั้นเหรอ’

ปุณณ์เดินคอตกกลับมำยังห้องนั่งเล่น และทรุดตัวนั่งลงบน

โซฟำผ้ำสนี�้ำตำลอย่ำงซมึเซำ ควำมรูส้กึของคนที่ถกูฟันแล้วทิ้งมนัเป็น

แบบนี้เองสนิะ

“ท�ำไมเพลนิถงึหนผีมไปอย่ำงนี้” ชำยหนุม่คร�่ำครวญเสยีงเศร้ำ

ปุณณ์นึกออกเพียงเหตุผลเดียว นั่นก็คือพัทธ์ฤทัยไม่อยำกจะ

สำนต่อควำมสมัพนัธ์กบัเขำ 

ดวงตำคมกรบิฉำยแววเครยีดจดั เธอคงโกรธที่เขำล่วงเกนิ ซึ่ง

กไ็ม่แปลกเลย

เขำรู้ว่ำเรื่องที่เกดิขึ้นไม่เหมำะสม เขำควรจะมคีวำมยบัยั้งชั่งใจ

มำกกว่ำนี้ แต่ตอนนั้นห้ำมควำมต้องกำรไม่ไหวจรงิๆ เขำอยำกอธบิำย

และแสดงควำมรบัผดิชอบ แต่กไ็ม่มโีอกำสแล้ว เมื่อพทัธ์ฤทยัหนไีป

ปุณณ์ถอนหำยใจหนักหน่วง เขำอยำกเจอเธออีกครั้ง แต่ดู

ท่ำทำงแล้วอกีฝ่ำยจะไม่อยำกเจอหน้ำเขำ

เขำควรจะตำมหำพทัธ์ฤทยั หรอืปล่อยให้เรื่องรำวทกุอย่ำงจบ

ลงแค่นี้ดนีะ

ปณุณ์ตดัสนิใจไม่ได้ แต่เขำกม็งีำนที่ต้องรบัผดิชอบ ชำยหนุ่ม

จงึเกบ็เรื่องนี้เอำไว้ก่อน เจ้ำของร่ำงสูงโปร่งลกุขึ้นไปอำบน�้ำเพื่อลงไป

หำอะไรกนิ แล้วจะได้กลบัขึ้นมำท�ำงำนที่ห้อง

เมื่อเปิดตู้เก็บรองเท้ำ ปุณณ์ก็พบว่ำรองเท้ำส้นสูงสีขำวของ 
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พทัธ์ฤทยัยงัอยู่ในนั้น!

“นี่คณุรบีหนผีมจนลมืใส่รองเท้ำเลยเหรอเพลนิ” เขำอยำกจะข�ำ 

แต่กข็�ำไม่ออก

ปุณณ์สรุปได้ในตอนนั้นเองว่ำ เมื่อหญิงสำวไม่อยำกเจอเขำ

มำกขนำดนี้ เขำกไ็ม่ควรไปกวนใจเธออกี

ขนำดแฟนที่คบกนัมำสี่ปี เขำยงัตดัใจได้ แล้วคนที่เจอกนัเพยีง

ไม่กี่ชั่วโมง ท�ำไมจะลมืไม่ได้

แม้ว่ำจะเสยีดำย แต่ในเมื่ออกีฝ่ำยไม่อยำกสำนต่อ เขำกค็งต้อง

ยอมปล่อยเธอไป หำกวันหนึ่งบังเอิญผ่ำนมำพบกันอีกครั้ง เขำและ

เธอกค็งกลำยเป็นแค่คนแปลกหน้ำ 

ไม่รู้จกัฉนั...ไม่รู้จกัเธอ
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ผู้หญิงมีค่า

3

2 ปีผ่านไป

ปณุณ์ก�ำลงันั่งแต่งโปสเตอร์โฆษณำรองเท้ำรุน่ใหม่ของแบรนด์

กฬีำชื่อดงั ซึ่งจะใช้โพรโมตไปทั่วเอเชยีในอกีหนึ่งเดอืนข้ำงหน้ำ

ดวงตำคมกริบจดจ่ออยู่กับหน้ำจอไอแมค ขณะที่มือขวำจับ

เมำส์เลื่อนไปมำ ส่วนมอือกีข้ำงวำงอยู่ที่แป้นคยี์บอร์ด

หนึ่งชั่วโมงต่อมำ ชำยหนุม่กจ็ดักำรเซฟไฟล์ที่ท�ำเสรจ็เรยีบร้อย

แล้ว จำกนั้นเจ้ำของร่ำงสูงโปร่งก็ลุกขึ้นเดินเข้ำไปในห้องครัว เปิด 

ตู้เยน็หยบิน�้ำอดัลมที่แช่ไว้จนเยน็จดัออกมำดื่มแก้กระหำย

กริ๊งงง!

ระหว่ำงนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือที่วำงอยู่บนโต๊ะท�ำงำนในห้อง

นั่งเล่นก็ดังขึ้น ปุณณ์จึงถือขวดน�้ำอัดลมซึ่งยังดื่มไม่หมดเดินออกไป

รบัสำย

“ครบัพี่ปัญ” ปลำยสำยคอืปัญสกิรณ์ พี่สำวแท้ๆ ของเขำ ซึ่ง

ปัจจบุนัเปิดร้ำนไอศกรมีโฮมเมดของตวัเองอยู่ที่สยำม

“ปณุณ์ ฉนัจะวำนอะไรหน่อย”

“ครบั” ปณุณ์รอฟังรำยละเอยีดจำกฝ่ำยนั้น

“แกช่วยดูแลข้ำวตูสองอำทิตย์ได้ป้ะ” ปัญสิกรณ์หมำยถึงเด็ก
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หญิงตุลยดำ ลูกสำววัยสี่ขวบของเธอ หรือก็คือหลำนสำวของเขำ

นั่นเอง 

“อ้ำว แล้วพี่แหม่มล่ะครบั” ชำยหนุม่ถำมถงึพี่เลี้ยงของหนนู้อย

“แหม่มลำออกไปดูแลพ่อที่ตกบนัไดเป็นอมัพำตน่ะ จรงิๆ เขำ

กแ็จ้งฉนัตั้งแต่เดอืนที่แล้วละ แต่ฉนัมวัแต่ยุง่ เลยยงัไม่ได้หำพี่เลี้ยงคน

ใหม่ให้ข้ำวตูเลย ทีนี้มะรืนนี้ฉันต้องบินไปคุยธุรกิจที่ปักกิ่ง ก็จะไม่มี

ใครดูแลข้ำวตู ยงัไงแกช่วยดูแลหลำนชั่วครำวได้ไหม”

ปัญสิกรณ์เล่ำต่ออีกว่ำ แหม่มอำสำจะหำคนมำแทน แต่เธอ

ปฏเิสธ เพรำะกลวัว่ำถ้ำรบีร้อนหำเกนิไป อำจจะเจอพี่เลี้ยงใจโหด เธอ

ไม่อยำกให้ลกูโดนท�ำร้ำยแบบในข่ำว จงึอยำกจะคดัเลอืกเองหลงักลบั

มำจำกปักกิ่ง เพื่อให้ได้คนที่ไว้ใจได้จรงิๆ

“ได้สคิรบั” เขำสนทิกบัเดก็หญงิตลุยดำอยูแ่ล้ว เพรำะงั้นสบำย

มำก

เมื่อปัญสกิรณ์ได้ยนิอย่ำงนั้นกเ็อ่ยด้วยน�้ำเสยีงโล่งใจ

“ขอบใจนะแก งำนที่ปักกิ่งส�ำคัญมำก เพรำะถ้ำพำร์ตเนอร์

ตกลงเซน็สญัญำ แบรนด์ของฉนัจะมมีลูค่ำมำกขึ้นเป็นสบิล้ำนเลย แต่

ถ้ำไม่มใีครดูแลข้ำวตู ฉนักอ็ำจจะต้องทิ้งโอกำสนั้นไป เพรำะยงัไงลูก

ก็ส�ำคัญที่สุด” สำมีของปัญสิกรณ์เสียชีวิตหลังจำกที่เด็กหญิงลืมตำ 

ดูโลกได้เพยีงสำมวนั ตั้งแต่นั้นหญงิสำวจงึต้องดูแลลูกเพยีงล�ำพงั

“พี่ปัญไม่ต้องห่วงครบั เดี๋ยวผมดแูลข้ำวตใูห้เอง” ปณุณ์รบัปำก

หนกัแน่น

สมยันีใ้ครๆ กม็กัจะมงีานเสรมินอกเหนอืจากงานประจ�า 

พทัธ์ฤทยักเ็ช่นกนั 

ด้วยควำมเป็นผู้หญงิมคี่ำมำก ไม่ว่ำจะเป็นค่ำคอนโด ค่ำผ่อน

รถ ค่ำน�้ำ ค่ำไฟ ค่ำชอปปิง และอื่นๆ ล�ำพงัเงนิเดอืนครูอย่ำงเดยีว 
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ไม่พอใช้จ่ำย เธอจึงใช้เวลำว่ำงหลังเลิกงำนที่โรงเรียนอนุบำลย่ำน

ห้วยขวำงและวันเสำร์-อำทิตย์หำรำยได้พิเศษ โดยสมัครขับรถกับ

บรษิทัชื่อดงัที่ให้บรกิำรเรยีกรถผ่ำนแอปพลเิคชนั

ปกตวินัธรรมดำหญงิสำวจะเลกิงำนตอนบ่ำยสำมโมง และสอน

พเิศษเดก็ที่โรงเรยีนจนถงึห้ำโมงเยน็ จำกนั้นกจ็ะขบัรถต่อจนถงึสี่ทุ่ม

แล้วจงึกลบัคอนโดที่สทุธสิำรเพื่อพกัผ่อน ส่วนวนัหยดุกแ็ล้วแต่ควำม

สะดวก

อย่ำงช่วงเช้ำของวนัเสำร์นี้ พทัธ์ฤทยัใช้เวลำนอนอ่ำนนยิำยอยู่

ที่ห้องก่อนจะออกมำขบัรถในช่วงบ่ำย

ที่เธอเลือกท�ำงำนพิเศษนี้ ก็เพรำะไม่จ�ำเป็นต้องมีอุปกรณ์

มำกมำยนอกจำกรถและโทรศพัท์มอืถอื พอเสรจ็งำนกก็ลบับ้ำนได้เลย 

ไม่ต้องเคลยีร์อะไรต่อ เพรำะระบบสรปุให้หมดแล้ว

ทันทีที่หญิงสำวเปิดระบบก็มีงำนเด้งเข้ำมำทันที พัทธ์ฤทัยรีบ

อ่ำนรำยละเอียดที่ปรำกฏบนหน้ำจอสมำร์ตโฟน เพรำะเธอมีเวลำ

ประมำณสี่สบิวนิำทใีนกำรกดรบัผู้โดยสำร หำกกดไม่ทนัจะถอืว่ำเพกิ

เฉย ซึ่งจะท�ำให้อตัรำกำรรบังำนลดลง และส่งผลต่อกำรได้รบัเงนิพเิศษ

ประจ�ำสปัดำห์

ค่าโดยสาร 180 บาท ช�าระโดยบตัรเครดติ

ข้อความถงึคนขบั : ผมใส่เสื้อเชิ้ตสขีาว หน้าตาหล่อๆ นะครบั

จดุรบั : คอนโด XXX พระรามเก้า

จดุส่ง : สยามพารากอน

ดวงตำกลมโตเบิกกว้ำง “เอ๊ะ! นั่นมัน...” คอนโดของปุณณ์ 

นี่นำ!

พัทธ์ฤทัยเย็นวำบไปทั้งตัว วันนี้เป็นวันครบรอบสองปีหลัง
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เหตุกำรณ์วันไนต์สแตนด์ ซึ่งตั้งแต่วันนั้น เธอก็ยังไม่ได้เจอปุณณ์อีก

เลย

กำรต้องไปที่คอนโดนั้นอีกครั้งท�ำให้หญิงสำวอดหวำดหวั่นไม่

ได้ว่ำจะ ‘บงัเอญิ’ เจอคนที่ไม่อยำกเจอ

พทัธ์ฤทยัลงัเลว่ำจะกดปุ่มรบังำนหรอืไม่ ขณะที่เวลำใกล้หมด

ลงทกุที

“คดิมำกน่ำเพลนิ คอนโดนั้นไม่ได้มแีค่เขำคนเดยีวไหม” ว่ำแล้ว

กเ็อื้อมมอืไปกดปุม่รบังำน หลงัจำกนั้นหน้ำจอโทรศพัท์มอืถอืกป็รำกฏ

ชื่อและเบอร์โทร. ของผู้โดยสำร

ฉลาม

081-XXX-XXXX

พัทธ์ฤทัยพรูลมหำยใจออกมำอย่ำงโล่งอก คนที่เรียกรถชื่อ

ฉลำม ไม่ใช่ปณุณ์ เพรำะงั้นกไ็ม่มอีะไรต้องกงัวล

สำวร่ำงเลก็ยิ้มสดใส และออกเดนิทำงไปรบัผู้โดยสำรหนุม่ทนัที

แม้พัทธ์ฤทัยจะสบายใจที่ผู ้โดยสารไม่ใช่ปุณณ์ แต่ก็

เหมือนใครสักคนต้องกำรกลั่นแกล้ง เพรำะระหว่ำงทำงเธอเห็นชื่อ

ปณุณ์เป็นระยะ ทั้งที่ชื่อนี้ไม่ใช่ชื่อโหล

รถเก๋งสดี�ำคนัข้ำงหน้ำมสีตกิเกอร์ตดิกระจกว่ำ ‘พี่ปณุณ์ & น้อง

ปำล์ม’

ส่วนรถกระบะสบีรอนซ์ทำงซ้ำยมอืมสีตกิเกอร์ตดิท้ำยว่ำ ‘ช่ำง

ปณุณ์กำรแอร์ ยนิดใีห้บรกิำร โทร.089-XXX-XXXX’

“อพิี่ปณุณ์กบัอช่ิำงปณุณ์นี่มนัคนเดยีวกนัปะวะ” พทัธ์ฤทยัมอง

รถเก๋งสลบักบัรถกระบะพลำงขมวดคิ้วสงสยั



ภัคธร  41   

เมื่อสญัญำณไฟจรำจรเปลี่ยนเป็นสเีขยีว สำวร่ำงบำงกเ็หยยีบ

คนัเร่งออกตวั มุ่งหน้ำไปตำมจพีเีอส จนกระทั่งใกล้ถงึที่หมำย เธอจงึ

โทร. หำผู้โดยสำรหนุ่ม

“สวสัดคี่ะ อกีประมำณห้ำนำทจีะถงึนะคะ”

“ครบั เดี๋ยวผมรอหน้ำประตูลอ็บบ”ี

เสียงทุ้มลึกจำกปลำยสำยท�ำให้พัทธ์ฤทัยวำบลึกในอก ท�ำไม

มนัถงึ...คล้ำยกบัเสยีงของปณุณ์ขนำดนี้!

‘ไม่ ไม่ใช่หรอก เรำหลอนไปเอง’

คดิได้ดงันั้นหญงิสำวจงึตอบกลบั “โอเคค่ะ”

เธอผ่อนลมหำยใจยำวหลังจำกวำงสำย ‘เป็นเพรำะอิพี่ปุณณ์

กบัอช่ิำงปณุณ์แน่ๆ ที่ท�ำให้เรำหลอน ผูช้ำยกเ็สยีงทุม้ๆ เหมอืนกนัหมด

นั่นแหละ’

รำวห้ำนำทต่ีอมำ พทัธ์ฤทยักม็ำถงึคอนโดที่อยูห่่ำงจำกรถไฟฟ้ำ

ใต้ดนิสถำนพีระรำมเก้ำประมำณสองร้อยเมตร หญงิสำวแจ้ง รปภ. ที่

ป้อมด้ำนหน้ำว่ำมำรับผู้โดยสำรและแลกบัตรประชำชน ก่อนจะขับ

เข้ำไปจอดรอที่บรเิวณประตูทำงเข้ำลอ็บบขีองคอนโดยี่สบิหกชั้น

รออยู่ข้างหน้าแล้วนะคะ

เธอส่งข้อควำมบอกลูกค้ำหนุ่มอีกรอบ ไม่นำนผู้ชำยรูปร่ำงสูง

โปร่งที่ใส่เสื้อเชิ้ตสขีำวและกำงเกงยนีสดี�ำกเ็ปิดประตูเดนิออกมำ

ดวงตำกลมโตเบกิกว้ำง รมิฝีปำกอิ่มสชีมพูอ้ำค้ำง ไม่ใช่เพรำะ

อกีฝ่ำยหล่อมำก แต่เป็นเพรำะคนคนนั้นคอืปณุณ์!

กรี๊ดดด!

พทัธ์ฤทยัภำวนำให้ผู้โดยสำรของเธอไม่ใช่เขำ แต่ดวงตำคมกรบิ

ที่มองมำยังรถเก๋งสีขำวบ่งบอกว่ำใช่ ปุณณ์เดินตรงเข้ำมำยังรถของ
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เธอ ในขณะที่พทัธ์ฤทยัก�ำลงัสตแิตก

‘ถ้ำเรำขับรถหนีไปดื้อๆ เขำต้องกดรีพอร์ตแน่ และเรำก็จะถูก

ตดัสทิธิ์ไม่ให้ขบัรถกบับรษิทัอกี เพรำะงั้นจะหนไีม่ได้’

“ตำย ตำยแน่ๆ ท�ำไงด ี คดิสเิพลนิ คดิๆๆๆ” สำวร่ำงเลก็หนั

ซ้ำยหันขวำ แล้วก็นึกขึ้นได้ว่ำในลิ้นชักหน้ำรถมีหน้ำกำกอนำมัยอยู่ 

เนื่องจำกช่วงนี้มฝีุ่น PM 2.5 เธอจงึซื้อหน้ำกำกตดิรถไว้ มอืเรยีวเอื้อม

ไปเปิดอย่ำงรวดเรว็เพื่อจะหยบิมำใส่อ�ำพรำงใบหน้ำ แต่กต็้องผดิหวงั

เมื่อพบว่ำ...มนัไม่ม ี

“กรรม! ไปไหนเนี่ย”

พทัธ์ฤทยัลนลำนกว่ำเดมิ อกีแค่ไม่กี่ก้ำว ปณุณ์กจ็ะเดนิมำถงึ

รถของเธอแล้ว ถ้ำเขำเปิดประตแูละเหน็หน้ำเธอ มนัต้องเป็นเรื่องแน่ๆ 

แต่ในเมื่อไม่มหีน้ำกำกอนำมยั เธอกต็้องใช้วธิอีื่น!

ว่ำแล้วหญิงสำวก็เอำผมมำปิดหน้ำไว้จนเห็นแค่จมูกและปำก 

วนิำทนีั้นประตูด้ำนหลงัรถกเ็ปิดออกพอดี

พทัธ์ฤทยัหนัไปทกัทำยผู้โดยสำรหนุ่ม “สวสัดคี่ะ” เธอพูดเสยีง

ต�่ำกว่ำปกต ิก้มหน้ำและไม่สบตำอกีฝ่ำย 

ปณุณ์ชะงกัเลก็น้อยเมื่อเหน็หญงิสำว “เอ่อ...”

“ไปพำรำกอนนะคะ”

“ครบั” เจ้ำตวัพยกัหน้ำ

“เชญิเลยค่ะ”

ปุณณ์วำงกระเป๋ำแลปทอป กระเป๋ำเป้ และสตอรีบอร์ดไว้ที่

เบำะหลงั ก่อนจะขึ้นไปนั่ง

วนันี้เขำมนีดัคยุงำนกบัลูกค้ำที่สยำมพำรำกอน แต่เมื่อถงึเวลำ

ออกเดนิทำง รถคูใ่จดนัเสยี ด้วยควำมที่มสีมัภำระหลำยชิ้น ชำยหนุม่

จึงใช้บริกำรเรียกรถผ่ำนแอปพลิเคชัน แทนที่จะเดินไปขึ้นรถไฟฟ้ำ

ใต้ดนิที่อยู่ไม่ไกลจำกคอนโด
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เมื่อขึ้นมำนั่งเรยีบร้อยแล้ว ปณุณ์กป็ิดประตูรถ

“ไม่ลมือะไรนะคะ” 

“ไม่ครบั” 

“โอเคค่ะ” หญิงสำวแหวกผมที่ปิดตำออกเล็กน้อยเพื่อให้มอง

เหน็ทำง ก่อนออกรถด้วยใจเต้นตุ๊มๆ ต้อมๆ ‘หวงัว่ำเขำจะจ�ำเรำไม่ได้

นะ’

ดวงตำกลมโตเลื่อนขึ้นมองกระจกมองหลงั และพบว่ำปณุณ์จบั

จ้องเธออยู่ก่อนแล้ว

ชิ้ง!

เสยีงเอฟเฟกต์ดงัขึ้นในหวัของพทัธ์ฤทยั เธอรบีหลบสำยตำคม

ปลำบคู่นั้นแทบไม่ทนั

“มองเหน็ทำงเหรอครบั”

“เอ่อ...” สำวร่ำงเลก็เลิ่กลั่ก “เหน็ค่ะ”

‘เขำจ�ำแกไม่ได้หรอกน่ำเพลิน แกไม่ได้ใส่แว่นเหมือนเมื่อก่อน

แล้ว’ พทัธ์ฤทยับอกตวัเอง

“แต่ผมว่ำ คณุควรมดัผมให้เรยีบร้อยมำกกว่ำ” อกีฝ่ำยแนะน�ำ

“เอ่อ...พอดหีน้ำฉนัเป็นสวิน่ะค่ะ เลยเอำผมมำปิดไว้” หญงิสำว

หำข้ออ้ำง

“อ้ำว เหรอครบั งั้นขอโทษด้วยแล้วกนั”

“ไม่เป็นไรค่ะ ฟังเพลงไหมคะ” หญิงสำวหวังว่ำเสียงเพลงจะ

ช่วยให้บรรยำกำศในรถกดดนัน้อยลงได้

“ไม่ดกีว่ำ” ชำยหนุ่มตอบเสยีงขรมึ

พทัธ์ฤทยัท�ำหน้ำผดิหวงั แต่กข็ดัไม่ได้ “ค่ะ”

เมื่อขบัมำถงึป้อมยำม หญงิสำวกจ็อดรบับตัรประชำชนคนื และ

รบีเกบ็ใส่กระเป๋ำสตำงค์ แต่จรงิๆ ถงึเขำเหน็กไ็ม่เป็นไร เพรำะรูปใน

บตัรประชำชนของเธอกไ็ม่ค่อยจะเหมอืนตวัจรงิเท่ำไร
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“คณุขบัมำนำนหรอืยงัครบั” ปณุณ์กไ็ม่ต่ำงจำกผู้โดยสำรส่วน

มำกที่ชอบชวนเธอคยุ

“เกอืบปีแล้วค่ะ”

“ขบัเป็นงำนหลกัเลยไหม”

“ไม่อะค่ะ ขบัแค่ช่วงเยน็หลงัเลกิงำนแล้วกเ็สำร์-อำทติย์”

ชำยหนุ่มยกมือขึ้นมำกอดอกและพยักหน้ำเบำๆ “อืม...ผมว่ำ 

ผมคุ้นๆ หน้ำคณุนะ”

หวัใจของพทัธ์ฤทยัเต้นระรวั หญงิสำวแกล้งท�ำไม่รู้ไม่ชี้ “คะ?”

“เหมอืนเรำเคยเจอกนัมำก่อน” ดวงตำสเีข้มหรี่แคบลง

“ไม่น่ำนะคะ ฉนัเพิ่งเคยมำรบัผูโ้ดยสำรที่คอนโดนี้ครั้งแรก” เธอ

ไม่ได้โกหกนะ

“ผมหมำยถงึ...เจอกนัที่อื่น” ปณุณ์ขยำยควำม

เสยีงเรยีบๆ ของเขำท�ำเอำคนฟังเสยีวสนัหลงัวำบ

หญงิสำวหวัเรำะแห้งๆ “ไม่หรอกค่ะ หน้ำฉนัโหล เลยคล้ำยคน

โน้น คนนี้ไปหมด บำงคนกบ็อกว่ำเหมอืนลซิ่ำ แบลค็พงิค์ บำงคนก็

บอกเหมอืนใหม่ ดำวกิำ ฮ่ำๆๆๆ”

“งั้นเหรอครบั”

“ค่ำ”...

‘นิ่งไว้เพลนิ นิ่งไว้’

ปณุณ์กระตกุยิ้มร้ำย ‘หึๆ ๆๆ คดิว่ำผมจะจ�ำคณุไม่ได้เหรอเพลนิ’

พัทธ์ฤทัยโล่งใจที่ชำยหนุ่มไม่พูดอะไรต่อ แต่หญิงสำวก็ยังไม่

หำยกงัวลจนกว่ำจะได้ส่งเขำถงึที่

รำวสบินำทตี่อมำ รถกม็ำจอดตดิไฟแดงที่สี่แยกอโศก สำวร่ำง

เลก็นั่งจ้องสญัญำณไฟจรำจร และภำวนำให้มนัเปลี่ยนเป็นสเีขยีวเรว็ๆ 

จะได้ไปถงึที่หมำยไวๆ

แล้วจู่ๆ คนที่นั่งอยู่เบำะหลงักเ็อ่ยขึ้น
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“คนืนั้น...ผมขอโทษนะ”

“หือ?” พัทธ์ฤทัยนิ่วหน้ำ และถำมเสียงสูง “คืนนั้น...คืนไหน 

เหรอคะ”

“นี่คณุจะแกล้งท�ำเป็นไม่รู้จกักนัอกีนำนไหม”

“ฉันไม่ได้แกล้ง ก็เรำไม่รู้จักกันจริงๆ นี่คะ” หญิงสำวยืนยัน 

ค�ำเดมิ 

‘นำทนีี้ต้องแถให้สดุค่ะ เรื่องอะไรจะยอมรบัง่ำยๆ!’

“พอได้แล้วเพลนิ มำคยุกนัดีๆ  ดกีว่ำ” ปณุณ์เข้ำโหมดจรงิจงั

“ใครเพลิน ฉัน...” จะโกหกว่ำชื่ออะไรดีนะ วินำทีนั้นชื่อหมำ

หน้ำคอนโดกล็อยเข้ำมำในหวั ขอยมืชื่อหน่อยแล้วกนั “บวัลอยต่ำง-

หำก”

“โอเค บวัลอยกบ็วัลอย” ตอนนี้หญงิสำวจะชื่ออะไรกไ็ม่ส�ำคญั 

เพรำะยังไงเธอก็คือผู้หญิงคนนั้น “สองปีก่อนคุณหนีผมไปท�ำไม” 

ปณุณ์อยำกรู้ค�ำตอบเพื่อให้หำยค้ำงคำ

“คุณนี่พูดไม่รู้เรื่องหรือไง ก็บอกแล้วว่ำฉันไม่ใช่เพลิน ฉันชื่อ

บวัลอย!”

บรรยำกำศภำยในรถเริ่มมำค ุ

“ถ้ำคณุโกรธเรื่องที่ผมล่วงเกนิ ผมขอโทษจรงิๆ ผมพร้อมจะรบั

ผดิชอบนะครบั” น�้ำเสยีงที่เอ่ยออกมำเตม็ไปด้วยควำมจรงิใจ

มือเล็กก�ำพวงมำลัยรถแน่น “ฉันจะพูดเป็นครั้งสุดท้ำยนะคะ 

ฉนัไม่ใช่เพลนิ แล้วฉนักไ็ม่รู้จกัคณุด้วย!”

“ผมไม่คดิว่ำเพลนิจะลมืผูช้ำยที่เป็นคนแรกของตวัเองได้ง่ำยๆ” 

ปุณณ์เอ่ยน�้ำเสียงเรียบ ดวงตำคมกริบมองไปยังหญิงสำวที่นั่งหลัง

เหยยีดตรง บ่งบอกถงึควำมทะนงตน

“คุณพูดเรื่องอะไร” ปุณณ์คงไม่รู้ว่ำนั่นเป็นเรื่องดีเรื่องเดียว 

ที่ท�ำให้เธอพอจะยิ้มได้หลงัเลกิรำกบัแฟนเก่ำ 
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เธอดีใจที่ยังไม่ได้เสียตัวให้ฝ่ำยนั้น เพรำะตั้งปณิธำนไว้ว่ำจะ

ยอมมเีซก็ซ์กบัเขำหลงัแต่งงำนเท่ำนั้น แต่สดุท้ำยปณุณ์กม็ำพรำกเรื่อง

ดีๆ  นั้นไปจำกเธอ

“เพลนิกร็ูด้”ี ปณุณ์ยงัจ�ำครำบเลอืดบนผ้ำปทูี่นอนในเช้ำวนันั้น

ได้

“เพลนิคงไม่ดใีจหรอกนะคะ ถ้ำคณุอยำกรบัผดิชอบ แค่เพรำะ

รูส้กึผดิที่ท�ำลำยเยื่อพรหมจรรย์ของเธอ” พทัธ์ฤทยัพดูแทน ‘ผู้หญงิคน

นั้น’ ทั้งที่ผู้หญงิคนที่ว่ำกค็อืเธอ

“ผมไม่ได้อยำกรบัผดิชอบแค่เพรำะเรื่องนั้นนะครบั แต่ผมรู้สกึ

ดกีบัเพลนิ และอยำกพฒันำควำมสมัพนัธ์ให้มำกขึ้น”

“ปกตแิล้วคณุพฒันำควำมสมัพนัธ์กบัผูห้ญงิด้วยกำรมเีซก็ซ์ ทั้ง

ที่เพิ่งเจอกันแค่ไม่กี่ชั่วโมงงั้นเหรอคะ มันควรจะเริ่มจำกกำรพูดคุย

ท�ำควำมรู้จกัไม่ใช่เหรอ หรอืฉนัเข้ำใจอะไรผดิไป” เธอแค่นหวัเรำะ

“ครบั มนัควรจะเป็นอย่ำงนั้น ผมผดิเอง ผมควรจะห้ำมใจตวั

เองให้มำกกว่ำนี้” ปุณณ์ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ “แต่ถึงควำมสัมพันธ์ของ

เรำจะเริ่มต้นด้วยเซ็กซ์ ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำมันจะกลำยเป็นควำม

สมัพนัธ์ที่มั่นคงไม่ได้นะเพลนิ ทกุอย่ำงขึ้นอยู่กบัเรำสองคน ผมรูว่้ำคณุ

กร็ูส้กึดกีบัผม เหมอืนที่ผมรูส้กึดกีบัคณุ ถ้ำคณุยงัไม่มใีคร...ผมกอ็ยำก

ขอโอกำสได้ไหม” เขำถำมอย่ำงไม่อ้อมค้อม

“...” รมิฝีปำกอิ่มเม้มแน่น

“ให้โอกำสผมนะเพลนิ” ชำยหนุ่มสบตำวงิวอน

“...” พทัธ์ฤทยัใช้ควำมเงยีบเข้ำสู้

“นะครบั” ปณุณ์ยื่นหน้ำหล่อๆ เข้ำไปหำอกีฝ่ำย และกะพรบิ

ตำปรบิๆ

“ฉนัไม่ใช่เพลนิค่ะ” พทัธ์ฤทยัไม่ได้หวั่นไหวเลยสกันดิ เขำคอื 

‘ควำมผดิพลำด’ ที่เธออยำกลมื เพรำะฉะนั้นไมว่่ำยงัไง เธอกจ็ะไม่ให้
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โอกำสปณุณ์กลบัเข้ำมำในชวีติอกีเดด็ขำด!

“ผมไม่เชื่อ”

“เรื่องของคณุ”

“เพลนิกล้ำเปิดหน้ำให้ผมดูไหมล่ะ” ปณุณ์ท้ำทำย

“กบ็อกแล้วไงคะว่ำฉนัเป็นสวิ!”

“ผมไม่ถอื”

“แต่ฉนัถอื!”

ชำยหนุ่มถอนหำยใจแรงๆ “คณุนี่ดื้อจรงิๆ”

พทัธ์ฤทยัยกัไหล่ “ฉนัไม่จ�ำเป็นต้องเปิดหน้ำให้ใครดคู่ะ นี่ไม่ใช่

รำยกำรเดอะ มำสก์ ซงิเกอร์!”

“ยังไงก็จะไม่ยอมรับใช่ไหมว่ำคุณคือเพลิน” ปุณณ์เหนื่อยใจ 

แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำเขำจะยอมแพ้ง่ำยๆ

“แน่นอนค่ะ ฉนัชื่อบวัลอย ไม่ใช่เพลนิ!”

“ได้ งั้นผมจบีบวัลอยกไ็ด้”

“จบี?” พทัธ์ฤทยัเอ่ยเสยีงสูงอย่ำงตกใจ

“ครบั ผมจะจบีคณุ คณุบวัลอย” ปณุณ์ประกำศกร้ำว รมิฝีปำก

หยักลึกกระตุกยิ้มร้ำยกำจ ดวงตำคมกริบมองหญิงสำวอย่ำงหมำย

มำด

สองปีที่แล้วเขำเคยปล่อยพัทธ์ฤทัยไป เพรำะยอมรับในกำร

ตดัสนิใจของเธอที่ไม่อยำกสำนต่อควำมสมัพนัธ์กบัเขำ และถ้ำบงัเอญิ

เจอกนัอกีครั้ง เขำกค็งจะไม่เข้ำไปกวนใจเธอ แต่เมื่อได้กลบัมำพบหญงิ

สำวจริงๆ หัวใจปุณณ์กลับร้องบอกว่ำ ถ้ำปล่อยเธอไปอีกเป็นครั้งที่

สอง เขำจะต้องเสยีใจไปตลอดชวีติ ปณุณ์จงึเลอืกที่จะเชื่อเสยีงหวัใจ

ตวัเอง 

ได้เวลำ...ฉลำมบกุ!
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ห้ามจีบ

4

“ไม่ได้นะ!” พัทธ์ฤทัยเอ่ยห้ามเสียงเข้ม

“ท�ำไมไม่ได้”

“ก.็..ฉนัมแีฟนแล้ว” หญงิสำวเชดิหน้ำ

“จรงิเหรอครบั” ปณุณ์ภำวนำขอให้เป็นเรื่องโกหก เพรำะถ้ำเธอ

มแีฟนแล้ว เขำกค็งไม่หน้ำด้ำน กล้ำจบีคนมเีจ้ำของ

“จรงิส”ิ พทัธ์ฤทยัพยกัหน้ำไวๆ

“ขอหลกัฐำน”

“ฮะ!”

“หลักฐำนที่ยืนยันว่ำคุณมีแฟนแล้ว ถ้ำไม่มี ผมขอไม่เชื่อ” 

ใบหน้ำหล่อเหลำเรยีบนิ่ง

“คุณเป็นต�ำรวจหรือไง ถึงมำเที่ยวถำมหำหลักฐำนจำกคนอื่น 

แล้วฉันก็ไม่ได้ท�ำอะไรผิดด้วย ถึงต้องหำหลักฐำนมำพิสูจน์ควำม

บรสิทุธิ์ของตวัเอง”

“ห ึบ่ำยเบี่ยงแบบนี้ โกหกแน่ๆ” ปณุณ์ยิ้มอย่ำงรู้ทนั เพรำะถ้ำ

อกีฝ่ำยมแีฟนแล้วจรงิๆ กต้็องรบีเอำหลกัฐำนอะไรสกัอย่ำงออกมำโชว์

แล้ว

“ฉนัไม่ได้โกหกนะ”
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“แฟนคณุชื่ออะไร”

“เอ่อ...” พทัธ์ฤทยัอกึอกัเลก็น้อย “ชื่อบอม” 

บอมกค็อืบรวิตัร เพื่อนสนทิของเธอนั่นเอง ‘ขอยมืชื่อแกมำเป็น

ยนัต์กนัฉลำมหน่อยนะบอมมี่’

เมื่อเธอเอ่ยจบ ปุณณ์ก็เงียบไป หญิงสำวมองเขำผ่ำนกระจก

มองหลงักเ็หน็คนตวัโตนั่งก้มหน้ำ คอตก ท่ำทำงผดิหวงัที่รูว่้ำเธอมแีฟน

แล้ว

‘หลอกง่ำยจริงๆ เลย บอมมี่เป็นเพื่อนสำวของฉันต่ำงหำก!’ 

สำวร่ำงเลก็ยิ้มกริ่ม

“คิดว่ำผมจะเชื่อเหรอ!” ปุณณ์เงยหน้ำขึ้นประสำนสำยตำกับ

เธอโดยไม่ให้สญัญำณ ดวงตำสเีข้มเปล่งแสงพรำวระยบั

พทัธ์ฤทยัหลบตำวูบ ขนำดมองตำเขำผ่ำนกระจก หวัใจเธอยงั

เต้นแรงขนำดนี้ ถ้ำสบตำกนัตรงๆ เธอคงหวัใจวำยตำยแน่ๆ

“ถ้ำไม่เชื่อ ฉนัให้ดรููปกไ็ด้ค่ะ แฟนฉนัอ้ะ หล่อมำกกก หล่อกว่ำ

คณุล้ำนเท่ำ!” เธอมรีปูที่ถ่ำยกบับรวิตัรหลำยรปูและมรีปูหนึ่งซึ่งน่ำจะ

ช่วยชวีติได้

พทัธ์ฤทยัแตะหน้ำจอสมำร์ตโฟนเปิดอลับมัรปู และเลื่อนหำรปู

ที่ว่ำ โชคดทีี่เพิ่งถ่ำยไว้เมื่ออำทติย์ก่อน จงึใช้เวลำหำไม่นำน นิ้วเรยีว

แตะรูปนั้นเพื่อให้โชว์ขึ้นมำเตม็จอ

“นี่ไงคะ บอมแฟนฉนั”

ในภำพนั้นชำยหนุ่มหน้ำตำดกี�ำลงักอดเอวหญงิสำว แก้มของ

ทั้งสองคนแนบชดิกนั ต่ำงฝ่ำยต่ำงยิ้มกว้ำง ประกำยควำมสขุฉำยชดั

อยู่ในแววตำ

ปณุณ์รูส้กึโหวงๆ ในอกข้ำงซ้ำยอย่ำงบอกไม่ถกู บรรยำกำศรอบ

กำยอมึครมึคล้ำยมเีมฆสเีทำปกคลมุ

“เหน็แล้วใช่ไหมคะว่ำฉนัมแีฟนจรงิๆ และถ้ำคณุมศีลีธรรมมำก
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พอ กไ็ม่ควรจะยุ่งกบัคนที่มเีจ้ำของแล้วนะคะ” หญงิสำวว่ำ ก่อนปิด

อลับมัรูป

ชำยหนุ่มพยักหน้ำเบำๆ นัยน์ตำคู่คมหม่นหมอง ในเมื่อเธอมี

แฟนแล้ว เขำกค็งต้องตดัใจ

“ครบั”

ปุณณ์ถอนหำยใจเหยียดยำว ไหล่กว้ำงลู่ลงอย่ำงหมดแรง 

ควำมจรงิที่เพิ่งได้รบัรู้ท�ำให้หวัใจของเขำหนกัอึ้งไปหมด

“ฉนัมเีรื่องอยำกขอร้องคณุอกีเรื่องด้วยค่ะ”

ชำยหนุม่เงยหน้ำขึ้นมองเธอ และเอ่ยด้วยน�้ำเสยีงเนอืย “ครบั”

“เรื่องที่เกิดขึ้นระหว่ำงคุณกับเพลินในคืนนั้น ขอให้เป็นควำม

ลบัตลอดไปนะคะ”

“ผมสญัญำครบั” ปณุณ์รบัปำกหนกัแน่น

“ขอบคณุค่ะ” พทัธ์ฤทยัยิ้มอย่ำงโล่งใจ

“คณุจะไม่ให้ผมเหน็หน้ำหน่อยเหรอครบั ก่อนที่เรำจะไม่ได้เจอ

กนัอกี” แววตำชำยหนุ่มเศร้ำหมองจนหญงิสำวอดสงสำรขึ้นมำไม่ได้

พทัธ์ฤทยัชั่งใจอยู่ครู่หนึ่งจงึบอก “กไ็ด้ค่ะ” มอืบำงรวบผมยำว

สนี�้ำตำลไปไว้ด้ำนหลงั

“หนัมำหำผมหน่อย”

สำวร่ำงเลก็ท�ำตำมที่อกีฝ่ำยขอร้อง

ปณุณ์ระบำยยิ้มที่มมุปำกเมื่อได้เหน็ใบหน้ำหวำนชดัๆ อกีครั้ง 

“เพลนิน่ำรกัเหมอืนเดมิเลย” 

พทัธ์ฤทยัท�ำหน้ำนิ่ง “พอยงัคะ”

“ยงัไม่พอ แต่เพลนิคงไม่อนญุำตให้ผมมองต่อ”

“รู้กด็แีล้วค่ะ ฉนัมแีฟนแล้ว และต้องซื่อสตัย์กบัแฟน” เธอเน้น

ย�้ำ อกีฝ่ำยจะได้จ�ำให้ขึ้นใจ

ปณุณ์หวัเรำะกลบเกลื่อนควำมเศร้ำ ก่อนบอก “พอแล้วเพลนิ 



ภัคธร  51   

แค่นี้ผมก็เจ็บมำกแล้ว” จำกนั้นชำยหนุ่มก็เงียบ ไม่พูดอะไรอีกเลย

ตลอดทำง

‘ไม่ต้องห่วงนะ หลงัจากวันน้ีผมจะไม่มารบกวนเพลินอกี’

นั่นคอืสิ่งที่ปณุณ์บอกหญงิสำวก่อนลงจำกรถเมื่อสบินำทกี่อน 

ตอนนี้เขำนั่งอยู่ในร้ำนกำแฟสตำร์บัคส์ที่นัดลูกค้ำเอำไว้ 

ระหว่ำงรอ ปณุณ์พยำยำมนกึถงึเรื่องงำนที่จะพรเีซนต์ แต่ใบหน้ำของ

พทัธ์ฤทยักล็อยเข้ำมำรบกวนจติใจอยู่เรื่อย

ชำยหนุ่มถอนหำยใจแรงๆ อย่ำงหงดุหงดิตวัเองที่เอำแต่คดิถงึ

คนมเีจ้ำของ

‘มงึหยดุคดิเดี๋ยวนี้เลยไอ้ปณุณ์ เขำมแีฟนแล้ว ยงัไงเรื่องของมงึ

กบัเขำกเ็ป็นไปไม่ได้’ 

“สวสัดคีรบัคณุปณุณ์” 

เสยีงนั้นท�ำให้กรำฟิก ดไีซเนอร์หนุ่มหลดุจำกควำมคดิ เมื่อเงย

หน้ำขึ้นมองกพ็บว่ำเป็นลูกค้ำของเขำนั่นเอง

ปุณณ์ลุกขึ้นและทักทำยอีกฝ่ำยอย่ำงสุภำพ “สวัสดีครับคุณ

อำร์ม เชญินั่งเลยครบั”

ฝ่ำยนั้นนั่งลงบนเก้ำอี้ตรงข้ำมเขำพลำงถำม “มำนำนหรือยัง

ครบั”

“มำถงึก่อนคณุอำร์มไม่นำนครบั”

หลงัจำกสั่งกำแฟเรยีบร้อยแล้ว กำรคยุงำนกเ็ริ่มต้นขึ้น 

ชำยหนุ่มได้รับกำรติดต่อจำกบริษัทสตำร์ตอัปแห่งหนึ่งให้

ออกแบบโลโก้สนิค้ำ สตกิเกอร์ไลน์ รวมทั้งท�ำโฆษณำแอนเิมชนัสั้นๆ 

เพื่อโพรโมตชำนมปรงุส�ำเรจ็พร้อมดื่มแบบกระป๋อง ซึ่งก�ำลงัจะวำงขำย

ในกรงุเทพฯ เรว็ๆ นี้ 

แม้จะเป็นโพรเจกต์ที่ต้องท�ำหลำยอย่ำง แต่ปุณณ์ก็ไม่กังวล
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อะไร เพรำะเขำมทีกัษะครบทกุด้ำน ไม่ได้ถนดัเฉพำะงำนภำพนิ่งอย่ำง

เดยีว

กำรพรเีซนต์งำนจบลงด้วยดใีนอกีสองชั่วโมงต่อมำ ปณุณ์ได้รบั

ทั้งค�ำชมและคอมเมนต์จำกลูกค้ำที่ต้องกำรให้แก้ไขงำนบำงจดุ

“เดี๋ยวผมจะแก้ไขตำมที่คณุอำร์มคอมเมนต์มำนะครบั”

“ฝำกด้วยนะครบั”

หลังจำกเสร็จสิ้นภำรกิจ กรำฟิก ดีไซเนอร์หนุ่มก็เก็บของเดิน

ออกมำจำกร้ำนกำแฟเพื่อจะกลบัคอนโด ตั้งใจว่ำจะเรยีกรถผ่ำนแอป-

พลเิคชนัเหมอืนขำมำ เพรำะขี้เกยีจลงไปโบกแทก็ซี่หน้ำห้ำง ซึ่งมกัจะ

ปฏเิสธผู้โดยสำร

จงัหวะที่หยบิสมำร์ตโฟนออกมำเพื่อจะกดเรยีกรถนั้นเอง ศรนัย์

กโ็ทร. เข้ำมำพอด ีปณุณ์จงึรบัสำยเพื่อนก่อน

“ว่ำไงซนั” 

“มงึยงัอยูพ่ำรำกอนป้ะ” อกีฝ่ำยคงเหน็รปูที่เขำลงในอนิสตำแกรม

เมื่อสองชั่วโมงก่อน

“ก�ำลงัจะกลบัแล้ว มไีรวะ”

“อย่ำเพิ่งกลบั ไปกนิข้ำวกนัก่อน นี่กูกอ็ยูพ่ำรำกอนเหมอืนกนั” 

ศรนัย์เอ่ยชวน

ปณุณ์ไม่ได้มธีรุะอะไรที่ต้องท�ำต่อ จงึตอบตกลง “โอเค”

“มงึอยู่ไหน”

“แถวๆ สตำร์บคัส์ชั้นสำม”

“งั้นเดี๋ยวกูเดนิไปหำ”

“อมื” เจ้ำของร่ำงสูงกดวำงสำย จงัหวะนั้นกม็ลีูกค้ำอกีคนไลน์

เข้ำมำถำมควำมคบืหน้ำของงำน เขำจงึหยดุเดนิและพมิพ์ตอบ 

ขณะที่ก�ำลงัคยุกบัลูกค้ำอยู่นั้นเอง ใครคนหนึ่งกเ็ดนิเข้ำมำชน

ปณุณ์โครมใหญ่
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“ว้ำย ขอโทษครบั ผมไม่ได้ตั้งใจ” ชำยหนุ่มคนนั้นบอกอย่ำง

รู้สกึผดิ

“ไม่เป็นไรครบั”

ปณุณ์รู้สกึคุ้นหน้ำผู้ชำยคนนี้อย่ำงมำก ดวงตำคมกรบิจบัจ้อง

ใบหน้ำหวำนของอกีฝ่ำยพลำงครุ่นคดิ แล้ววนิำทตี่อมำกน็กึออก

‘แฟนเพลนินี่!’

ปณุณ์ไม่รูต้วัว่ำเผลอจ้องหน้ำฝ่ำยนั้นอยูน่ำน จนเจ้ำตวัถำมขึ้น

“มอีะไรหรอืเปล่ำครบั” เสยีงหวำนนุม่และสำยตำอ่อนเชื่อมนั้น

ท�ำเอำชำยหนุ่มขนลกุเกรยีว

“เอ่อ...เปล่ำครบั” 

“แต่คณุมองหน้ำผมเหมอืนมอีะไรนะครบั” แฟนของพทัธ์ฤทยั

ส่งยิ้มมคีวำมหมำยให้เขำ

“ไม่มจีรงิๆ ครบั” ปณุณ์ตอบแล้วเลื่อนสำยตำไปทำงอื่น ก้อน

เนื้อในอกข้ำงซ้ำยเต้นรวัเมื่อพอจะมองเหน็อะไรบำงอย่ำงรำงๆ เขำคดิ

ว่ำผูช้ำยคนนี้น่ำจะเป็น ‘เพื่อนสำว’ ของพทัธ์ฤทยัมำกกว่ำจะเป็น ‘คน

รกั’ 

“เอ่อ...ผมขอเฟซบุ๊กหรอืไอจคีณุได้ไหม” ปณุณ์อยำกมั่นใจว่ำ

สิ่งที่คดิไม่ผดิ

“เอำไอจแีล้วกนั ผมไม่ได้เล่นเฟซ” ฝ่ำยนั้นยื่นมอืขอโทรศพัท์

“บอกชื่อไอจมีำกพ็อ”

“bommy_sohot ครับ” เจ้ำตัวบอกชื่ออินสตำแกรม ก่อนจะ

สะกดให้เขำ 

“ขอบคุณครับ” แค่เข้ำไปดูในอินสตำแกรมของหมอนี่ เขำก็รู้

แล้วว่ำพทัธ์ฤทยัโกหกหรอืเปล่ำ 

‘หึๆ ๆๆ เรื่องของเรำยงัไม่จบง่ำยๆ หรอกนะเพลนิ’ รมิฝีปำกหยกั

ลกึสรีะเรื่อกระตกุยิ้มเจ้ำเล่ห์
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“ยิ้มอะไรเอ่ย”

ปณุณ์ที่ลมืตวัว่ำไม่ได้ยนือยูค่นเดยีวรบีหบุยิ้ม “เปล่ำ ผมขอตวั

ก่อนนะ” ชำยหนุม่รบีเดนิออกมำ ก่อนที่อกีฝ่ำยจะเข้ำใจผดิไปมำกกว่ำ

นี้

อินสตาแกรมของเพื่อนพัทธ์ฤทัยไม่ได้ตั้งค่าเป็นส่วนตัว

เอำไว้ ปณุณ์จงึสำมำรถ ‘ส่อง’ ได้โดยไม่ต้องกดตดิตำม

ในนั้นมีภำพเดียวกันกับที่พัทธ์ฤทัยให้เขำดูเมื่อช่วงบ่ำยที่ผ่ำน

มำ และคอมเมนต์ใต้ภำพก็ท�ำให้ปุณณ์มั่นใจล้ำนเปอร์เซ็นต์ว่ำทั้งคู่

เป็นแค่เพื่อนกนั

prik อ๊ายยย อบีอมมี่กบัอเีพลนิแอบแซ่บกนั!

bommy_sohot @prik กรี๊ดดด ตบปากค่ะอพีรกิ

prik @bommy_sohot แต่ถ้าไม่รู้มาก่อน ฉนักเ็ชื่อว่าแกสองคน

เป็นแฟนกนันะ

bommy_sohot @prik ฉนัไม่กนิชะนยี่ะ

sirikwan แมนมากค่ะอบีอมมี่

bommy_sohot @sirikwan คคิิ

plearn_plearn คณุสาาา เมยีคดิถงึ

bommy_sohot @plearn_plearn ขนลกุ!

plearn_plearn @bommy_sohot ฮ่าๆๆๆ

ทกุอย่ำงชดัเจนโดยไม่ต้องสงสยั

ปณุณ์ยิ้มตำเป็นประกำย ‘ในเมื่อเพลนิไม่มแีฟน ผมกม็สีทิธิ์จบี

ได้แล้วใช่ไหม’
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อกีด้านหนึง่...ศรนัย์กวาดตามองหาปณุณ์ทีบ่อกว่าอยูแ่ถว

ร้ำนสตำร์บคัส์ ไม่นำนกเ็หน็เพื่อนก�ำลงัยนืดูโทรศพัท์อยู่ใกล้ๆ รำวกั้น

พลำงยิ้มอยู่คนเดยีว จงึเดนิเข้ำไปเงยีบๆ เพื่อจะแกล้ง

“ดูไรวะ!” ศรันย์โพล่งขึ้นแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยพร้อมชะโงกหน้ำ

เข้ำไปดูจอสมำร์ตโฟน ท�ำเอำปณุณ์สะดุ้งโหยง

“ไอ้ซนั! มำอะไรเงยีบๆ” เจ้ำของร่ำงสูงด่ำเพื่อนด้วยสำยตำ

อีกฝ่ำยยังท�ำหน้ำทะเล้น “ขอโทษที่ท�ำให้ตกใจครับพี่ฉลำม” 

ศรนัย์เรยีกเพื่อนด้วยฉำยำของเจ้ำตวั

ปณุณ์ได้ฉำยำนี้เพรำะเป็นนกักฬีำว่ำยน�้ำของมหำวทิยำลยั จำก

ที่เรียกชื่อเล่นเฉยๆ เพื่อนๆ เลยเติมค�ำว่ำฉลำมข้ำงหน้ำ กลำยเป็น 

‘ฉลำมปณุณ์’ ก่อนที่ต่อมำจะเรยีกสั้นๆ ว่ำ ‘ฉลำม’ 

นอกจำกควำมหล่อละลำยใจจนสำวๆ ทั่วทั้งมหำวิทยำลัยยก

ต�ำแหน่ง ‘ควิต์บอย’ ให้แล้ว ควำมสำมำรถทำงด้ำนกฬีำของปณุณ์ก็

ไม่แพ้กัน เพรำะในกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัยนั้น ชำยหนุ่มคว้ำ

เหรยีญทองว่ำยน�้ำถงึสำมสมยัซ้อน นั่นท�ำให้สำวๆ ยิ่งคลั่งไคล้ปณุณ์

มำกกว่ำเดมิ

“ว่ำแต่เมื่อกี้กูเห็นมึงส่องไอจีใครอยู่วะ ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เชียว” 

อกีฝ่ำยท�ำหน้ำเผอืก

“เรื่องของก!ู” ปณุณ์รบีสอดโทรศพัท์ลงไปในกระเป๋ำกำงเกงยนี

ศรนัย์หรี่ตำลงอย่ำงจบัพริธุ “แต่กูเหน็แวบๆ ว่ำเป็นไอจผีู้ชำย

นะ” หนุม่ตี๋ชี้หน้ำเพื่อนและสนันษิฐำน “อย่ำบอกนะว่ำ...ฉลำมปณุณ์

จะเลกิกนิเนื้อแล้วหนัมำกนิมงัสวริตัแิทน!”

“ไม่ใช่เว้ย” ฉลำมหนุ่มแยกเขี้ยว มองเพื่อนอย่ำงอยำกจะต่อย

ปำก

“เฮ้ย ไม่ต้องอำย ยงัไงกูกเ็ป็นเพื่อนมงึเหมอืนเดมิ” ศรนัย์ตบ

บ่ำเพื่อน
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“กบ็อกว่ำไม่ใช่ไงวะ”

“แล้วมงึส่องไอจผีู้ชำยท�ำไม”

“กจูะจบีเพื่อนเขำ” เมื่อเหน็แววตำเป็นประกำยระยบิระยบัของ

หนุ่มตี๋ ปณุณ์กร็ู้ว่ำอกีฝ่ำยคดิอะไร “ผู้หญงิเว้ย!” จำกนั้นชำยหนุ่มก็

เล่ำให้ศรนัย์ฟังว่ำท�ำไมถงึต้องเข้ำไปดอูนิสตำแกรมเพื่อนของผูห้ญงิที่

เขำจะจบี

“อ๋ออออ แบบนี้นี่เอง”

“ยงัสงสยัอะไรอกีไหม” ใบหน้ำหล่อเหลำยงัคงเข้มดุ

“ไม่แล้วคร้ำบพี่ฉลำม” ไอ้นี่ เหน็ปกตเิป็นคนอำรมณ์ด ีแต่พอ

เข้ำโหมดฉลำมโหดแล้วโคตรน่ำกลวัเลย
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Conf irm or delete?

5

พทัธ์ฤทยักลบัมาถงึคอนโดตอนสองทุม่ ก่อนจะเดนิมายงั

ร้ำนอำหำรตำมสั่งฝั่งตรงข้ำม หญงิสำวมนีดักนิอำหำรเยน็กบับรวิตัร 

ซึ่งพักอยู่ที่เดียวกัน ตอนนี้อีกฝ่ำยก�ำลังอำบน�้ำเธอจึงลงมำสั่งอำหำร

ก่อน

“ป้ำเงำะคะ เอำกะเพรำหมูสับ ไข่ดำวไม่สุก แล้วก็คะน้ำหมู

กรอบ ไข่เจียวค่ะ” สำวร่ำงบำงที่อยู่ในชุดเสื้อยืดสีส้มและกำงเกง 

ขำยำวลำยช้ำงสั่งอำหำรให้ตวัเอง แล้วจงึสั่งให้เพื่อนสนทิ

“รอแป๊บนึงนะลูก” เจ้ำของร้ำนวัยกลำงคนที่คุ้นเคยกันดีตอบ

กลบัมำ

“ค่ำ” พทัธ์ฤทยัยิ้มสดใส 

ระหว่ำงที่นั่งรออยูน่ั้น หน้ำจอสมำร์ตโฟนที่วำงอยูบ่นโต๊ะกส็ว่ำง

วำบขึ้นมำ เมื่อเธอหยบิมำดกูพ็บว่ำเป็นข้อควำมแจ้งเตอืนจำกอนิสตำ-

แกรม ซึ่งบอกว่ำมคีนส่งค�ำขอตดิตำมเข้ำมำ

@pun.tiya1994 has requested to follow you.

“นำยฉลำม!” ก็บอกว่ำมีแฟนแล้ว ยังจะส่งค�ำขอติดตำมมำ



58  Love at first night…เล่ห์รักแต้มใจ

ท�ำไมอกี คนอะไร หน้ำมนึจรงิๆ!

พทัธ์ฤทยัแยกเขี้ยวใส่โทรศพัท์มอืถอื “รอไปเถอะ ยงัไงฉนักไ็ม่

กดรบัคณุหรอก!”

“อะไรของหล่อนยะ ทะเลำะกับมือถือก็ได้เหรอ” เสียงของ 

บรวิตัรดงัขึ้น ก่อนที่หนุ่มหน้ำหวำนจะเดนิมำนั่งบนเก้ำอี้ตรงข้ำมเธอ

“ไม่มอีะไร” หญงิสำวส่ำยศรีษะปฏเิสธ พร้อมวำงสมำร์ตโฟน

ลงบนโต๊ะ

เมื่อเพื่อนว่ำอย่ำงนั้น บรวิตัรกไ็ม่เซ้ำซี้ต่อ “แกสั่งอำหำรให้ฉนั

แล้วใช่ไหม”

“เรยีบร้อย”

“นี่ วนันี้มผีูช้ำยขอไอจเีพื่อนด้วยแหละ” อกีฝ่ำยเริ่มเปิดประเดน็

เมำท์มอย

“หล่อป้ะ”

“มำกกก” บรวิตัรลำกเสยีงยำว “คนอะไรกไ็ม่รู ้หล่อเว่อร์ๆ หล่อ

สดุๆ หล่อจนจะเป็นลม หล่อกว่ำผู้ชำยทกุคนที่ฉนัเคยชมว่ำหล่อเลย 

ถ้ำได้สกัครั้งนะ บอมมี่จะตั้งใจท�ำงำน” บรวิตัรท�ำหน้ำเคลิ้มฝัน

“อะไรจะขนำดนั้น” พทัธ์ฤทยัเหน็อำกำรคลั่งไคล้ของเพื่อนกอ็ด

ข�ำไม่ได้

“จริงๆ นะแก ตอนเห็นหน้ำเขำอ้ะสติฉันแทบหลุด ส่วนเขำก็

ตะลงึในควำมสวยของฉนัเหมอืนกนั” หนุ่มหน้ำหวำนหวัเรำะคกิคกั

“เจอกนัที่ไหนเนี่ย”

“ที่พำรำกอน พอดวีนันี้ตอนบ่ำยฉนัไปชอปเสื้อผ้ำลดรำคำมำ”

“แกกบัเขำบงัเอญิหยบิเสื้อตวัเดยีวกนั พอเงยหน้ำขึ้นมำเลยป๊ิง 

กนังี้?” สำวร่ำงเลก็คำดเดำ

“ผดิค่ะ เพื่อนเดนิชนเขำระหว่ำงทำงไปร้ำนเสื้อผ้ำ พอดตีอนนั้น

มัวแต่เล่นมือถือเลยไม่ได้ดูทำง ไม่คิดว่ำควำมซุ่มซ่ำมจะท�ำให้เจอ
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ผู้ชำยหล่อ เพื่อนอยำกจะกรี๊ดมำก แต่กต็้องเก๊กแมนเอำไว้” บรวิตัร

พูดไปดดีดิ้นไป

“ไหน ขอดูรูปหน่อย” พทัธ์ฤทยัอยำกรู้จรงิๆ ว่ำผู้ชำยคนนั้นจะ

หล่อแค่ไหน

“เออ เขำยงัไม่เหน็ฟอลโลว์เพื่อนมำเลยอ้ะ หรอืจะพมิพ์ชื่อผดิ 

แต่เพื่อนกส็ะกดให้แล้วนะ” ชำยหนุม่แอบงงเลก็น้อย ทั้งที่อกีฝ่ำยเป็น

คนขออนิสตำแกรมเขำเอง แต่ท�ำไมกลบัเงยีบไป

“เดี๋ยวกค็งฟอลโลว์มำแหละ”

เจ้ำตัวพยักหน้ำหงึกๆ “แต่ถ้ำไม่ฟอลโลว์มำก็ไม่เป็นไรหรอก 

เพื่อนมผีู้ชำยในลสิต์อกีเยอะ” 

“แหม สวยเลือกได้นะยะ” พัทธ์ฤทัยกลอกตำใส่เพื่อนอย่ำง 

หมั่นไส้

“แน่นอน” บริวัตรไหวไหล่รัวๆ “ว่ำแต่แกเถอะ เมื่อไหร่จะมี

แฟน” ตอนที่หญงิสำวเปลี่ยนลคุจำกใส่แว่นหนำเตอะมำใส่คอนแทกต์

เลนส์ และเปลี่ยนสผีมจำกสดี�ำเป็นสนี�้ำตำล เขำคดิว่ำเพื่อนอยำกเลกิ

โสด เลยสลดัลคุเชยๆ ออกไป เพื่อให้ผูช้ำยสนใจ แต่จนถงึตอนนี้พทัธ์-

ฤทยักย็งัโสดสนทิเหมอืนเดมิ

“ถ้ำมีแล้วมันไม่ได้ท�ำให้มีควำมสุขมำกขึ้น ฉันก็ไม่รู้จะมีไป

ท�ำไม” ที่เธอลุกขึ้นมำเปลี่ยนแปลงตัวเอง ก็เพรำะอยำกเริ่มต้นชีวิต

ใหม่อกีครั้งหลงัจำกเจอเรื่องแย่ๆ ตดิกนั ทั้งเรื่องแฟนเก่ำและ ‘เรื่องคนื

นั้น’ กบัปณุณ์ ไม่ได้เป็นเพรำะอยำกมแีฟนอย่ำงที่บรวิตัรคดิ

“แล้วรูไ้ด้ไงว่ำมนัไม่ได้ท�ำให้มคีวำมสขุมำกขึ้น ในเมื่อแกไม่เคย

มแีฟน”

หญิงสำวยิ้มเจื่อนๆ บริวัตรคงไม่รู ้สินะว่ำเพื่อนตัวเองผ่ำน

ประสบกำรณ์ควำมรกัเฮงซวยมำแล้ว จนท�ำให้เขด็และไม่อยำกมคีวำม

รกัอกี



60  Love at first night…เล่ห์รักแต้มใจ

“กเ็หน็จำกคนรอบตวันั่นแหละ” พทัธ์ฤทยัตอบปัด ก่อนจะชวน

คยุเรื่องอื่น

“เขารู้จักไอจีเราได้ไงวะ” คิ้วเรียวขมวดเข้าหากันอย่าง

สงสยั ขณะดวงตำกลมโตจบัจ้องหน้ำจอสมำร์ตโฟนที่เปิดแอปพลเิคชนั

อนิสตำแกรมอยู่

ตอนนี้พัทธ์ฤทัยก�ำลังนอนอยู่บนเตียงนุ่มภำยในห้องนอนที่

ตกแต่งด้วยโทนสฟี้ำขำว นำฬิกำที่แขวนอยู่บนผนงับอกเวลำสำมทุ่ม

ครึ่งแล้ว

พทัธ์ฤทยันอนคดิอยูเ่กอืบยี่สบินำท ีกค็ดิไม่ออกว่ำปณุณ์ไปเอำ

ชื่ออนิสตำแกรมเธอมำจำกไหน แต่นั่นไม่ใช่ปัญหำ เพรำะแม้ชำยหนุม่

จะส่งค�ำขอตดิตำมมำ เธอกม็สีทิธิ์ที่จะกดไม่ยอมรบั

สำวหน้ำหวำนเลื่อนนิ้วไปยงัปุม่ ‘delete’ แต่แล้วกช็ะงกั เพรำะ

แม้จะพยำยำมขบัไล่ปณุณ์ออกจำกชวีติ แต่อกีใจหนึ่งกแ็อบอยำกรูจ้กั

ตวัตนของชำยหนุ่มผ่ำนรูปที่เขำโพสต์

พัทธ์ฤทัยยอมรับว่ำปุณณ์เป็นผู้ชำยที่มีเสน่ห์และน่ำสนใจมำก 

ถ้ำคนืนั้นไม่มเีหตกุำรณ์วำบหวำมเกดิขึ้น เธอกค็งสะดวกใจที่จะคยุกบั

เขำมำกกว่ำนี้

วนัไนต์สแตนด์ส�ำหรบับำงคนอำจเป็นเรื่องธรรมดำ แต่ส�ำหรบั

พัทธ์ฤทัยนั้นเป็นเรื่องใหญ่ มันคือควำมผิดพลำดที่เธออยำกลืม เธอ

จงึไม่สำมำรถพดูคยุกบัผูช้ำยที่เคยมอีะไรกนัชั่วข้ำมคนืได้จรงิๆ เพรำะ

มนักระอกักระอ่วนใจ 

‘แต่กน็ะ ไหนๆ กไ็หนๆ ขอส่องหน่อยแล้วกนั’ ว่ำแล้วพทัธ์ฤทยั

กก็ดเข้ำไปในอนิสตำแกรมของปณุณ์ 

ทว่ำทันทีที่เห็นรูปที่ชำยหนุ่มโพสต์ล่ำสุด ดวงตำกลมโตก็วำว

โรจน์ หวัใจรุ่มร้อนรำวกบัไฟ
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“มันจะมำกไปแล้วนะ!” น�้ำเสียงที่เปล่งออกมำเกรี้ยวกรำด

ระดบัสบิ

มคีนฝากขายครบั รองเท้าจมิม ีชู ของแท้ มอืสอง สภาพใหม่

มาก ขายแค่ 1 บาท แถมฟรมีาม่า 1 ลงั สนใจส่งข้อความมาได้เลย

นั่นคอืแคปชนัที่อยู่ใต้ภำพรองเท้ำส้นสูงสขีำวของเธอ ซึ่งทิ้งไว้

ที่ห้องของเขำเมื่อสองปีก่อน

“รองเท้ำสดุที่รกัของฉนั! คณุขำยแค่หนึ่งบำท แถมมำม่ำหนึ่ง

ลงังั้นเหรอ บ้ำไปแล้ว!”

พทัธ์ฤทยัปรี๊ดอย่ำงแรง รบีพมิพ์ข้อควำมส่งไปหำชำยหนุม่พลำง

เข่นเขี้ยว

ลบโพสต์ขายรองเท้าเดี๋ยวนี้!

นยัน์ตำคู่หวำนมปีระกำยไฟลกุโชนอยู่ข้ำงใน 

เมื่อกดส่งแล้ว หญงิสำวกน็ั่งรอค�ำตอบจำกอกีฝ่ำยด้วยใจร้อนรน 

โชคดทีี่เขำตอบกลบัมำเรว็

ผมขี้เกยีจพมิพ์ โทร. มาเบอร์ 081-XXX-XXXX แล้วกนั

พทัธ์ฤทยัไม่รอช้ำ กดโทร. ออกไปหำปณุณ์ทนัท ีเสยีงสญัญำณ

ดงัอยู่สำมครั้ง ก่อนที่ปลำยสำยจะตอบรบั

“ว่ำไงครบั” ชำยหนุ่มเอ่ยด้วยน�้ำเสยีงสบำยๆ

“ช่วยลบโพสต์ด้วยค่ะ” หญงิสำวกดเสยีงต�่ำ แบบที่คนฟังต้อง

เสยีวสนัหลงัวำบ แต่ดูเหมอืนว่ำจะใช้ไม่ได้กบัผู้ชำยคนนี้
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“ลบท�ำไมครบั”

‘ยังจะถำมอีกเหรอ’ พัทธ์ฤทัยขบกรำมแน่น สูดหำยใจเข้ำลึก

แล้วผ่อนออกมำช้ำๆ พยำยำมใจเยน็ให้มำกที่สดุ

“คณุไม่มสีทิธิ์ขำยรองเท้ำของฉนัค่ะ”

“แต่คณุทิ้งมนัไว้ที่ห้องผมเองนะครบั ผมรอมำสองปี จนแน่ใจ

ว่ำคณุคงไม่มำเอำแล้ว ถงึเอำมำโพสต์ขำย ห้องผมมพีื้นที่จ�ำกดั อะไร

ที่ไม่ได้ใช้กต็้องขำยออกไป”

“งั้นฉันขอซื้อคืนค่ะ หนึ่งบำทใช่ไหม เดี๋ยวโอนให้ตอนนี้เลย  

มำม่ำเลือกรสได้ป้ะ ถ้ำเลือกได้ขอต้มย�ำกุ้ง” เมื่อเขำบอกว่ำจะแถม 

มำม่ำ เธอกข็อใช้สทิธิ์ด้วยแล้วกนั

“ผมไม่งกขนำดนั้นหรอกน่ำ ถ้ำคณุจะเอำคนื ผมกจ็ะคนืให้”

“ไม่ต้องโอนเงนิ?”

“ครบั แต่ได้มำม่ำเหมอืนเดมิ”

“ขอบคุณค่ะ” พัทธ์ฤทัยยิ้มกว้ำง นัยน์ตำหวำนเป็นประกำย

สดใส ‘นำยฉลำมกน็่ำรกัเหมอืนกนันะเนี่ย’

“แต่...”

“แต่อะไรคะ” คิ้วเรยีวขมวดมุ่นเข้ำหำกนั

“ผมต้องพสิูจน์ก่อนว่ำคณุคอืเจ้ำของรองเท้ำตวัจรงิ ไม่ใช่พวก

แอบอ้ำง” น�้ำเสยีงเขำจรงิจงัขึ้น

“งั้นคณุมั่นใจได้เลยค่ะ ฉนัคอืเพลนิ เจ้ำของรองเท้ำคู่นั้นล้ำน

เปอร์เซน็ต์!” หญงิสำวตอบฉะฉำน

“คยุโทรศพัท์ได้ยนิแต่เสยีง ไม่เหน็หน้ำ จะแอบอ้ำงว่ำเป็นใคร

กไ็ด้ไหมคณุ”

“ฉันจะแอบอ้ำงเพื่อ?” ขอถอนค�ำพูดที่ชมเขำไปเมื่อกี้นะ 

นอกจำกจะไม่น่ำรกัแล้ว นำยฉลำมยงักวนประสำทที่สดุเลย

“ถ้ำผมบอกว่ำ ผมคอืณเดชน์ คณุเชื่อหรอืเปล่ำล่ะ”
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“เชื่อกบ็้ำละ” พทัธ์ฤทยักลอกตำ

“นั่นไง ผมกไ็ม่เชื่อเหมอืนกนัว่ำคณุคอืเพลนิ”

ประโยคนั้นท�ำให้พัทธ์ฤทัยหมดควำมอดทน “งั้นจะวิดีโอคอล

ไหมล่ะ! จะได้รู้ว่ำฉนัคอืเพลนิตวัจรงิ” เธอฮดึฮดัด้วยควำมขดัใจ

“กล้ำเหรอ” ปณุณ์ถำมเสยีงท้ำทำย

“ท�ำไมจะไม่กล้ำ” 

“งั้นกโ็อเคครบั”

พทัธฤ์ทยักดวำงสำย กอ่นจะวดิโีอคอลผ่ำนอนิสตำแกรมไปหำ

ปณุณ์ ไม่นำนเขำกร็บัสำย

“สวสัดอีกีรอบครบั” ชำยหนุ่มเอ่ยทกัทำยพร้อมยิ้มน่ำรกั

“เชื่อหรือยังว่ำฉันคือเพลิน” สำวร่ำงเล็กนั่งตัวเกร็ง และเลี่ยง

มองไปทำงอื่น เพรำะแม้ชำยหนุ่มจะไม่ได้อยู่ตรงหน้ำ แต่กำรสบตำ

เขำผ่ำนหน้ำจอโทรศพัท์มอืถอืกย็งัท�ำให้รู้สกึเขนิอยู่ดี

“หน้ำบึ้งจงั ยิ้มหน่อยสคิรบั” 

“นี่คณุ ฉนัวดิโีอคอลให้ดวู่ำฉนัคอืเพลนิจรงิๆ ไม่ได้ให้คณุมำสั่ง

นู่น สั่งนี่” พทัธ์ฤทยับอกเสยีงดกุลบเกลื่อนอำกำรประหม่ำที่จู่ๆ กก็่อ

ตวัขึ้นมำ

“ขอโทษครบั”

หญงิสำวเผลอตวดัสำยตำกลบัไปมองหน้ำจอ แล้วกพ็บว่ำคน

หล่อก�ำลงัท�ำหน้ำออดอ้อน ดวงตำคู่คมมองมำอย่ำงเว้ำวอน

“ถ้ำคุณไม่สงสัยอะไรแล้ว ฉันขอปิดกล้องนะคะ” เธอท�ำหน้ำ

นิ่ง แม้ข้ำงในจะหวั่นไหวอย่ำงรนุแรง

“เดี๋ยวสิครับ ยังไม่ได้ตกลงกันเลยว่ำให้ผมเอำรองเท้ำไปคืน

ที่ไหน”

“คณุส่งเป็นพสัดมุำกไ็ด้ค่ะ”

“ผมไม่สะดวก เอำไปคนืให้ถงึมอืดกีว่ำ” รอยยิ้มกระจ่ำงระบำย



64  Love at first night…เล่ห์รักแต้มใจ

อยู่ทั่วใบหน้ำขำวใส

พทัธ์ฤทยัท�ำหน้ำงง ‘ส่งทำงไปรษณยี์สะดวกกว่ำตั้งเยอะ เขำ

สบัสนอะไรหรอืเปล่ำ’ 

“พรุ่งนี้คุณสะดวกที่ไหนครับ” ปุณณ์อำศัยจังหวะที่เธอก�ำลัง

งนุงงรบีรวบรดั

“เดี๋ยวๆๆๆ” 

“ครบั?” คิ้วหนำที่พำดอยู่เหนอืดวงตำคมกรบิเลกิขึ้น

“รู้สกึว่ำฉนัจะยงัไม่ได้ตกลงนะคะ”

“งั้นผมขำยให้คนอื่นดกีว่ำ มคีนส่งข้อควำมมำเป็นร้อยเลย แค่

นี้นะครบั”

“เดี๊ยววว” พทัธ์ฤทยัร้องเรยีกเสยีงยำวเมื่อปณุณ์ท�ำท่ำว่ำจะวำง

สำย

“ว่ำไง”

“ฉนั...” สำวร่ำงเลก็กดัรมิฝีปำกและพ่นลมหำยใจแรงๆ “ฉนัไป

เจอคณุกไ็ด้”

“แน่ใจ?”

“ค่ะ” เธอตอบเสยีงหนกัแน่น “เจอกนัที่ไหน กี่โมงคะ” ถ้ำไม่ใช่

เพื่อรองเท้ำสดุที่รกั เธอไม่ยอมไปแน่ๆ

“คณุเลอืกเลยครบั ผมสะดวกช่วงเที่ยงๆ”

“งั้นเจอกนัที่เซน็ทรลัพระรำมเก้ำได้ไหม” 

“ได้ครบั”

“ห้ำมตกุตกินะ” พทัธ์ฤทยัดกัคอและมองเขำเขมง็

“ผมไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้ว” ปณุณ์ยกัไหล่

“งั้นกด็คี่ะ พรุ่งนี้เจอกนัเที่ยงตรงที่เซน็ทรลัพระรำมเก้ำ” หญงิ

สำวทวนข้อมูลกำรนดัหมำย

“ครบัผม แล้วเจอกนันะ” เจ้ำตวัเอ่ยด้วยน�้ำเสยีงระรื่น
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“ค่ะ มอีะไรอกีไหม”

“ไม่มแีล้วครบั”

“งั้นฉนัวำง...”

“เดี๋ยวครบั”

“อะไรคะ” พทัธ์ฤทยัท�ำหน้ำเหนื่อยหน่ำย

“ผมฟอลโลว์ไอจคีณุไป กดรบัด้วยนะ”

“ฉนัไม่ค่อยโพสต์อะไรหรอก คณุไม่ต้องฟอลโลว์กไ็ด้” หญงิสำว

บอกปัด

“งั้นผมไม่เอำรองเท้ำไปคนืละ”

“เฮ้ยยย โอเคๆ กไ็ด้ค่ะ วำงสำยแล้วฉนัจะกดรบั” ตอนนี้ปณุณ์

ถือไพ่เหนือกว่ำ พัทธ์ฤทัยเลยต้องยอมไปก่อน ไว้ได้รองเท้ำคืนก่อน

เถอะ เธอจะลบและบลอ็กเขำทนัทเีลย

“ผมจะรอนะ”

“อมื ฉนัไม่ตกุตกิหรอกน่ำ” ถ้ำจะมใีครสกัคนที่ตกุตกิ กค็งเป็น

นำยฉลำมนั่นละ!

“ครบัผม งั้น...คนืนี้ฝันดนีะ อย่ำลมืฝันถงึผมด้วยล่ะ” ปณุณ์ยิ้ม

หวำนพร้อมขยบิตำ

เสน่ห์อนัร้ำยกำจของเขำท�ำเอำหวัใจของพทัธ์ฤทยัเต้นระรวั

“บ้ำ! ท�ำไมฉนัต้องฝันถงึคณุด้วย” พดูจบหญงิสำวกก็ดตดัสำย

โดยไม่เปิดโอกำสให้อกีฝ่ำยเอ่ยอะไรต่อ

ปุณณ์คิดอยู่แล้วว่าพัทธ์ฤทัยต้องเข้ามาแอบส่องอินสตา-

แกรมของเขำ จงึวำงแผนล่อลวงเหยื่อตวัน้อยให้เข้ำมำตดิกบัด้วยกำร

โพสต์รูปรองเท้ำส้นสูงสีขำวที่ฝ่ำยนั้นทิ้งไว้ให้เขำดูต่ำงหน้ำเมื่อสองปี

ก่อน แล้วมนักไ็ด้ผลจรงิๆ เพรำะตอนนี้เขำได้เบอร์เธอมำเรยีบร้อย และ

จะได้มโีอกำสเจอหญงิสำวอกีครั้งในวนัพรุ่งนี้
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แน่นอนว่ำมนัจะไม่ใช่กำรเจอกนัครั้งสดุท้ำย

ปณุณ์กระตกุยิ้มชั่วร้ำย ขณะที่ดวงตำคมกรบิเป็นประกำยพรบิ

พรำว

“คณุหนผีมไม่พ้นหรอกเพลนิ หึๆ ๆๆ”

ชำยหนุ่มรอประมำณห้ำนำทีจึงเข้ำไปเช็กในแอปพลิเคชัน 

อินสตำแกรมว่ำพัทธ์ฤทัยกดรับเขำหรือยัง เมื่อเห็นว่ำเจ้ำตัวอนุญำต

ให้ติดตำมแล้ว เขำก็ไม่รอช้ำที่จะเก็บข้อมูลจำกสิ่งต่ำงๆ ที่เธอโพสต์

ทนัทเีพื่อน�ำไปวำงแผนจบีในขั้นต่อไป


