
“สวยมากเลย น้องไลลานี่ออกแนวตวัเลก็ สเปกผูช้ายชดัๆ ไม่คดิ
เข้าวงการจรงิๆ เหรอ พี่รบัรองดงัแน่ๆ”

เมกอปัอาร์ทสิต์ประจ�าช่องสกายเนต็เวร์ิค ซึ่งเป็นสถานวีทิยุโทรทศัน์

ที่เป็นธุรกิจของครอบครัวฝั่งบิดาเอ่ยขึ้น ซึ่งสินทรัพย์มูลค่ามหาศาลนี้ 

หม่อมราชวงศ์ศศินิภา นภดล ผู้เป็นย่าฝ่าฟันต่อสู้กับเหล่าญาติมิตรของ 

เจ้าสวัอนนัต์ผู้เป็นปู่มาเลอืดตาแทบกระเดน็

ตอนที่ท่านเสยีชวีติลง พี่น้องต่างกอ็ยากเข้ามาชบุมอืเปิบขอมส่ีวนแบ่ง

ในมรดก ทั้งๆ ที่ไม่ได้ร่วมลงมือลงแรงก่อร่างสร้างอะไรด้วยกันมา ดีที่

คุณย่าแขง็แกร่งพอที่จะจดัการพวกเหลอืบไร อาจจะเพราะท่านเป็นคนเอา

จรงิ แถมยงัมรีาชสกุล ‘นภดล’ ซึ่งเป็นราชสกุลก่อนสมรสหนุนหลงั ท�าให้

พี่น้องที่ดแีต่ดดูเลอืดของเจ้าสวัอนนัต์ผูเ้ป็นสามแีพ้พ่ายไป จากนั้นคณุย่าก็

เลี้ยงบดิาหล่อนซึ่งเป็นลูกชายคนเดยีวเพยีงล�าพงั 

‘สรุยินั’ หน้าตาหล่อเหลาเอาการตั้งแต่แรกเกดิ มพีื้นที่ในวงการบนัเทงิ 

รบับทเป็นพระเอกตั้งแต่อายยุงัไม่ถงึยี่สบิปี จนตอนนี้ในวัยหกสิบ สุริยัน 

บทน�ำ
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หรือ ‘คุณฤกษ์’ ก็ยังเป็นเดือนค้างฟ้า เป็นพระเอกรุ่นใหญ่ที่ความหล่อ 

ไม่เสื่อมคลายไปตามกาลเวลา เป็นนักแสดงมากความสามารถที่มีรางวัล 

การนัต ีมแีฮชแทก็ตดิหู #พ่อกค็อืพ่อ มแีฟนคลบัตดิตามทั้งในและนอก-

ประเทศ แต่กลบัไม่มปัีญญาประคองชวีติสมรส ท�าให้ต้องเลกิรากบัมารดา

ของไลลาลิณไปตั้งแต่หล่อนอายุเกือบสองขวบ ในขณะที่พี่สาวฝาแฝด 

ทั้งสองคนอย่างเพยีงรุง้กบัเพยีงดาวที่มวียัมากกว่าน้องเลก็ถงึแปดปีโตพอที่

จะเลอืกได้แล้วว่าจะอยูก่บัใคร สรุยินัได้รบัเลอืกจากเพยีงรุง้ ลกูสาวฝาแฝด

คนพี่ ส่วนเพียงดาวขออยู่กับจันทร์เจ้า ด้านไลลาลิณที่ยังเล็กเกินกว่าจะ

ตดัสนิใจได้ อกีทั้งยงัเป็นที่ต้องการของทั้งพ่อทั้งแม่ หม่อมราชวงศ์ศศนิภิา

จึงเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยหาทางออกให้ลูกคนเล็กสุดอยู่บ้านพ่อสามคืน บ้าน

แม่สามคนื และมาอยู่บ้านคุณย่าอกีหนึ่งคนื

“ขอบคุณค่ะ แต่ไลลาไม่ชอบ” ด้านสาวสวยคนเลก็สุดของ ‘นภดล’ 

ตอบรบั แต่หน้าแทบจะไม่ยิ้ม วนันี้ที่ต้องมาที่อาคารหลายสบิชั้น ซึ่งเป็นที่

ท�างานของคุณย่าก็เพราะต้องถ่ายคอลัมน์นัดสัมภาษณ์ลงนิตยสารเนื่องใน

เทศกาลวนัพ่อ คดิแล้วกร็ูส้กึว่าหลอกลวงสงัคมสิ้นด ีภาพครอบครวัรกักนั

จี๋จ๋าสามคัคกีนัไปหมดที่บ้านหล่อนแสดงออกดูจอมปลอม จนแม้แต่ตวัไลลา

ลณิเองที่เป็นหนึ่งในตวัแสดงหลกัยงัไม่คดิอยากจะเชื่อ ไม่ต้องไปพดูถงึการ

เข้าวงการบนัเทงิอย่างที่พี่พู ่ชมพนูทุเพิ่งเสนอ อนัที่จรงิกไ็ม่ใช่คนแรก เรยีก

ว่าคร้านที่จะฟังเพราะต่อให้ไม่ได้สวยเด่นอย่างพี่สาวคนโต หรือจะดูเยือก

เยน็เป็นผู้ดอีย่างพี่สาวคนที่สอง แต่ ไลลาลณิ นภดล ลูกสาวคนเลก็ของ

คุณฤกษ์ สุรยินั พระเอกอนัดบัหนึ่งตลอดกาล และหลานสาวของหม่อม-

ราชวงศ์ศศนิภิา แม่เสอืใหญ่แห่งช่องสกายเนต็เวริ์คกห็น้าตาน่ารกัน่าเอน็ดู 

สวยเก๋ในแบบคนตวัผอมบางร่างเลก็ ไม่ทิ้งเชื้อความหน้าตาดขีองบดิาที่เป็น

ดาราดงั กบัมารดาที่เป็นคุณหนูแสนสวยในอดตี

“จ้ะๆ ไม่เข้ากไ็ม่เข้า เดี๋ยวน้องไลลารอแป๊บนะ พี่ให้ช่างผมมาทชัอปั

เพิ่มแล้วเข้าไปถ่ายภาพหมูเ่นอะ ตอนนี้คณุดาวกบัคณุรุง้ถ่ายอยูก่บัคณุฤกษ์
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แล้ว”

ช่างแต่งหน้าเบอร์แรกของวงการพูดถึงพี่สาวฝาแฝดทั้งสองคนที่

คลอดตามกันมาห่างกันเพียงไม่กี่นาทีของหล่อน แต่หน้าตาแค่มีเค้ากัน 

ส่วนบคุลกินั้นแตกต่างกนัโดยสิ้นเชงิ ขณะที่เพยีงรุ้ง แฝดพี่ที่เลอืกอยูก่บัพ่อ

เป็นคนสวยจดั แต่งตวัเก่ง เสื้อผ้าหน้าผม องค์ประกอบทกุอย่างต้องเป๊ะปัง

อลังการ ไม่อย่างนั้นไม่มีทางเสียหรอกที่จะยอมออกจากบ้าน พานให้เชื้อ

แฟชั่นนสิตาตดิปลายมอืส่งต่อมาถงึไลลาลณิไม่มากกน้็อย ช่วงเวลาสามวนั

ที่เป็นกรรมสทิธิ์์ของบดิา เพยีงรุ้งกม็กัจะมาวอแว เล่นแต่งหน้าท�าผมชวน

กนัไปเดนิซื้อของ ท�าตวัสมกบัเป็นลูกพ่อ ชอบอยู่ในสปอตไลต์แสงไฟ ไม่

แปลกใจหรอกที่นางจะเป็น บ.ต.บ.ก. หรอืบวิตบีลอ็กเกอร์ชื่อดงั ต่างจาก

เพียงดาวที่อยู่กับมารดาทันทีที่ชีวิตสมรสของพ่อกับแม่จบลง ซึมซับนิสัย

เรยีบร้อย พดูน้อย ใจเยน็จากคณุจนัทร์เจ้ามาเสยีหมด แถมยงัเป็นคนโลว์

โพรไฟล ์ไฮโพรฟิต ท�างานสบืทอดธรุกจิของบดิาเลี้ยงซึ่งเป็นเจ้าของบรษิทั

รับเหมาก่อสร้างข้ามชาติที่มาตกหลุมรักคุณแม่อยู่เงียบๆ แต่ก็แทบจะขอ

แต่งงานทันทีที่รู้ว่าไม่มีพันธะอื่นใด ความรักสงบ ชอบความเงียบ และ

เกลยีดความวุน่วาย มงีานอดเิรกเป็นการท่องเที่ยวหาที่หย่อนใจ เรยีกว่าถ้า

ไม่ใช่สามวนัสามคนืที่ไลลาลณิต้องสลบัไปนอนบ้านแม่ เพยีงดาวกแ็ทบจะ

ไม่อยู่ตดิบ้าน ออกหาที่หาววิดีๆ  ถ่ายรูปสวยๆ ลงอนิสตาแกรมจนน่าตาม

ไปเที่ยวอยู่หลายที่ แต่บางทสีาวน้อยวยัยี่สบิปลายๆ กต็้องขอบายเพราะดู

ล�าบากล�าบนเกนิไป

“แล้วคุณย่าไปไหนแล้วล่ะ”

ลกูสาวคนเลก็สดุของสรุยินัหนัซ้ายหนัขวา กเ็มื่อกี้คณุย่าเป็นคนเดนิ

มาส่งหล่อนเองที่ห้องแต่งหน้า เล่นเอาทมีงานขวญักระเจงิกนัไปหมด กไ็ม่

บ่อยนกัที่จะได้เหน็นายหญงิแห่งสกายเนต็เวร์ิคเดนิลงมาถงึห้องแต่งหน้าใน

สตูดโิอถ่ายท�า บางคนไม่เคยเจอตวัจรงิของเจ้านายด้วยซ�้า ขนาดชมพูนุท

ได้มโีอกาสรบัใช้ใกล้ชดิหลายทยีงัเกรง็จนแทบจะกลายเป็นกลวัราศขีองท่าน
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“คงขึ้นออฟฟิศไปแล้วมั้งคะ เอ้านี่ มาดูผมอกีทสี ิย�้าตรงนี้อกีท”ี

ชมพูนุทกวักมือเรียกหนึ่งในทีมของตนเองที่ดูแลเรื่องผมให้คนตัว

ผอมในร่างสงูเพยีงร้อยหกสบินดิๆ หุน่แบบนี้ถ้าเป็นมนษุย์ปกตคิงต้องเรยีก

ว่าผอมเกนิไป แต่กบัคนที่อยูใ่นวงการบนัเทงิมาตลอดระยะเวลาการท�างาน 

รูปร่างแบบนี้ออกกล้องเรียกว่าก�าลังดีเชียวละ อยากจะชักชวนให้ลองมา

ท�างานในวงการกันดู อายุก็ก�าลังดี เรื่องกระแสดันคงไม่ต้องพูด ก็เล่นมี

นามสกุล ‘นภดล’ ต่อท้าย คงดงัตั้งแต่ยงัไม่ก้าวขา เหมอืนตอนนี้ที่ไลลาลณิ

ก็เป็นที่รู้จักของวงสังคมในฐานะหลานสาวสุดรักสุดหวงของหม่อมราชวงศ์

ศศนิภิา ลกูสาวคนเลก็ของพระเอกรุน่ใหญ่ และตวัหล่อนเองยงัเป็นฟดูดทีี่

นยิมกนินยิมเที่ยวจนมคีนตดิตามในไอจมีากมาย เลื่อนชั้นกลายเป็นเนต็- 

ไอดอลไปโดยไม่รู้ตวั 

“ขอบคุณนะ ไลลาฝากกระเป๋าไว้ในนี้ได้ใช่ไหม”

เมื่อแน่ใจว่าทุกคนรุมหัวรุมหูหล่อนเสร็จ หญิงสาวก็ลุกขึ้นยืนเต็ม

ความสูงที่ไม่ได้มีมากเหมือนเหล่าดารานางแบบที่ตบเท้าเดินกันอยู่ในตึกนี้ 

แต่ก็เรียกว่าสมส่วนชวนมอง หันไปเอ่ยขอบคุณทั้งช่างหน้าช่างผม และ

ฝากฝังของมค่ีาของตวัเอง เนื่องจากจ�าได้ว่ากระเป๋ามรีาคาอกีสองใบในห้อง

นี้กเ็ป็นของพี่สาวฝาแฝดทั้งสอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ทั้งหมดในที่นี้กร็บัปากรบัค�าจะ

ช่วยดูแลให้เป็นอย่างด ีไลลาลณิจงึวางใจเดนิออกจากห้องแต่งตวัไป 

วันนี้หญิงสาวมั่นใจกว่าทุกวันที่ต้องเจอพี่สาว ไม่กังวลว่าชุดที่สวม

จะท�าให้เพยีงรุง้ พี่สาวคนโตพอใจไหม หรอืจะโดนเพยีงดาว พี่สาวคนรอง

ดุว่าไม่เหมาะสมไหม เพราะทกุคนโดนบงัคบัให้สวมเสื้อที่สกายเนต็เวร์ิคท�า

ขึ้นเพื่อขายในวาระวนัพ่อแห่งชาต ิและน�าเงนิไปบรจิาคมลูนธิกิารกศุล หญงิ

สาวเลยเลอืกที่จะแมตช์กบัท่อนล่างที่เป็นกางเกงยนีทรงคณุแม่แบบย้อนยุค 

คาดทับด้วยเข็มขัดหนังแบรนด์ดังเพิ่มสัดส่วนให้ร่างที่แทบจะปลิวลมได้ 

และสวมส้นสูงคู่เก่งที่ไม่ได้ซื้อเอง แน่นอนว่าคนที่จ่ายเงินให้ก็คือเพียงรุ้ง 

เจ้าแม่แฟชั่นที่ได้สิทธิพิเศษ มีผู้จัดการประจ�าร้านส่งแบบมาให้เลือกก่อน
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คนอื่น แล้วเดินเข้าหาอ้อมแขนของสุริยันที่เมื่อครู่ยืนโอบบ่าเพียงรุ้งกับ 

เพยีงดาวเพื่อถ่ายภาพ ก่อนผละมาต้อนรบัหล่อน

“ไลลาสวยเชยีวค่ะลูก”

สรุยินัยิ้มเจ้าเสน่ห์ให้ลกูสาวคนเลก็ เอ่ยปากชมไลลาลณิที่เดนิเข้ามา

ในสตูดิโอถ่ายภาพ ในขณะที่เพียงดาวเดินออกจากเซตที่เมื่อครู่นั่งถ่ายรูป

กบัพี่สาวฝาแฝดและบดิา เพื่อไปจูงมอืน้องสาวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ขณะที่

เพยีงรุง้กวกัมอืเรยีกช่างหน้าช่างผมของตวัเองมาซบัความมนัเพิ่มความงาม  

“ท�าไมมาช้าล่ะ พี่โทร. ไป ไลลากไ็ม่รบั”

คนที่ท่าทางเรยีบร้อยพดูน้อยที่สุดมองหน้าหญงิสาวที่เพิ่งพ้นวยัยี่สบิ

มาเกอืบหนึ่งปี ยกมอืเกลี่ยผมให้เข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้น มองความงามของ

น้องสาวคนเลก็ที่หล่อนคดิว่าเวลาหน้าสดกส็ดใสน่ารกัอยูแ่ล้ว ไม่จ�าเป็นต้อง

แต่งหน้าทาปาก แต่พอเหน็ไลลาลณิหน้าแน่นมาแบบนี้ ต่อให้ไม่ใช่รสนยิม

ที่ชอบส่วนตวั แต่กป็ฏเิสธไม่ได้เลยว่ายิ่งโตต้องยิ่งจบัตาคนแน่ๆ 

“หนู...”

ถ้าตอบว่าตื่นสาย แม่แก่แบบเพยีงดาวคงต้องบ่นยาวแน่นอน หาว่า

หล่อนไม่มีความรับผิดชอบ แต่หากจะตอบว่าคิดไม่ออกว่าจะใส่อะไรออก

จากบ้าน เพียงรุ้งในฐานะบิวตีบล็อกเกอร์ แฟชั่นไอคอนเบอร์แรกๆ ของ

เมืองไทยได้เม้งใส่อย่างไม่ต้องสืบว่าสอนอะไรไปไม่รู้จักจ�า หญิงสาวเลย

เลือกที่จะตอบในสิ่งที่จะท�าให้ได้อยู่ในสภาวการณ์แบบนี้ แบบที่มีพ่อและ 

พี่ทั้งสองคนอยูพ่ร้อมกนั แม้จะไม่มแีม่ให้ภาพของครอบครวัสมบรูณ์เหมอืน

คนอื่นเขา แต่นี่กน็บัว่ามากพอตวั ถ้าท�างานเสรจ็เรว็จะได้อ้อนคุณย่าให้ไป

กนิข้าวด้วยกนั

“หนูค่อยไม่สบายอะ”

พูดไปแล้วก็หวังว่าจากวินาทีนี้ทั้งพ่อและพี่ๆ จะต้องเข้ามาประคบ- 

ประหงมดแูล ไม่กอ็าจจะถงึขั้นลากไปโรงพยาบาล ซึ่งไลลาลณิจะไม่ขดัข้อง

แม้แต่น้อย ยอมให้หมอซกั หมอถาม รบัยาแล้วโยนทิ้งที่ไหนกไ็ด้ ถ้าจะ
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ท�าให้หล่อนได้ใช้เวลาแบบครอบครัวบ้าง แต่กลายเป็นว่าสุริยันรีบบอกให้

หล่อนเข้าฉากเพื่อถ่ายภาพร่วมกันพร้อมๆ กับตอบบทสัมภาษณ์เพิ่มเติม

หลังจากที่ผู้จัดการส่วนตัวของบิดาสวมรอยส่งค�าตอบของทั้งสี่คนให้

บรรณาธกิารเรยีบร้อย แต่มบีางส่วนที่คงยงัไม่ถงึใจ เจ้าของคอลมัน์ถงึได้

มานั่งถามเพิ่มอยู่ข้างกล้องแบบนี้ จวบจนทุกอย่างเสร็จสิ้น เพียงรุ้งที่ยัง 

ไม่ได้พูดอะไรกบัไลลาลณิกเ็อ่ยถามน้องรกัขึ้นมาอกีที

“ดขีึ้นไหม”

แฝดคนพี่ถามน้องเลก็ แต่ตามองไปที่เพยีงดาวซึ่งสบตากนัอยู ่เป็น

แบบนี้มาเสมอราวกบัทั้งคู่สื่อสารกนัทางความรู้สกึได้ 

“ค่ะ”

ไลลาลณิพยกัหน้าน้อยๆ ตอบพี่สาวที่หล่อนกลวัมากกว่าใครๆ แม้ว่า

เพยีงดาวจะมบีุคลกิความเป็นแม่ แต่คนที่น้องเลก็ของบ้านกลวัคอืเพยีงรุ้ง

ที่พร้อมจะแยกเขี้ยวเหวี่ยงผูค้นได้ตลอดเวลา ปากที่นยิมทาสแีดงนั้น หาก

จกิกดัใครขึ้นมารบัรองตายเรยีบทุกราย

“แน่นะ ไลลาเป็นอะไร ท�าไมไม่บอกพี่ฮ”ึ

แฝดคนพี่ถาม เมื่อวานเป็นควิที่ไลลาลณิต้องมานอนที่บ้านของบดิา

ซึ่งหล่อนก็อยู่ร่วมในบ้านนั้น แต่ไม่เห็นจะมีใครรายงานว่ายายตัวเล็กนี่ไม่

สบายสกัคน เดี๋ยวกลบัไปต้องไล่เลยีงเสยีหน่อย สั่งไว้ไม่รู้กี่ครั้งกี่ทวี่าให้ดู

คุณไลลาให้ด ีหากมอีะไรผดิสงัเกตให้รบีโทร. รายงาน แต่นี่ละเลยกนัจน

น้องไม่สบายกย็งัไม่มใีครรู้สกัคนได้อย่างไร

“กเ็พิ่งเป็นนี่นาพี่รุ้ง”

คนอายุน้อยสุดย่นจมูก จะว่ามีเป็นร้อยเรื่องที่พี่สาวทั้งคู่ไม่เหมือน

กัน แต่อาการขี้บ่นหาเรื่องว่าหล่อนได้เสมอกลับเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทั้งคู่มี

เหมอืนกนั นอกจากชื่อพ่อ ชื่อแม่ แล้วกน็ามสกุล 

“งั้นกไ็ม่ต้องไปหาหมอหรอือะไรใช่ไหมคะ ไลลา”

คราวนี้เป็นเสียงของสุริยันที่ก้มหน้าง่วนอยู่กับมือถือ ปล่อยให้ช่าง
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แต่งหน้าตบแป้งเพิ่มเตมิ ก่อนจะเหลอืบตาขึ้นมองลกูสาวคนเลก็อกีท ีแล้ว

จงึหนัไปมองสองแฝดของเขา 

ไลลาลิณก็ได้แต่รู ้สึกว่าคนทั้งหมดมีพื้นที่ส่วนตัวที่หล่อนก้าวไป 

ไม่ถงึ ไม่รู้สกึเป็นครอบครวัเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนัแต่อย่างใด

“ค่ะ หนูดีขึ้นแล้ว นี่ถ้าเราเสร็จกันแล้ว...” ตาหวานกวาดมองอีกท ี

แล้วก็มั่นใจกับประโยคที่เพิ่งเอ่ย เพราะทีมงานกองถ่ายเริ่มเก็บข้าวของ 

แสดงว่างานที่ต้องท�าวนันี้เสรจ็สิ้นเรยีบร้อย ดงันั้นหากจะชวนพ่อและพี่สาว

ทั้งสองไปใช้เวลาร่วมกนับ้างกค็งได้ “ไปก.ิ..”

ค�าพูดของหล่อนยงัไม่ทนัพ้นออกจากปากแดงน่ารกั ความหวงัของ

หล่อนกส็ลายไปเหมอืนทุกท ีจนไลลาลณิไม่รู้จะบอกว่าที่ก�าลงัคนัยบิๆ ใน

หัวใจเรียกว่าชินกับความเฉยชาของสมาชิกในครอบครัว หรือว่าเสียใจจน

ชากนัแน่

“งั้นไว้เจอกนันะคะไลลา พ่อมถ่ีายละครต่อ เร่งปิดกล้อง นี่กองไลน์

มาตามละค่ะ”

เนื่องจากละครเรื่องที่สุรยินัแสดงน�าและก�าลงัออนแอร์อยู่นั้นเรตตงิ

ดงีามขนาดที่ตามก�าหนดมสีามสบิตอนปกตกิย็งัต้องถ่ายไปฉายไป ทางช่อง

ซึ่งจะเป็นใครที่ไหนไม่ได้ ถ้าไม่ใช่หม่อมราชวงศ์ศศินิภามีค�าบัญชาให้เพิ่ม

ตอนเพื่อเรยีกกระแส เดอืดร้อนกนัไปหมดกจ็รงิ แต่กพ็ร้อมที่จะท�า เพราะ

นั่นหมายถงึรายรบัที่มากขึ้นจ�านวนมหาศาล

“สวสัดค่ีะพ่อ ดาวกม็ปีระชมุที่บรษิทัเหมอืนกนั” เพยีงดาวเอ่ยค�าลา

เป็นคนที่สอง นอกจากบทบาทลกูสาวสรุยินั ดาราค้างฟ้า หลานสาวหนึ่งใน

สามของ หม่อมราชวงศ์ ศศนิภิา นภดล หญงิสาวกย็งัสวมหมวกอกีใบเป็น

ลกูเลี้ยงคนเดยีวของคณุแมทธวิ แบรดฟอร์ด ที่ฝ่ายนั้นทั้งรกัทั้งวางใจ วาง

หล่อนเป็นทายาทตามกฎหมายที่สืบทอดงานในบริษัทรับเหมาก่อสร้างข้าม

ชาติอย่างบริษัทเจบีเอฟ ดีเวลอปเมนต์ของเขา มีความรับผิดชอบเต็มไม ้

เตม็มอืไปหมด 
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“ไปด้วยๆ เดี๋ยวรุง้มงีานต่อที่ดเิออร์เบนิพอด”ี เพยีงรุ้งเปิดกล้องหน้า

ราวกบัจะถ่ายเซลฟ่ีตวัเอง ทั้งที่จรงิๆ จะเชก็ความเป๊ะของใบหน้า แต่ไหนๆ 

กไ็หนๆ เลยเรยีกพ่อกบัน้องสาวอกีสองคนให้เขยบิเข้าเฟรม ถ่ายภาพเกบ็

ไวล้งในไอจ ีคงเรยีกกระแสได้ดเีหมอืนกนั เมื่อไดภ้าพครอบครวัแบบไมม่ี

แม่เสรจ็ กโ็พสต์ลงบญัชผีู้ใช้ของตน แทก็ทั้งบดิา เพยีงดาว และไลลาลณิ 

เรยีบร้อยกเ็งยหน้าพูดกบัน้องสาวที่ยนือยู่ข้างๆ 

“ไลลากลบัดีๆ  นะ ถงึบ้านแล้วไลน์บอกพี่ด้วยล่ะ”

เพยีงรุ้งพูดเป็นคนสุดท้าย แต่หายตวัไปเป็นคนแรกทนัท ีก่อนที่ทั้ง

สุริยันและเพียงดาวจะตามออกไปติดๆ ปล่อยให้ไลลาลิณได้แต่ยืนบื้ออยู่

กลางสตดูโิอ แบบไม่รูว่้าจะท�าอะไรต่อไปในเวลาที่เหลอืของวนันี้ ได้แต่สาว

ขากลับไปเอากระเป๋าของตัวเอง ตั้งใจว่าอย่างน้อยคุณย่าก็น่าจะมีเวลาให้ 

แล้วกต็้องเสยีใจเพราะยงัเดนิไม่ถงึไหน อรอุมา เลขาฯ ของหม่อมราชวงศ์

ศศนิภิากถ็อืข้าวของเครื่องใช้มารออยู่เสยีแล้ว

“คุณไลลาคะ”

“คะ?” สาววัยยี่สิบท�าหน้าเหลอหลา ใช่ว่าหล่อนไม่เคยมาที่สกาย-

ทาวเวอร์จนต้องให้คนมาน�าทางเสยีเมื่อไร

“คุณหญงิมปีระชุมด่วนค่ะ ฝากให้ดฉินัไปส่งคุณไลลาที่รถ ท่านให้

เรยีนว่าเสรจ็เรื่องแล้วจะโทร. หาอกีท”ี

คนที่โดนทกุคนในครอบครวัเทหมดอาลยัตายอยาก จรงิๆ กค็วรจะ

เจบ็จนชนิ แต่ไม่รู้ท�าไมหล่อนมคีวามหวงัทุกครั้ง อยากจะเอ่ยปากชวนทุก

คนท�ากจิกรรมร่วมกนัทุกททีี่เจอ แต่กไ็ม่เคยสมปรารถนา มอืบางหยบิมอื

ถอืออกจากกระเป๋าใบสวยของตวัเองโดยไม่รูว่้าจะเอาออกมาท�าอะไร เพราะ

มนึตื้อคดิไม่ออก พลนักเ็หน็การแจ้งเตอืนในบญัชอีนิสตาแกรมที่หล่อนได้

รับการติดแท็กจากพี่สาวซึ่งโพสต์ภาพที่ถ่ายกันเมื่อครู่ มีคนมากดชื่นชอบ

ภาพครอบครวัอบอุ่นมหาศาล ท�าเอาไลลาลณิแค่นหวัเราะในล�าคอเมื่ออา่น

ค�าบรรยายภาพ
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Happy Day with my happy family

เมื่อไถลงมาอ่านคอมเมนต์ หญงิสาวกค็ลื่นไส้อยากอาเจยีน ทั้งๆ ที่

ยงัไม่มอีะไรตกถงึท้องตั้งแต่เช้า มนึตึ้บ คดิอะไรไม่ออก จงึต่อสายหาที่พึ่ง

เดยีวที่อยู่เคยีงข้างหล่อนมาตลอดเวลาตั้งแต่เขาก้าวเข้ามาในชวีติ

“ธนัน์” ไลลาลณิทอดเสยีงพร้อมๆ กบัผ่อนลมหายใจ “ท�าไรอยู่อะ”

“ก�าลงัจะเข้าออฟฟิศ มไีร”

ธันน์ ชายหนุ่มวัยยี่สิบหกเป็นเพื่อนสนิทร่วมชั้นมหาวิทยาลัยของ

หล่อน รู้จกักนัเพราะอกีฝ่ายเป็นพี่รหสั ใช่ แม้จะดูงงๆ แต่คนที่ถอืหุ้นใน

ผับบาร์ทั่วเขตทองหล่อและเอกมัยคนนี้เป็นพี่รหัสของไลลาลิณที่มีวัยต่าง

กนัถงึหกปี เพราะเจ้าตวัไม่ได้เข้ามหาวทิยาลยัทนัททีี่จบชั้นมธัยมศกึษาปีที่

หก แต่มาเรียนระดับอุดมศึกษาในอีกสามปีให้หลัง เรียนอยู่ได้หนึ่งปีก็

ดรอปไว้ ในขณะที่เพื่อนๆ ร่วมชั้นของธนัน์ก�าลงัขึ้นปีสาม เจ้าตวัถงึกลบัมา

เรียนปีสองในวัยยี่สิบสามปี พอดีกับที่ไลลาลิณเข้าเรียนชั้นปีที่หนึ่งในวัย 

สบิเจด็ปี 

ถามว่าหล่อนเรียนเก่งเหรอ ก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ แต่พลังเงินของ 

‘นภดล’ นั้นยิ่งใหญ่นัก ยัดเด็กหญิงไลลาลิณเข้าสู่ระบบการศึกษาแบบ

อังกฤษได้ก่อนเกณฑ์หนึ่งปี เพราะคุณย่าไม่อยากให้หลุดรุ่นจากพี่สาว

ฝาแฝดทั้งคูท่ี่ก�าลงัจะต้องย้ายจากตกึประถมไปฝ่ังมธัยม ในขณะที่โซนเรยีน

ของน้องอนบุาลกบัเดก็ประถมทั้งหมดเป็นพื้นที่เดยีวกนั อย่างน้อยสองคน

คงปกป้องดูแลเจ้าตวัเลก็ของบ้านได้  

ซึ่งก็ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายที่ไลลาลิณมาเป็นน้องรหัสตรงสายของ

ธนัน์ ความเป็นแกะด�าของเดก็ที่อายุน้อยกว่าเพื่อนในชั้นปีที่หนึ่ง กบัคนที่

อายุมากกว่าเพื่อนร่วมชั้นปีที่สองท�าให้คนทั้งคู่ดึงดูดกันทันที กลายเป็น

เพื่อนสนทิที่หลายๆ คนคดิว่าทั้งคู่คดิไม่ซื่อต่อกนั ทั้งๆ ที่จรงิๆ แล้วมแีต่

ความบรสิุทธิ์ใจ   

“เพิ่งเสรจ็ธุระ ธนัน์ต้องท�างานเหรอ”
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ในขณะที่หล่อนไม่ต้องขยับตัวท�าอะไรก็มีทุกอย่างมากอง แต่ธันน ์

ผู้ซึ่งกวาดมรดกมารดาที่ตรอมใจตายไปออกมาจากบ้านพ่อในวัยยี่สิบปี  

เอาเงนิมาลงทนุเลี้ยงดตูวัเองในธรุกจิอบายมขุที่พ่อบงัเกดิเกลา้ของเขาบอก

ว่าหากคดิท�ากไ็สหวัออกจากบ้านไป ในวนันี้ธนัน์กไ็ม่รอช้า ไม่ลงัเลสกัวนิาที

ที่จะยนืด้วยขาของตวัเอง ก่อร่างสร้างตวัจากทนุเดมิที่มารดามไีว้ให้ ไม่แตะ 

ไม่รบัเงนิที่ทุกวนันี้พ่อคนที่ไล่เขาออกจากบ้านกย็งัโอนมา บรหิารสนิทรพัย์

จนงอกเงย ซื้อคอนโด ซื้อรถ ซื้อทุกอย่างได้ด้วยเงนิตวัเอง

“ท�าส ิไม่ได้มเีหมอืงสมบตัแิบบไลลานะ”

ก็พูดไป เพราะเงินที่เจ้าตัวได้มาจากมรดกที่มารดาทิ้งไว้ให้เรียกว่า

มหาศาล ไหนจะที่ท�างานก่อร่างสร้างตวัในช่วงหกปีที่ผ่านมา ท�าให้ธนัน์เป็น

หนึ่งในคนที่มเีงนิเยอะตั้งแต่อายุน้อย เพยีงแต่ไม่ได้เปิดเผยให้ใครรบัรู้

“ไลลาเบื่ออะ หาไรหนุกๆ ท�ากนัเถอะ ธนัน์ท�างานวนัอื่นได้ไหม”

หญงิสาวอ้อนเพื่อนพลางกดปุ่มสตาร์ตรถของตวัเอง มั่นใจว่าต่อให้

ธนัน์พูดว่ามงีานต้องท�า แต่กจ็ะชวนให้หล่อนเข้าไปวอแวใกล้ๆ อยู่ดี

“ไม่ได้ วนันี้เรื่องส�าคญั”

ถ้าเป็นวนัอื่นเขาอาจจะท�างานด้วยวธิอีื่น เพราะหากไม่เข้าไปดูกจิการ

ในเวลาเปิดบรกิารยามค�่าคนื ธนัน์กต้็องเข้าไปดบูญัช ีหรอืแก้ไขปัญหาอื่นๆ 

ในฐานะที่เป็นคนถอืหุน้ใหญ่ แต่ให้ผูอ้ื่นออกหน้า เพราะอายยุงัน้อย คนยงั

ไม่ค่อยเกรงใจ ซึ่งเอกสารพวกนั้นตรวจเชก็ผ่านอเีมล หรอืให้ใครวิ่งเอามา

ให้ที่คอนโดกไ็ด้

“มอีะไรส�าคญักว่าไลลาหรอืไง”

เสยีงหวานกระเง้ากระงอด ทั้งที่จรงิๆ ไม่ได้จะหาความอะไรอกีฝ่าย

แม้แต่น้อย แต่จะให้กลบับ้านไปตอนนี้กไ็ม่อยากไปกนิข้าวคนเดยีวอยู่คน

เดยีว แม้จะมแีม่บ้านคนงานวิ่งกนัให้วุน่เป็นกองทพั แต่คนพวกนั้นเตมิเตม็

ให้หล่อนได้ที่ไหนล่ะ

“เงนิไงครบัเพื่อน”
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“ว้า...แย่จัง ว่าจะพาธันน์ไปเลี้ยงข้าวนะเนี่ย ร้านที่ธันน์อยากกิน

นกัหนาจ�าได้ไหม”

ท�าไมจะจ�าไม่ได้ ร้านที่ต้องจองกันสามเดือนหกเดือนกว่าจะได้กิน 

แต่ไลลาลณิผูซ้ึ่งเป็นตวัแม่เรื่องกนินั้นโทร. แค่กริ๊งเดยีวกเ็ดนิสวยๆ เข้าไป

รบัประทานอาหารได้โดยไม่ต้องกดโทรศพัท์สี่ร้อยสายล่วงหน้าครึ่งปี เพราะ

อะไรน่ะร ึ เพราะหล่อนมบีญัชไีอจทีี่มคีนตามเป็นล้านๆ เพื่อจะตามไปร้าน

ที่หล่อนเคยเหยยีบย่าง ด้วยเชื่อกนัว่าไม่ว่าจะเป็นร้านข้างทาง มชิลนิสตาร์ 

เชฟเทเบลิ ยนับาร์ลบัที่ไหนในโลก หาก @dineoutthere อปัลงโซเชยีล-

มเีดยีจะต้องดแีละมเีสน่ห์ในแบบของมนั แต่วนันั้นที่ทั้งคู่นดักนั พนกังาน

ที่ผับของธันน์ดันมีเรื่องกันจนถึงขั้นใช้อาวุธ ท�าให้ชายหนุ่มที่ไลลาลิณจะ

เลี้ยงวนัเกดิให้ต้องยกเลกินดักะทนัหนั เป็นเหตใุห้ ‘ร้านนั้น’ เป็นสิ่งที่หล่อน

เอามาใช้ต่อรองกบัเขา เพราะธนัน์มกัจะบอกให้ไลลาลณิจองไปกนิกนัใหม่ 

แต่เจ้าตวักไ็ม่ยอม เกบ็ไว้เป็นไพ่ใบส�าคญัเวลาจะให้ธนัน์ท�าอะไรให้

“ได้ดวิะ แต่วนันี้ไม่ได้จรงิๆ มเีซน็สญัญา ต้องนบัเงนิสดในร้าน จ่าย

เชก็ซปัพลายเออร์ เยอะสิ่งอย่างมากไลลา”

ธนัน์พูดถงึสิ่งที่ต้องท�าในวนันี้ ถ้าเลอืกได้กอ็ยากไปสนุกเหมอืนกนั 

แต่เขาต้องท�างานหาเลี้ยงตวัเอง แม้ว่ามรดกที่แมท่ิ้งไวจ้ะมถีงึหลกัร้อยลา้น 

แต่หากไม่หาเพิ่ม สกัแต่ว่าใช้ ยงัไงวนัหนึ่งกต็้องหมด และเหนอืสิ่งอื่นใด 

ธันน์ตั้งใจท�าให้พ่อหน้าหงายหลังจากโดนจับได้ว่าลงหุ้นเปิดร้านเหล้าเล็กๆ 

ที่เชียงใหม่กับเพื่อน และพ่อปรามาสว่าคนแบบนี้จะไม่ได้ดี ไม่มีวันเจริญ 

ชายหนุ่มเลยยิ่งต้องท�าให้ดทีี่สุด จะได้ให้เหน็จะจะกนัไปว่า ไอ้คนเปิดร้าน

เหล้าแบบเขามนัได้ดมีคีวามสขุกว่าคนที่ท�าตวัเป็นผู้ด ีแต่นอกใจเมยีจนเมยี

ร้องไห้จนตายแบบแม่เขา  

“เอางี้ ไลลาอยู่ไหน”

ได้ยินแบบนั้นหน้าสวยก็ยกยิ้ม ผิดจากที่หล่อนคิดที่ไหน เตรียม

หมุนพวงมาลยัไปหาอกีคน รอแค่ค�ายนืยนัจากปากอกีฝ่าย



18  l  ห ม า ก ล้ อ ม รั ก

“อยู่ที่ช่อง”

พดูแค่นี้ธนัน์กท็ราบทนัทว่ีาเพื่อนอยูห่นใด เพราะไม่มใีครไม่รู้หรอก

ว่าไลลาลณิเป็นลูกหลานใคร จะมกีแ็ต่เจ้าตวันั่นละที่ไม่อยากให้ใครรู้

“กไ็ม่ไกลน”ิ ชายหนุ่มค�านวณระยะทางในหวัไวๆ ก่อนจะบดิข้อมอื

ดูเวลา “มารอที่นี่ก่อนไหม จะรบีท�าให้เสรจ็ไวๆ เผื่อไปหาร้านนั่งชลิกนั”

“เอางั้นกไ็ด้”

เมื่อเพื่อนตอบรับ ธันน์ก็บอกให้ตามขึ้นมาบนออฟฟิศด้วยตัวเอง

ทันที เพราะปกติหากไม่ได้ไปด้วยกัน ชายหนุ่มจะเป็นคนเดินลงไปรอรับ

ไลลาลณิที่หน้าร้าน กย็ายเพื่อนสนทิของเขาคนนี้หน้าตาน่ารกัน้อยเสยีเมื่อไร 

แม้จะไม่ยั่วเย้าเข้าขั้นเซก็ซี่ แต่กม็เีสน่ห์ของตวัเองที่หนุ่มๆ มองกนัคอเคลด็ 

มีดีกรีดาวมหาวิทยาลัยเป็นเครื่องการันตี ท�าให้ธันน์ไม่เคยกล้าปล่อยให้

ไลลาลิณเดินไปไหนมาไหนคนเดียวในร้านของเขา ไม่ว่าร้านไหน สาขาใด 

เพราะกลวัเพื่อนจะโดนใครท�ามดิมีริ้ายเข้า

“งั้นเดี๋ยวเจอกนั ขึ้นมาบนห้องท�างานเลยนะ ร้านยงัไม่เปิด ไม่มขีี้เมา

ที่ไหน ไม่มใีครตรวจบตัรไลลาด้วย”

“ตวัเลขเดมิเลยแหละ แต่อ่านก่อน”
มานเมตต์ยื่นเอกสารให้ธันน์ ลูกค้าที่สนิทกันจนนับพี่นับน้องกัน  

ทั้งที่อายหุ่างกนัจนอกีฝ่ายแทบจะเป็นลูกเขาได้ หลงัจากที่เจ้าตวัสั่งเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์เกอืบทุกชนดิไม่ว่าจะเป็นวสิกี้ แชมเปญ ไวน์ เบยีร์จากแฮปปี้

ฮาวเวอร์ คอมพานทีี่มานเมตต์เป็นเจ้าของ เป็นตวัแทนจ�าหน่ายเครื่องดื่ม

น�าเข้าจากต่างประเทศ ปกติเขาก็ให้เซลส์เป็นคนดูแลลูกค้า แต่กับคนที่ 

มานเมตต์ให้ความสนทิ เขาอยากดูแลเอง นอกจากจะเป็นการเอาใจลูกค้า

ยงัถอืโอกาสมาเจอเพื่อนอกีด้วย

“ออื...เอ่อ เหน็ว่าเบยีร์ตวัใหม่พี่มโีปรเหรอ” ธนัน์รบัเอกสารมาเปิดดู

ตรวจสอบความถกูต้อง เรื่องเรยีนเขาอาจจะไม่เอาอ่าวเลย แต่หากเป็นเรื่อง
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ที่เกี่ยวกบัเงนิ สกับาทเขากไ็ม่ให้กระเดน็ไปไหนแน่นอน

“อนิดิติใช่ไหม” มานเมตต์เอ่ยชื่อเบยีร์สญัชาตสิเปนที่เป็น witbier 

หรอื wheat beer มชีื่อเตม็ว่า Estrella Damm Inedit กลิ่นหอมนวล 

รสชาตลิะมนุละไม ซึ่งแม้จะถกูจดัให้เป็น witbier แต่จรงิๆ แล้วเครื่องดื่ม

ที่ก�าลงั ‘มา’ ตวันี้เป็นเบยีร์ลูกครึ่ง ลูกผสมระหว่าง witbier กบั lager 

ด้วยการผสมกนัระหว่างข้าวสาลกีบัข้าวบาร์เลย์ รสชาตเิลยเบาสบาย บอดี

เบาลื่นๆ ยาวๆ 

“จะเอาเหรอ ลงร้านไหน”

“ว่าจะที่นี่แหละพี่”

คนอายุเลยเบญจเพสมาหนึ่งปีตอบรุ่นพี่ที่ห่างกันสิบกว่าปีขณะที่ตา

ยังตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดที่ปรากฏในกระดาษตรงหน้า 

ส่วนคูค้่ายนืถอืแก้วน�้าจบิช้าๆ อกีมอืสอดลงกระเป๋ากางเกงสแลก็สดี�า มอง

ภาพบาร์ยามหลบัใหลผ่านกระจกที่กรุยาวตั้งแต่เพดานถงึพื้น

“ขายเบยีร์ดเีหรอที่นี่น่ะ”

ร้านนี้เป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดของธันน์ วางแผนการตลาดเอาใจลูกค้า

หรหูรากระเป๋าหนกั ซึ่งส่วนใหญ่สั่งแต่วสิกี้ราคาแพงกบัแชมเปญขนาดใหญ่

กว่าปกติเพื่อแสดงอ�านาจเงินใส่กัน เขารู้ดีเลยละเพราะเป็นซัปพลายเออร์

ส่งเครื่องดื่มเหล่านั้นให้ธนัน์เอง 

“ถ้าเป็นอนิดิติน่าจะโอเค” เพราะมกีารออกแบบขวดเบยีร์ให้เหมอืน

ขวดแชมเปญใหญ่ยกัษ์สดี�าสนทิ มดีาวเพยีงหนึ่งดวงปรากฏเป็นสญัลกัษณ์

ทางการค้า  คงถกูใจพวกลกูค้าที่ชอบอะไรสวยหรู “เพราะเดี๋ยวอาทติย์หน้า

ผมจะกั้นข้างนอกท�าลานเบียร์เล่นๆ ตอนหัวค�่า เพิ่งดีลกับพวกศิลปินได้ 

คนไม่กนิเบยีร์แต่อยากเจอนกัร้องกต็้องยอมละ”

บอกว่าเล่นๆ แต่คงไม่เล่นเท่าไร เพราะข้างหน้าที่ธันน์หมายถึงคือ

ลานจอดรถกว้างขวางที่มักจะมีแต่ซูเปอร์คาร์มาจอดเรียงรายเต็มไปหมด 

ยิ่งฟังธีมที่ธันน์บอกกล่าวยิ่งรู้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ เพราะจะตกแต่งสถานที่ให ้
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ดูเหมอืนบชีบาร์ในต่างประเทศ ท�าเมนูเครื่องดื่มใหม่ๆ ออกมาล่อตาล่อใจ

นกัดื่มกระเป๋าหนกั

“จะสั่งเท่าไหร่กว่็ามาละกนั เดี๋ยวค่อยมาวางบลิ แต่อาทติย์หน้าพี่อาจ

จะไม่ได้ลงมากรงุเทพฯ นะ ช่วงปีใหม่คนเตม็ จะอยูเ่คลยีร์ความเรยีบร้อย

ก่อนแขกเข้าหน่อย”

“เออ กจิการดไีหมอะพี่หมาก อยากไป ไม่ได้ไปสกัท”ี ธนัน์เอ่ยปาก

ถามถงึธรุกจิที่แตกยอดออกมาจากความฝันในการท�าไร่องุ่นเพื่อบ่มเป็นไวน์

ของมานเมตต์ เกดิเป็นโรงแรมบูทคีขนาดเลก็ แต่หรูหรามรีะดบั อยู่กลาง

หุบเขาและไร่ผลไม้ ตกแต่งพื้นที่เหมือนอยู่ต่างประเทศ ตั้งชื่อสมความ

งดงามว่า ‘วมิาน’

“อะเรยีบร้อย นี่ส�าเนาของพี่ ส่วนนี่เชก็ค�้าประกนัวงเงนิของรอบหน้า 

แล้วนี่เงนิสดที่วางบลิเดอืนที่แล้วมา” ธนัน์บอกระหว่างส่งเอกสารที่ไม่มขี้อ

บกพร่อง ลงนามเรยีบร้อยให้อกีคน สญัญาฉบบันี้เป็นการตกลงร่วมกนัว่า

ในแต่ละเดือนร้านแต่ละร้านของธันน์จะต้องมียอดสั่งซื้อขั้นต�่าไม่ต�่ากว่า

เดือนละเท่าไร เป็นระยะเวลานานเท่าใด ส่วนยอดรายเดือนค่อยมาว่ากัน

เป็นรอบไป เพราะของที่สั่งเพิ่มเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

“ดเีลยละ นี่เพิ่งเปลี่ยนเชฟที่ร้านอาหารด้วย” มานเมตต์หมายถงึร้าน

อาหารที่เขาเปิดขึ้นเพื่อรองรบัลูกค้าจากไวน์บาร์ หากจะไล่เรยีงกนัแล้ว ใน

ทางปฏิบัติ การก่อตั้งบริษัทน�าเข้าเครื่องดื่มและเป็นตัวแทนผู้จัดจ�าหน่าย

อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยอย่างแฮปปี้ ฮาวเวอร์นั้น

เกิดขึ้นเป็นอย่างแรกควบคู่ไปกับการช่วยงานที่บ้านที่ท�าธุรกิจขายวัสดุ

อุปกรณ์ก่อสร้างรายต้นๆ ของเมอืงไทย 

ช่วงนั้นมานเมตต์รู้ตัวดีแล้วว่าไม่น่าจะสานต่องานของครอบครัวได้ 

แต่กย็งัไม่กล้าละมอืทิ้งไปทั้งหมด อกีทั้งน้องสาวที่เคยพดูกนัระหว่างพี่น้อง

ว่าจะเป็นคนรบัช่วงต่อธุรกจิครอบครวักย็งัเรยีนไม่จบ ชายหนุ่มเลยรกัษา-

การแทนไปก่อน ควบคูก่บัเปิดบรษิทัส่วนตวัไป เกบ็หอมรอมรบิได้ไม่นอ้ย
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จงึเริ่มกว้านซื้อที่ดนิในเขตจงัหวดัสระบุร ีค่อยๆ ลงทุนหว่านพนัธุ์องุ่นเริ่ม

ความฝันของตวัเอง แรมปีกว่าจะออกดอกออกผลจงึได้เริ่มบ่ม เริ่มกรรมวธิี

ที่เรยีนรู้มา แม้ว่าผลในครั้งแรกจะไม่ได้ออกมาตามมาตรฐานที่วางไว้ในใจ 

แต่มานเมตต์กไ็ม่ละความพยายาม ปลุกปล�้าท�าจนส�าเรจ็ แลว้เปิดหนา้ร้าน

ขายผลติภณัฑ์ของตวัเอง ท�าเป็นไวน์บาร์เก๋ๆ ที่มนีกัดนตรมีาดดีกตีาร์เกลา

อารมณ์ในช่วงสุดสปัดาห์ เป็นที่นยิมไม่น้อย 

จนไร่ไวน์อยูต่วัมาได้เกอืบห้าปี แบรนด์มั่นคง มานเมตต์จงึตดัสนิใจ

ขยบัขยายสร้างโรงแรมขึ้นรองรบันกัท่องเที่ยว เปิดให้บรกิารมาจนถงึวนันี้

ก็เข้าปีที่สามแล้ว ส่วนในทางทฤษฎี ความฝันอันสูงสุดของชายหนุ่มคือ 

การได้เป็นโพรดิวเซอร์ผลิตไวน์ ที่ท�างานอย่างอื่นมาทั้งหมดก็เพื่อเก็บเงิน

มาต่อเตมิความต้องการของตนเอง เพราะกระดากไม่กล้าขอเงนิครอบครวั

ที่มมีหาศาล เนื่องจากรูส้กึผดิไม่น้อยที่ในฐานะลกูชายคนโตเขากลบัหนัหลงั

ให้สิ่งที่บรรพบุรุษสร้างมา จึงไม่ขอรับเงินเดือนเงินดาวน์ใดๆ อีกในวันที่ 

น้องสาวรับช่วงต่อธุรกิจ แต่บิดามารดายังอุตส่าห์ให้หุ้นติดกระเป๋าไว้พอมี

ปันผล และท่านทั้งคู่กย็งัทยอยโอนเพิ่มให้เป็นของขวญัวนัเกดิในทุกๆ ปี

“ดมีะ อยากไปนั่งชลิชลิกนิไวน์ที่ไร่พี่หมากอะ ตอนนี้ท่าทางจะอากาศ

ด”ี

“ไว้ไปลอง ใช้ได้นะ แต่ลูกค้ายังไม่รู้ จริงๆ พี่อยากท�าเมนูใหม่ๆ 

แบบร้านดีๆ  ในกรุงเทพฯ ด้วย แต่ยงัหาคนเก่งๆ ไปช่วยคดิเมนูไม่ออก 

ส่วนอากาศไม่ต้องพูดถึง ดีที่สุด ไร้ฝุ่นควัน เย็นแล้วด้วยช่วงนี้ เรียกว่า

หนาวเลยแหละ” หนุ่มวัยสามสิบแปดบอกรุ่นน้องด้วยแววตาเป็นประกาย 

ทุกครั้งไม่ว่าจะพูดกบัใครเรื่องวมิาน มานเมตต์จะมคีวามสุขเสมอ

“ดีๆ  ส่วนไอ้เรื่องลกูค้ายงัไม่รู ้ของงี้ต้องโพรโมตดพิี่ นี่ถ้าไลลาไปรวีวิ

ให้นะ รบัรองพรุ่งนี้เตม็เอี้ยดแน่นอน”

ได้ยินแบบนั้นมานเมตต์ก็เงยหน้าจากเอกสารที่เพิ่งเก็บลงกระเป๋า

ท�างาน มองหน้ารุน่น้อง ได้ยนิชื่อผูห้ญงิคนนี้มาหลายครั้ง จนค่อนข้างมั่นใจ



22  l  ห ม า ก ล้ อ ม รั ก

ว่าทั้งคู่น่าจะมคีวามสมัพนัธ์ที่เกนิกว่าปกตกินั แต่ธนัน์กไ็ม่ยอมรบั เอาแต่

ปฏเิสธ บอกว่าเป็นเพื่อนสนทิ จนมานเมตต์อดคดิไม่ได้ว่ามนัเป็นศพัท์ของ

เดก็สมยันี้ในการบอกว่าก�าลงัคบกนัหรอืไม่

“แฟนแกอะเหรอ ห ึคบนานนคินนี้” เท่าที่จ�าได้กไ็ม่ต�่ากว่าสามปี ผดิ

กบัคนอื่นๆ ที่ควงผ่านๆ ครั้งสองครั้ง บางคนเขาเคยพบหน้า แต่ไม่ทนัได้

รู้ชื่อ แต่คนนี้ได้ยนิชื่อมาหลายปี ไม่เคยเจอตวัจรงิสกัที

“พี่น่ะ...” ธันน์ก�าลังจะออกปากปฏิเสธรอบที่ล้าน แต่กลายเป็นว่า

เสยีงเคาะประตูห้องท�างานดงัขึ้นสองทพีร้อมกบัคนที่เขาเพิ่งพูดถงึโผล่หน้า

เข้ามาพอด ียิ่งสนบัสนุนข้อสนันษิฐานของมานเมตต์มากขึ้นไปอกี

“ธนัน์” เสยีงหวานดงัขึ้นแบบเอาเรื่องระหว่างผลกัประตูเข้ามา โดย

ไม่ได้มองเลยว่าเพื่อนสนทิมแีขกอยู่ “น่าจะท�าที่จอดรถในร่มให้ไลลา ร้อน

ชะมดั อุ๊ย...” หญงิสาวบ่นระหว่างก้มลงกดมอืถอืที่พมิพ์ถามพี่สาวทั้งสอง

ว่าจะพาพ่อไปกินข้าววันพ่อที่ไหนไหมในอีกสองวันข้างหน้า ก่อนจะเก็บ

โทรศพัท์ลงกระเป๋า จงึได้เงยหน้ามาเหน็ว่ามคีนอื่นอยูใ่นห้องท�างานเพื่อนรกั 

“อุ่ย ไลลาขอโทษ นกึว่าธนัน์อยู่คนเดยีว”

วันนี้คนสวยแต่งหน้าแต่งตัวเยอะเป็นพิเศษเพราะเพิ่งมีภารกิจของ

ครอบครวั มองหน้าชายหนุม่ตอนปลายที่ยนืกอดอกมองหน้าหล่อนอยูต่อนนี้ 

นัยน์ตาคมกริบของเขามีบางอย่างที่ไลลาลิณแปลความหมายไม่ออก 

ระหวา่งนั้นกส็ง่กระเป๋าใบย่อมที่บรรจเุสื้อผ้าข้าวของของตวัเองให้ธนัน์ที่ลกุ

ขึ้นมาปลดสายกระเป๋าใส่ของขนาดกลางออกจากบ่า แล้วยกขึ้นถามเจ้าของ

ที่ผลกัภาระให้เขาถอืแต่โดยดี

“เอาขึ้นมาท�าไร จะเปลี่ยนชุดเหรอ”

ชายหนุ่มวัยยี่สิบหกกวาดตามองเพื่อนรัก ค่อนข้างจะมั่นใจว่าสิ่งที่

ตวัเองถามนั้นถูกต้อง เพราะไลลาลณิสวมเสื้อที่มตีราของช่องสกายเนต็เวร์ิค

อยู่ เจ้าตวัคงอยากถอดหวัโขนของบทบาทที่ไม่อยากท�าออกเตม็ที

“ออื อาบน�้าด้วย ในห้องมผี้าเชด็ตวัปะ”
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“มสีคิรบัคุณไลลา” เหมอืนจะประชด แต่มคีวามเอน็ดใูนแววตา “เอ่อ 

นี่มารู้จกัพี่หมากก่อน ไลลา นี่พี่หมาก เจ้าของแฮปปี้ ฮาวเวอร์ และวมิาน

ที่มวกเหลก็”

ธันน์แนะน�ามานเมตต์ให้เพื่อนรู้จักพร้อมกับเอ่ยถึงสองกิจการที่มี 

ชื่อเสียงของอีกฝ่าย แฮปปี้ ฮาวเวอร์เป็นบริษัทน�าเข้าเครื่องดื่มรายใหญ่ 

มานเมตต์เป็นตัวแทนจ�าหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เกือบทุกชนิดใน

ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ร้อยทั้งร้อยของคนที่ท�าธรุกจิร้านอาหาร บาร์ 

ผบั แม้กระทั่งผู้ประกอบการขายปลกีต่างๆ กต็้องสั่งซื้อผ่านบรษิทันี้ 

ส่วนวิมานคืออีกหนึ่งธุรกิจที่เป็นความฝันอันสูงสุดของมานเมตต์ 

เริ่มต้นจากการเป็นแค่ไร่องุน่ ระหว่างรอองุน่โตจนเกบ็เกี่ยวได้ มานเมตต์ก็

ลงทุนสร้างโรงบ่ม โรงบรรจุไวน์ แล้วสร้างไวน์บาร์เลก็ๆ แบบน่ารกัหน้าไร่ 

และเมื่อประมาณปีกว่าๆ นี่เองที่ลงทุนท�าโรงแรมแบบบูทคีหรูหรา รองรบั

เศรษฐกีระเป๋าหนกัมรีสนยิมที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศ 

“สวสัดคี่ะ”

หญงิสาวที่เพิ่งบรรลนุติภิาวะยกมอืไหว้คนตรงหน้า ท่าทางของเขาให้

กลิ่นอายดุดนัน่ากลวั ทั้งที่หน้าตากไ็ม่ได้ใกล้เคยีงโจรป่าแต่อย่างใด เรยีก

ได้ว่าหล่อเหลาเอาเรื่อง แม้จะดูคล�้าไปเสียหน่อย ทว่าโครงหน้าชัดแบบ

ผู้ชายที่โตเตม็ที่เหมาะกบัคิ้วด�าพาดผ่านหน้า ไหนจะจมูกโด่งชวนบบีนั่นอกี 

ขนาดหล่อนเห็นคนหน้าตาดีมาตลอด มีดาราในสังกัดคุณย่าให้ชมตั้งแต ่

จ�าความได้ยังต้องบอกเลยว่ามานเมตต์นั้นงานดี มองด้วยตาเปล่ายังรู้เลย

ว่าภายใต้เสื้อเชิ้ตสีขาวต้องมีทั้งกล้ามอกกล้ามท้อง แต่จะไม่อยากมองก็

เพราะเจ้าตวัท�าหน้าดุเป็นครูฝ่ายปกครองอยู่ได้

“หวดัด”ี ฝ่ายชายที่อายุอยู่ที่สามสบิตอนปลายยกมอืรบัไหว ้หนา้ตา

จิ้มลิ้มแบบนี้นี่เอง ไอ้ธนัน์มนัถงึตามใจขนาดนี้ “ยนิดทีี่ได้รู้จกันะ”

“เอ่อ...ค่ะ” ด้านไลลาลิณก็งงไม่น้อย จะมายินดงยินดีอะไร แต่ก็

รบัค�าไปมนึๆ แล้วกห็นัไปหาเพื่อนรกั “ไลลาอาบน�้าก่อนนะ ไม่กวนธนัน์ละ” 
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แม้เสื้อผ้าที่สวมอยูจ่ะใส่สบาย แต่มนัเป็นเครื่องหมายของการหลอกลวงบาง

อย่าง หญงิสาวจงึอยากรบีถอดสลดัคราบออกให้เรว็ที่สุด

ด้านคนไม่กวนก็คือไม่กวนจริงๆ ปล่อยให้ผู้ชายสองคนพูดเรื่อง

งานการกนัอย่างไม่คดิจะเข้าไปมสี่วนร่วมใดๆ พออาบน�้าเสรจ็กเ็ปลี่ยนชุด

จากเสื้อยดืที่ช่องท�าขายเอาเงนิไปบรจิาคมาเป็นเสื้อครอปตวัสั้นเหน็หน้าท้อง

ราบคู่กบักางเกงยนีตวัเดมิเรยีบร้อย แต่ยงัคงใบหน้าที่แต่งเตม็กบัผมที่จดั

เข้าทรงมาอย่างดไีว้ แม้จะไม่ชอบประดดิประดอยอะไร แต่ความเป็นผู้หญงิ

ก็ท�าให้หล่อนยังรักสวยรักงามอยู่ เพราะมีภารกิจยิ่งใหญ่ที่ดึงความสนใจ

หล่อนมาหลายวนัแล้ว

“ลองดกีว่า เดี๋ยวพี่ให้ลูกน้องเอามาส่ง”

หลงัจากหารอืกนัเรื่องเบยีร์ที่จะเอามาลงในอเีวนต์พเิศษที่ธนัน์คดิจะ

ท�าในช่วงฤดูหนาว มานเมตต์เลยเสนอให้ธนัน์ลองชมิเบยีร์ต่างชาตทิี่น�าเข้า

มาใหม่หลายยี่ห้อ แล้วกดโทรศพัท์ส่งข้อความบอกลกูน้องให้เอาโควตาของ

ทดลองมาส่งที่ร้านของธนัน์

“กด็พีี่ เดี๋ยวลองให้แขกวไีอพชีมิคนืนี้ด้วย ไลลาเอาหน่อยไหม ไลลา 

ไลลา”

ธันน์ไม่วายหันไปถามเพื่อนสนิทที่นั่งดูซีรีส์ผ่านแท็บเล็ตของตนอยู่ 

ฝ่ายนั้นกส็่ายหน้าทั้งๆ ที่ตาโฟกสัที่หน้าจอ แต่จ�าต้องถอดหูฟังออกเพราะ 

ธนัน์ตะโกนเรยีกเสยีหลายทจีนร�าคาญ ต้องยอมกดหยดุภาพเคลื่อนไหวบน

หน้าจอแล้วหนัไปพูดกบัเพื่อน

“ว่าไงธนัน์”

หน้าสวยแสดงความหงุดหงิดจนมานเมตต์นึกเอ็นดู เห็นแล้วละว่า

ตั้งแต่อาบน�้าแต่งตัวออกมา หญิงสาวก็เดินมาสะกิดขอแท็บเล็ตจากธันน์ 

แล้วไปนั่งเสยีบหูฟังอยู่ที่โซฟาอกีมุมหนึ่งเงยีบๆ 

“เดี๋ยวพี่หมากจะเอาเบยีร์มาให้เทสต์แหละ”

“ไลลาไม่กินเบียร์ไง” ตอบหน้ามุ่ยเพราะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระ 
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มั่นใจว่าชายหนุม่รูด้อียูแ่ก่ใจว่าหล่อนกนิอะไร ไม่กนิอะไร แต่ที่ก�าลงัท�าอยู่

นี่เพราะหาเรื่องกวนใจกนัอยู่ต่างหาก

“ให้เขาลองเอามาท�าเป็นคอ็กเทลได้ ลองชมิท ีช่วยกนัหนอ่ยสไิอต้ดู 

ดูแต่ซรีสี์นะ ไม่สนใจกนัเลยนะ”

ธันน์บ่นแบบไม่เอาจริงกับรุ่นน้องที่เขารักเป็นเพื่อนสนิทคนนี้ ดูแล

กนัมาหลายปี ไม่ไลลาลณิอยูเ่ป็นเพื่อนเขา ชายหนุม่กค็อยตามหล่อนไปโน่น

มานี่ ตวัตดิกนัเสมอ จนทุกคนคดิไปว่าทั้งคู่เป็นแฟนกนั

“ออืๆ กไ็ด้ อย่ากวนนะ ไลลาเหลอือกีสองตอนเอง”

ไลลาลณิพยกัพเยดิตดัปัญหาเพราะก�าลงัตดิพนักบัสิ่งที่ดอูยูม่าหลาย

วันแล้ว ก�าลังงวดเลยทีเดียว อีกเพียงสองเอพิโสดหล่อนก็จะดูทันตอนที่

ฉายอยู่ตอนนี้ พลนักเ็หน็ว่ามานเมตต์มองมาทางหล่อนด้วยแววตาที่ท�าให้

ต้องถลึงตากลับไปโดยไม่รู้ตัว เล่นเอาผู้ชายตัวโตชะงักไปเพราะกิริยานั้น

ของหล่อน แต่หูกฟ็ังเรื่องที่ธนัน์ก�าลงัโฆษณา

“ผมเคยบอกพี่แล้วชะมะว่าไลลาเป็นฟดูบลอ็กเกอร์ เป็นบาร์ซกีเกอร์ 

ให้มนัชมิเมนเูดด็ๆ ถ้ามนัชอบแล้วถ่ายลงไอจใีห้นะ รบัรองร้านผมเตม็ทนัท”ี

“หลายรอบละ” มานเมตต์หนัไปตอบรุน่น้อง กไ็ม่รูก้ี่ครั้งกี่หนที่ธนัน์

เอ่ยสรรพคณุต่างๆ มากมายของสาวน้อยคนนี้ จนหนุ่มใหญ่มั่นใจว่าต้องมี

อะไรเกนิเลยแน่ๆ ถงึได้พดูถงึกนัด้วยความภมูใิจแบบนี้ “ว่าแต่ถ้าแน่ขนาดนี้ 

ฝากเขยีนรวีวิร้านพี่ทสี ิส่วนใหญ่คนไม่ค่อยรู้ว่าขายอาหารด้วย”

เขาหมายถงึไวน์บาร์ที่ชื่อ ‘วนิเนอรี่’ ซึ่งตั้งอยูป่ากทางเข้าไร่ของตนเอง 

น้อยคนนกัที่จะรูว่้าร้านนั้นมอีาหารขาย จะทราบกแ็ต่แขกที่เข้าพกัในโรงแรม

แล้วขอข้อมูลว่ามีร้านอาหารที่ไหนอยู่ใกล้พื้นที่บ้าง ส่วนมากก็คิดว่าเป็น 

หน้าฉากที่มานเมตต์เปิดไว้วางขายไวน์ที่เขาผลติเองซึ่งมยีี่ห้อว่า ‘วนิ วโิน’ 

ยิ่งตอนนี้มานเมตต์เพิ่งจ้างเชฟมาใหม่ มทีกัษะการท�าอาหารมากกว่าคนเดมิ 

ตั้งใจวา่จะพฒันางานที่ร้านไวน์ให้เตบิโตไปอกีขั้น แต่กย็งันกึไม่ออกวา่ต้อง

ท�าอย่างไรให้ลูกค้าในพื้นที่สนใจมากขึ้น
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“เอ่อ ไม่รู้สิ อันนี้พี่ต้องถามมันเอง ผมไม่ก้าวก่าย เดี๋ยวไลลาบ่น 

ร�าคาญหู”

“ไม่มแีบบจ้างกนิเหรอวะ เดี๋ยวแถมห้องพกัที่วมิานให้ด้วย”

เพราะท�างานในวงการธรุกจินี้ มานเมตต์เลยทราบดว่ีาในส่วนของการ

รวีวิอาหารร้านค้าต่างๆ บางแอกเคานต์กร็วีวิอวยร้านที่ให้กนิฟร ี แต่จรงิๆ 

รสชาตอิาจจะไม่ได้เรื่องเลย

“ม ี แต่ถ้าไม่ใช่ร้านที่ไลลาอยากกนิ มนักไ็ม่ไป เหน็ไลลาแบบนั้นก็

พอมจีรรยาบรรณนะพี่ ถ้ามนัไม่ชอบ มนักว็่าเอาให้ตรงๆ”

“เหรอ แล้วรู้ได้ไงว่าไอ้ค็อกเทลที่จะเอาให้เขาชิม...” มานเมตต์

พยกัพเยดิไปทางคนที่นั่งขดัสมาธจิกิหมอนอมยิ้มดซูรีสี ์“...มนัจะถกูใจเขา 

ไม่กลวัเขาด่าลงไอจหีรอืไง”

“ถูกใจดพิี่ บาร์เทนเดอร์ใหม่คนนี้ ไลลากจ็บีมาให้ผม เป็นมอืรางวลั

เลย เดี๋ยวพี่หมากลองดูละกนัว่าไอ้อนัที่มนับอกอร่อยน่ะ จะดจีรงิๆ ไหม”



ค�ำที่

๑

“อนันี้อร่อยอะ”
ไลลาลิณพูดขณะยกแก้วเครื่องดื่มที่ธันน์เลื่อนมาให้หล่อน ตอนนี้

คนทั้งสามย้ายลงมานั่งที่บาร์ในร้านซึ่งยังไม่เปิดบริการ แต่ก็ใกล้เต็มท ี

ค็อกเทลสูตรใหม่นี้บาร์เทนเดอร์คิดให้เข้ากับเบียร์ยี่ห้อล่าสุดที่มานเมตต์ 

เพิ่งน�าเข้ามาจัดจ�าหน่ายในประเทศไทย ซึ่งธันน์บอกว่ากินแบบเป็นเบียร์

ธรรมดาก็อร่อยอยู่แล้ว แต่ในเมื่อไลลาลิณไม่แตะเครื่องดื่มชนิดนั้นเลย

แม้แต่น้อยจึงไม่อาจให้ความเห็นได้ แต่พอมาดัดแปลงเป็นเครื่องดื่มชนิด

อื่นก็ดื่มได้ไม่มีปัญหา ซึ่งได้กลายเป็นส่วนส�าคัญในการติชม เพราะธันน์

มั่นใจในตวัหล่อนมากกว่าร้อยเปอร์เซน็ต์เรื่องรสนยิมการกนิดื่ม

“เบาๆ เมาไปไม่แบกนะ เจบ็ข้อมอือยู่”

เมื่อสายๆ ชายหนุ่มใช้เวลาในยิมส่วนตัวที่คอนโด แต่วันนี้ขี้เกียจ

เรียกเทรนเนอร์มาควบคุมดูแลการออกก�าลังกาย เลยท�าให้ผิดพลาดเล็ก

น้อย จงึต้องออกปากบอกหญงิสาวไว้ก่อน เพราะเหน็แบบนี้ไม่ได้เก่งกล้า

คอแขง็มาจากไหนหรอก
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“ไม่เมาหรอกน่า ไลลาโดนเทรนมาอย่างดนีะ”

แม้จะอายุเลยยี่สิบมานิดเดียว แต่งานสังคมมากมายที่สมาชิกใน

ครอบครัวมักลากหล่อนไปด้วยท�าให้ไลลาลิณมีโอกาสได้ลิ้มรสเรียนรู้ ไม่

นบังานเลี้ยงที่บ้านที่จดัปีหนึ่งๆ ไม่รูก้ี่สบิครั้ง จบิไปกถ่็ายรูปแก้วไป เกบ็ไว้

เป็นสต๊อกที่จะลงในอนิสตาแกรม @dineoutthere ของหลอ่น ปกตจิะลง

อะไรให้ใครต้องแน่ใจว่าดีจริง แต่กับธันน์ อะไรที่ช่วยส่งเสริมได้ ต่อให้

รสชาตไิม่ได้ว้าวขนาดนั้น แต่หล่อนกย็อมอวยให้ธุรกจิของเพื่อนเสมอ

“ห ึตอนวนัเกดิปีที่แล้วกแ็ทบล้มนะ ลมืหรอืไง”

วันเกิดปีก่อนเป็นปีที่ไลลาอายุครบยี่สิบปีบริบูรณ์ ซึ่งนอกจาก 

งานเลี้ยงปีใหม่ที่จัดควบรวมกับงานวันเกิดของหญิงสาว พอเป่าเค้กเสร็จ

ไลลาลณิกบัธนัน์กแ็อบออกมาฉลองต่อกนัที่ร้านของเขา สดุเหวี่ยงชนดิที่ว่า

ชายหนุม่แทบจะต้องอุ้มหล่อนพาดบ่ากลบัไปนอนที่คอนโด ไม่กลา้พากลบั

ไปส่งบ้านในสภาพสิ้นชพีเช่นนั้น เพราะนอกจากไลลาลณิที่เมาตาย เขาอาจ

จะโดนคุณย่าเอาตายเช่นเดยีวกนั

“แล้วไง มธีนัน์อยู่ หน้าที่ธนัน์อะแหละ”

ไลลาลิณยักไหล่พลางยกแก้วค็อกเทลสีเหลืองละมุนขึ้นดื่มทีเดียว

หมด สง่ผลให้แก้มที่มสีสีนัอยู่แล้วแดงเรื่อมากยิ่งขึ้น เรยีกความสนใจจาก

มานเมตต์ที่นั่งอกีฝ่ังของธนัน์ แม้จะไม่มบีทสนทนาอะไรเลยระหวา่งเขากบั

ไลลาลณิ แต่บางอย่างท�าให้สมาธขิองชายหนุ่มโดนตรงึไว้โดยหล่อนตลอด

หลายชั่วโมงที่ผ่านมา โดยที่ยงัตอบไม่ได้เลยว่าเป็นเพราะเหตุผลใด จะว่า

สวย สวยกว่านี้กเ็จอมาแล้ว จะบอกว่าพดูจาถกูคอ หล่อนกบัเขากไ็ม่ได้พดู

อะไรกนัอกีเลย จะว่ากริยิามจีรติจะก้าน กต้็องพดูเลยว่ายายคนนี้ออกจะดู

ดดีกะโหลกด้วยซ�้า 

“พี่หมากล่ะว่าไง ใช้ได้มะ”

“อมืด ีแต่พี่ไม่ค่อยถนดัคอ็กเทล” ชายหนุม่ตอบตามความจรงิ แล้ว

ดึงความคิดของตัวเองออกมาจากคนที่ส่งกลิ่นหอมมาถึงตรงนี้ เสียสมาธิ
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อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

“ทราบครับว่าพี่ชายน่ะสายไวน์ เอ่อไลลา พี่หมากเขามีไวน์บาร์ที่ 

มวกเหลก็ด้วยนะ”

ได้ยนิแบบนั้นไลลาลณิกช็ะโงกหน้าผ่านธนัน์มามองเสี้ยวหน้าด้านข้าง

ของคนตัวโตที่แต่งตัวเรียบร้อยในชุดเสื้อเชิ้ตขาวกับกางเกงด�า ราวกับมา

ขายประกนั แต่กลบัดูด ีดูสมาร์ตไม่น้อย 

“เหรอคะ มคีนกนิเหรอแถวนั้น มวกเหลก็นี่ที่ไหนธนัน์ สระบุรปีะ”

ปากเสีย...นี่คือสิ่งที่พุ่งขึ้นมาในใจของมานเมตต์ทันที แต่ก็ไม่ได้

ต�าหนอิอกไป อย่างไรเสยีเดก็นี่กเ็ป็นแฟนของธนัน์ 

“กม็ ีผมขายไวน์ของผมด้วย”

ชายหนุ่มขยับปกเสื้อให้เข้าที่เข้าทาง เหล่มองคนที่ก้มหน้าก้มตาชิม

เครื่องดื่มและจดัที่ทางถ่ายภาพจนชกัจะหงุดหงดิ ร�าคาญเดก็รุ่นนี้ที่เอะอะ

อะไรกต้็องถ่ายภาพอปัโซเชยีลให้คนทั้งโลกรู ้โดยลมืไปวา่ไลลาลณินั้นเป็น

บลอ็กเกอร์ชื่อดงั

“ไวน์ของผมคือไร ไวน์ที่น�าเข้ามาอะเหรอ” ไลลาลิณเลิกคิ้วถาม 

ระหว่างนั้นกล็ากแก้วคอ็กเทลชนดิใหม่ที่อยู่ตรงหน้าธนัน์มาหาตวั ยิ้มแหย

ตอนเพื่อนตมีอืเข้าให้ แต่กไ็ม่สนใจ “มคีนซื้อเหรอ”

“ไม่ใช่” มานเมตต์เผลอเสยีงแขง็ใส่ แม่คนหน้าด ีแต่ปากโคตรไม่ด ี

นี่ถ้านั่งอยู่ข้างๆ จะเอามอืตปีากสกัทสีองททีี่พดูเลื่อนเป้ือน “ผมปลกูไร่องุน่ 

บ่มไวน์ มแีบรนด์ของตวัเอง”

มานเมตต์ขยับตัวหน้าตึงระหว่างตอบ ยายเด็กนี่ปากไม่ดีอย่าง

แท้จรงิ ไม่รู้หรอืไงว่าคนท�าธุรกจิเขาถอื ไม่ให้พูดจาแบบนี้กนั

“อ๋อ ฮอื ธนัน์ อนันี้แรงอะ”

ไลลาลิณขานรับสิ่งที่มานเมตต์เพิ่งอธิบายแบบขอไปที แล้วก็หันไป

คอมเมนต์รสชาตเิครื่องดื่มกบัธนัน์ต่อ 

“แรงกไ็ม่ต้องกนิ ข้าวกย็งัไม่กนิ เดี๋ยวกป็วดท้องหรอก”
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“ออื กจ็รงิ สั่งอะไรมากนิกนัดกีว่า ธนัน์อยากกนิไร”

“ตามใจเถอะ พี่หมากล่ะครบั อยากกนิไรเป็นพเิศษไหม”

เพราะหมั่นไส้ที่เจ้าตัวเห็นเขาเป็นเหมือนอากาศธาตุ พูดจาสนทนา

กนัแบบไวต้วัเหลอืเกนิ มานเมตต์เลยประชดด้วยการเพิ่มค�าน�าหน้านามให้

สาวน้อยคนสวยของธนัน์ โดยไม่ได้รูเ้ลยว่าไลลาลณิที่เขาคดิว่าไม่สนใจอะไร 

ฟังแล้วฉุนขึ้นหวัทนัที

“แล้วแต่คุณไลลาเถอะ พี่ไม่ใช่คนเรื่องมากกนิยาก ยงัไงกไ็ด้”

ในระยะเวลาไม่ถงึสี่สบินาท ีโซนวไีอพสีดุในนชิคลบัสุดหรขูองธนัน์ก็
กลายเป็นโต๊ะอาหารที่มสีตรตีฟดูมากมายวางอยู ่แม้จะมอีาหารปรมิาณมาก 

แต่เจ้าของสถานที่กบ็อกให้รบีกนิ เพราะหากแขกเข้าร้านแล้วจะดูน่าเกลยีด 

แถมยงัไม่ต้องการให้มกีลิ่นอาหารคาวอวลอยู่ในร้านด้วย

“เจ้าเดิม?” ธันน์ถามระหว่างเลื่อนจานมาตรงหน้าตัวเองอย่างรู้งาน

หลังจากเห็นว่าไลลาลิณถ่ายรูปอาหารทุกจานเรียบร้อยแล้ว ถ้าจ้วงช้อน

ท�าลายภาพสมบรูณ์ของอาหาร เขานี่ละจะโดนหญงิสาวตกัข้าวผดักะเพราที่

ดูเหมอืนอาหารง่ายๆ เข้าปาก แต่ใครจะรู้ว่าไอ้อาหารตามสั่งหน้าตาปกตนิี่

สั่งยากสั่งเยน็แค่ไหน

“เจ้าเดมิส ิไลลาเคยกนิของที่อื่นหรอืไง”

เพราะกินแต่ของอร่อย หล่อนเลยไม่ยอมเสียแคลอรีไปกับอะไรที่ 

ไม่คู่ควรเดด็ขาด ดงันั้นต่อให้เป็นอาหารตามสั่งง่ายๆ แบบข้าวผดักะเพรา 

ไลลาลณิกเ็รื่องเยอะ กนิแต่ร้านที่มั่นใจในรสชาตแิละคณุภาพ ไม่ดดัแปลง

ใดๆ อย่างเช่นอาหารที่สั่งมานี้ หล่อนงงมากมายเมื่อบางร้านใส่ทั้งถั่วฝักยาว

และข้าวโพดอ่อนมาในกะเพรา หนกัข้อเข้าบางทกีม็าแม้กระทั่งแคร์รอตและ

หอมใหญ่ เตมิสดี้วยซอีิ๊วด�าจนผดิเพี้ยนไปหมด ทั้งๆ ที่จรงิๆ แล้วแค่คั่ว

พรกิขี้หนูกบักระเทยีมต�าหยาบในน�้ามนัร้อน ใส่เนื้อสตัว์ แล้วปรุงรสด้วย

น�้าปลาชั้นด ีก่อนจะใส่ใบกะเพรา เพยีงเท่านี้กเ็สรจ็แล้ว



ณ พ ร ร ษ ธ์ ส ร ฌ์  l  31

“เขาบอกสั่งยากไม่ใช่เหรอ”

“ใช่ส ิ แต่นี่ไลลานะ ไลลาไลน์หาพี่เขา เขาเลยท�าให้เป็นกรณพีเิศษ 

แต่ธนัน์อย่าไปบอกใครนะ เดี๋ยวพี่เขาโดนบูลล”ี

ปกติการจะสั่งอาหารจากร้านอร่อยหลายร้านต้องไลน์จองคิวที่จะได้

กินในแต่ละวัน เพราะเจ้าของร้านท�าปริมาณจ�ากัด ต้องส่งมอเตอร์ไซค์

รบัจ้างไปรอรบัออร์เดอร์ตั้งแต่สบิเอด็โมง แต่ถ้าเป็นไลลาลณินั้น เชฟที่ไหน

กอ็ยากท�ากบัข้าวให้กนิ

“บุญปากแท้ๆ ขอบคุณครบั เพื่อนรกัคนสวย เอาสกัหน่อยมะ”

เพราะเห็นหญิงสาวสั่งอาหารมาแค่สองที่เลยถามด้วยความเอาใจใส่ 

เมื่อจานหนึ่งไลลาลิณส่งมอบให้มานเมตต์ไปแล้ว แม้หญิงสาวจะไม่ได้พูด 

แต่กิริยาที่เลื่อนข้าวผัดกะเพราเนื้อสับมีไข่เป็ดดาวไปตรงหน้าหนุ่มใหญ่ 

พร้อมกับดันข้าวต้มชามโตไปให้คนตัวโตอีกอย่าง ก็เป็นอันรู้ว่าไลลาลิณ

จดัแจงไว้ให้มานเมตต์

“เกบ็ไว้ให้ค�านงึพอ ไลลาจะกนิข้าวต้มนี่ก่อน”

ข้าวต้มปลาเก๋ามาจากภตัตาคาร ‘ตั้งใจอยู่’ ที่เยาวราช ร้านดั้งเดมิที่

ไลลาลณิไปกนิกบัคุณย่าตั้งแต่จ�าความได้ ส่งควนัและกลิ่นหอมฉุย เจ้าตวั

เตรยีมพุย้เข้าปากเพราะกระเพาะเรยีกร้องอาหารจรงิๆ ไม่ใช่ถั่วกบักระเจี๊ยบ

อบแห้งที่กนิแกล้มเครื่องดื่มมาตลอดสองชั่วโมง 

“ขอค�านงึด”ิ ไม่ใช่ไม่รู ้แต่ธนัน์แค่อยากแกล้ง ยื่นมอืเตรยีมจ้วงช้อน

ลงในชามข้าวต้มของอกีคน 

“ไม่ให้ธนัน์กนินะ” ไลลาลณิร้องเสยีงหลง เลื่อนชามหนแีทบไม่ทนั

หน้าสวยบึ้งตงึทนัท ีความเป็นโรคจติของหล่อนคอืไม่ชอบแชร์อาหาร

กบัใคร ไม่ชอบให้ใครมากนิข้าวในจานหล่อน แต่หากไลลาลณิอยากจะชมิ

ของคนอื่นกลบัไม่รู้สกึตดิขดัอะไร

“ไอ้ตูด ทตีวัเองกนิของคนอื่นนะ กนิไปเลย งกนกักก็นิให้หมด”

ธนัน์เหน็อาการของเพื่อนแบบนั้นกอ็ดไม่ได้ ว่าปนข�าออกมาก่อนจะ
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รบัประทานอาหารที่ไลลาลณิสั่งมา โดยที่เจ้าตวัคดิเองเออเองเสรจ็สรรพว่า

หากต้องทดลองเครื่องดื่มกนัต่อไปกค็วรกนิอะไรที่มคีาร์โบไฮเดรตรองท้อง

แบบหนกัๆ เพื่อป้องกนัการสกึหรอของกระเพาะและชะลอการเมา หล่อน

เลยสั่งข้าวผดักะเพราจากร้านที่ก�าลงัเลื่องชื่อทั้งรสชาตแิละวธิกีารที่จะได้มา 

เชฟเป็นทายาทร้านอาหารชื่อดงั ออกมาต่อยอดท�าอะไรง่ายๆ ที่ขายไดม้าก 

เพิ่มเตมิด้วยข้าวต้มปลาคุน้ลิ้นที่กนิตั้งแต่เดก็ ถุงใหญ่เกนิพอด ีแต่ไลลาลณิ

ก็ไม่คิดจะแบ่งใคร นอกจากนั้นยังสั่งชีสและแฮมรมควันหลายชนิดจาก 

ร้านดงัแถวอโศกมาให้สองหนุ่มเป็นกบัแกล้มอกีด้วย

“เดี๋ยวถ้าดกึๆ หวิอกี ให้ไลลาพาไปกนิข้าวต้มตรงซอยห้าห้า” ซอย

นั้นกค็อืซอยสขุมุวทิห้าสบิห้าที่มร้ีานข้าวต้มรอบดกึ ซึ่งหากไลลาลณิมาแกร่ว

อยู่กบัเขาที่ร้าน พอนชิคลบัปิดกม็กัจะพากนัไปกนิเสมอๆ “พี่หมากเคยกนิ

ไหม”

“เคยส ิร้านแสงชยัใช่มะ หนุ่มๆ นี่กนิบ่อยเลย เที่ยวเสรจ็กแ็วะตบ

เบยีร์กบัข้าวต้มก่อนกลบับ้าน” มานเมตต์ตอบแบบเป็นกนัเอง โดยไม่ได้รู้

เลยว่าไลลาลิณเงยหน้าขึ้นมองเขาผ่านชามข้าวของตัวเอง ใครจะไปเชื่อว่า

คนนิ่งขรมึหน้าดแุบบนี้จะมมีมุส�ามะเลเทเมากบัคนอื่นเขาเหมอืนกนั นกึว่า

ตกดึกจะแปลงร่างเป็นแดร็กคูลาออกหากิน ท่าทางเหมือนจะงับคนตลอด

เวลา

“ใช่ๆ พี่ แล้วนี่ข้าวเป็นไง อร่อยไหม”

“ด ีไม่น่าเชื่อ หน้าตาธรรมดาๆ ไม่คดิว่าจะอร่อยขนาดนี้” ขณะพูด

ท้ายประโยคมานเมตต์หนัไปมองหน้าคนที่แอบเหล่เขาอยู่ 

เมื่ออกีฝ่ายโดนจบัได้กท็�าหน้าเบ้ หมั่นไส้เขาเตม็แรง กล้าพูดมาได้

อย่างไรว่าไม่คิดว่าจะอร่อย หากเป็นสิ่งที่หล่อนเลือกไม่มีเสียละที่จะมีใคร

มาพูดค�านั้นได้

“อร่อยกเ็อาให้หมดเลยพี่ ถ้าลยุท�าเมนใูหม่เสรจ็ได้ จะได้สั่งของจาก

พี่ได้เลยวนันี้”
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“ที่สุด อยากให้ชมิเลย เอาจรงิๆ”
มานเมตต์ที่เริ่มมึนไม่ต่างกับธันน์เอ่ยปากบอกหลังจากลองชิมแชง- 

เกรีย หรือไวน์พันช์ ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่นิยมดื่มกันทั่วไปในสเปนหรือ

โปรตุเกส โดยใส่ผลไม้หั่นเป็นชิ้นลงในไวน์ และอาจผสมบรั่นดีหรือเหล้า

ชนดิอื่นๆ ลงไปด้วย หนุ่มใหญ่น�าเสนอว่าหากใช้ไวน์ที่ไร่ของเขาผลติจะได้

รสชาตทิี่ดกีว่านี้

“จรงิอะ ไลลาไม่เชื่อหรอก นี่ไวน์ตวันี้ไม่ธรรมดานะ”

คนช่างกินช่างดื่มชี้ไปที่ส่วนผสมที่ใช้ในวันนี้ จะเป็นไปได้อย่างไรที่

ไวน์บ้านๆ แบบนั้นจะมาอร่อยกว่าเครื่องดื่มที่หล่อนก�าลังจิ้มผลไม้ขึ้นกิน

แก้วนี้ 

“ไม่เชื่อก็ลองไปกินสิ” คนโดนปรามาสมองด้วยหางตาพร้อมตอบ

เสียงแข็ง ไลลาลิณนี่เหมือนคนล้านบุคลิก วินาทีหนึ่งก็ท�าท่าทางน่ารักให้

เอน็ด ูอกีวนิาทกีพ็ดูจาราวกบัจะดถูกูผลติภณัฑ์ของมานเมตต์ พออกีวนิาที

ก็ท�าเหมือนเจ้าของ ‘วิมาน’ ที่สาวน้อยสาวใหญ่หมายตาเป็นอากาศธาตุ  

ไร้ตัวตน ไม่มีความหมาย แม้ว่าเขาจะไม่ใช่พวกเจ้าชู้ประตูดิน หรือเป็น

เพลย์บอยฟัดไม่ยั้ง แต่หากเจอคนถกูตากไ็ม่อดิออดที่จะเรยีนรู้จติใจ เพยีง

แต่หลงัๆ นอกจากจะวุน่วายเรื่องงานบรษิทัต่างๆ นานา มาตรฐานเกี่ยวกบั

ผู้หญงิของมานเมตต์กส็ูงเสยีเหลอืเกนิ ดูจากคนหลงัสุดที่เขาตกหลุมชอบ

กแ็สนวเิศษ ซึ่งตอนนี้เป็นมาดามปรวิรรตไปเรยีบร้อยแล้ว  

“แลว้ถ้าไม่อร่อยอะ” ไลลาลณิเปรยพลางดนัแก้วที่หลอ่นกนิผลไมท้ี่

ตวัเองชอบจนหมดแล้วให้เพื่อนที่มหีน้าที่รบัช่วง “ธนัน์อะ กนิต่อท”ี

ธนัน์ยื่นมอืรบัแก้วเครื่องดื่มมาอย่างรูง้าน ไลลาลณิกแ็บบนี้ กนิอะไร

ดื่มอะไรแค่ค�าสองค�า ที่เหลอืกเ็ป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องรบัผดิชอบกนิให้หมด

“ถ้าไม่อร่อยกด็่าลงไอจเีราไปเลยส”ิ

มานเมตต์กล้ายื่นค�าท้าให้คนตัวเล็กที่ลุกขึ้นขยับร่างกายตาม

ท่วงท�านองเพลง โชว์หน้าท้องแบนราบ เอวเล็กแค่ฝ่ามือ โยกย้ายส่าย
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สะโพก มองเพลินตาเขาไม่พอ บรรดาลูกค้าของธันน์ทั้งหลายก็จ้องตาไม่

กะพรบิ แถมยงัสะกดิกนัให้เดนิหน้าเข้ามาหาสาว ในขณะที่ไลลาลณิไม่ได้

รู้เนื้อรู้ตวั คนแก่สุดเลยต้องสะกดิให้ธนัน์เรยีกหล่อนกลบัมานั่งดีๆ

“แน่ใจ๊? ร้านคุณไม่ได้ผุดได้เกดิเลยนะ ถ้าไลลาด่าอะ”

“ผมพนนั”

“โห นี่ถ้าพี่หมากถงึขั้นกล้าพนนัแบบนี้มนัต้องอร่อยจรงิๆ นะ ไลลา

ว่าไง รบัพนนัไหม มา นั่ง นั่ง พูดกนัให้รู้เรื่องก่อน”

ธันน์เองด้วยความที่นั่งหันหลังให้แขกส่วนใหญ่จึงไม่รู้ว่าเพื่อนรัก

ก�าลังถูกคนอื่นลวนลามทางสายตา เพราะไม่เช่นนั้นคงไม่ต้องรอให้มาน-

เมตต์เตอืน แต่พอเขารู้กร็บีดงึ ‘ไอ้ตูด’ กลบัมานั่งเข้าที่ให้เรยีบร้อย หญงิ

สาวกย็อมให้เพื่อนดงึกลบัมานั่งจุม้ปุก๊ที่โซฟาแต่โดยด ีพลางพยกัหน้ารบัค�า

ท้าที่อกีคนส่งมา ทั้งอยากรู้อยากลอง ทั้งน้อยอกน้อยใจในเรื่องบางเรื่องที่

ธนัน์กค็งรู้ แต่ยงัไม่พูดออกมาเพราะมบีุคคลอื่นนั่งอยู่ด้วย

“รบั”

ธนัน์เองกค็ะนองถามต่อทนัททีี่ไลลาลณิรบัพนนั “ไปกนัเลยไหมล่ะ 

ไหนๆ กไ็หนๆ ไลลาว่าไง วนัไหนด ีวนันี้เลยไหมล่ะ”

“จรงิๆ...” ไลลาลณิทบทวน วนัที่ส�าคญัคอืวนัพ่อซึ่งจะถงึในอกีสอง

วนัข้างหน้า แต่ตั้งแต่ตอนที่หล่อนไลน์ถามพี่ๆ  ไปจนถงึตอนนี้ อย่าว่าแต่

ไม่มใีครตอบกลบัมา แต่ยงัไม่มใีครเปิดอ่านข้อความเลยด้วยซ�้า ดงันั้นมา

อีหรอบนี้ก็คงไม่มีใครสนใจอะไร ไปต่างจังหวัดสักสัปดาห์ก็คงยังไม่รู้กัน

เลยมั้ง “...ไลลากไ็ม่มอีะไร จะไปไหนกไ็ด้ อยากไปกไ็ปกนัเลยด”ิ



ค�ำที่

๒

หลังจากประโยคนั้น สองชั่วโมงให้หลังคนทั้งสามรวมถึงรถตู้ 
อลัพาร์ดสขีาวของธนัน์ที่มคีนขบัรถพร้อมสรรพกเ็ดนิทางมาถงึ ‘วมิาน’ โดย

สวสัดภิาพ มานเมตต์ตดัสนิใจทิ้งรถของเขาไว้ที่ร้านรุ่นน้อง ฝากกุญแจไว้

กบัพนกังาน แล้วสั่งให้ผูช่้วยของเขาที่จะต้องตามมาที่เขาใหญ่ในอกีสองวนั

ขบัรถขึ้นมาให้ ส่วนขากลบัเดี๋ยวกจ็ะฝากให้ลงไปพร้อมธนัน์ เมื่อมาถงึแล้ว

ชายหนุม่เจ้าของอาณาบรเิวณเป็นร้อยไร่กย็ื่นกญุแจวลิลาขนาดสองห้องนอน

ให้อกีคน

“อะนี่”

“ขอบคณุพี่” ชายหนุม่ที่อยูใ่นชดุเสื้อยดืสดี�ากบักางเกงยนีผงกหวัให้

มานเมตต์ที่ยงัคงอยู่ในชุดเดมิ 

ตั้งแต่ไปประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัที่บ้านมามานเมตต์ยงัไม่ได้เปลี่ยน

เสื้อผ้าเลย ถามว่าทุกวันนี้หนุ่มหล่อที่มีวัยเกือบสี่สิบนั้นยังมีอ�านาจบริหาร

ในบรษิทัของที่บ้านไหม กไ็ม่ แต่หุน้ที่ยงัมตีดิกระเป๋าตอนลาต�าแหน่งมาเมื่อ

คราวน้องสาวเข้ามาจดัการดูแลงานทั้งหมดแทน กบัที่พ่อกบัแม่ยงัโอนเพิ่ม
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ให้เป็นของขวัญปีละสองเปอร์เซ็นต์ก็ท�าให้มานเมตต์มีสิทธิ์ที่จะโหวตออก

ความเหน็ในเรื่องต่างๆ และเป็นเหตุให้ในแต่ละเดอืนคนที่ชอบอยู่ไร่อยู่ป่า

ต้องเข้ากรงุเทพฯ เพื่อไปประชมุประจ�าเดอืน เขาเลยจดัแจงให้บรษิทัน�าเข้า

เครื่องดื่มของตวัเองเสนอรายงานอปัเดตต่างๆ ในช่วงเวลาเดยีวกนั กลาย

เป็นกิจวัตรประจ�าชีวิตไปแล้วว่ามานเมตต์จะลงไปกรุงเทพฯ เดือนละ

ประมาณหนึ่งสปัดาห์เพื่อท�างานออฟฟิศ ส่วนเวลาที่เหลอืจะอยูท่ี่นี่เป็นหลกั

“นกึว่าจะนอนด้วยกนั”

ตอนที่มานเมตต์โทร. มาสั่งให้คนทางนี้เตรยีมห้องหบัไว้รบัรอง ธนัน์

กส็ะกดิใหญ่เลยว่าขอแบบหลงัเดยีวกนักไ็ด้ แต่ต้องมห้ีองนอนแยกกนัเป็น

สดัเป็นส่วน ร่วมบ้านได้ แต่ไม่ร่วมเตยีง เจ้าของวมิานกไ็ด้แต่พยกัหน้าแบบ 

งงๆ ระหว่างพดูสายกบัลกูน้อง แต่ยงัไม่ได้ถามอะไรออกไป เพราะไลลาลณิ

นั่งหลับอยู่ที่เบาะแถวสุดท้ายของรถ จนมาตอนนี้ที่ธันน์เดินตามลงมาเอา

กุญแจถงึได้โอกาสไขความข้องใจของตนเอง 

“บ้าเหรอพี่ ไลลาเอาผมตายแน่”

อกีคนรบีปฏเิสธ แม้จะรู้ดวี่าคนมากมายคดิว่าเขากบัไลลาลณิไม่ใช่

เพื่อนสนิทกันจริงๆ แต่ทั้งคู่ก็ไม่เคยคิดที่จะแก้ไขความเข้าใจผิดของใคร 

แต่กบัมานเมตต์เพราะอะไรกไ็ม่รู้ ธนัน์รู้สกึว่าเขาต้องเคลยีร์ให้ชดัเจน

“กแ็ฟนกนัไม่ใช่หรอืไง” ถ้าไม่ใช่ท�าไมถงึกล้ามาค้างอ้างแรมกนัแบบ

นี้ ไหนจะความรู้ใจ เอาใจ ห่วงใยที่ธนัน์แสดงออกต่อผู้หญงิคนนั้นกโ็คตร

จะชดัเจน เขาพดูได้ด้วยความมั่นใจเลยว่าเป็นมากกว่าเพื่อน แต่ทั้งที่มั่นใจ

นกัหนากล็ุ้นแปลกๆ ให้ค�าตอบไม่เป็นอย่างที่คดิ

“ไม่มทีางเลย ไลลามนัเพื่อนจรงิๆ พี่ ผมรกัมนัเป็นน้อง” ธนัน์เคยมี

น้องสาวที่อายุห่างกันห้าปี แต่เสียชีวิตไปตั้งแต่อีกฝ่ายอายุเพียงสิบสามปี 

เพราะโดนลกูหลงที่เมยีน้อยพ่อเอาปืนมาขูท่�าร้ายกนัจนถงึบ้าน หลงัจากนั้น

ไม่นานมารดาแท้ๆ ของธนัน์กต็รอมใจจากไป

“แน่อะ แล้วถ้าไม่ใช่แฟน พ่อแม่เขาปล่อยมาได้ไง” ด้านคนแก่กว่า
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ได้ยินประโยคนั้นก็หายใจเข้าลึกหลังจากกลั้นลมหายใจ ไม่ได้รู้เลยว่าใน

วนิาทนีั้นมรีอยยิ้มเกดิขึ้นบนใบหน้าคมเข้มทนัททีี่ได้ยนิค�าอธบิายจากธนัน์

“ผมสนิทกับบ้านมันพอควรแหละพี่ ที่บ้านมันเลยไว้ใจ อีกอย่าง 

บ้านนั้นตามใจจะตายไป ไม่มใีครกล้าว่าคุณหนไูลลาลณิ นภดลหรอก” ธนัน์

พูดไปเรื่อยระหว่างเดนิกลบัมาที่รถของเขาซึ่งสตาร์ตไว้ให้ไลลาลณิหลบัรอ 

มานเมตต์ชะงกัขา ‘นภดล’ ที่รุน่น้องเพิ่งพดูออกมานั้นไม่มใีครหรอก

ที่จะไม่รู้จกั เพราะนอกจากราชสกุลจะเก่าแก่ สมาชกิสูงสุดที่่ยงัมชีวีติอยู่ก็

คอื หม่อมราชวงศ์ศศนิภิา นภดล หรอืคุณหญงิศศทิี่เป็นที่รู้จกักนัดทีั้งใน

วงการธุรกจิและสงัคม เป็นแม่เสอืที่ใครๆ กเ็กรงใจและกลวับารม ี เพราะ

สตรมีบีรรดาศกัดิ์ผูน้ั้นสามารถรวบกจิการที่หล่อนก่อร่างสร้างมากบัสามจีาก

ปากเหยี่ยวปากแร้งผูซ้ึ่งเป็นพี่น้องของเจ้าสวัอนนัต์ในวนัที่ท่านลว่งลบัไวไ้ด้ 

ท�านองว่าตอนท�าไม่คดิช่วย แต่พอพี่ชายตายจะมาขอแบ่งมรดก นอกจาก

จะฟาดฟันเอาคืนมาได้ ‘คุณหญิง’ ยังบริหารได้รุ่งเรืองเฟื่องฟู เป็นสถานี

วิทยุโทรทัศน์อันดับหนึ่งตลอดมา มีลูกชายเป็นถึงดารารุ่นใหญ่หล่อเหลา 

สมาร์ตมากๆ จนสาวๆ ยงัตามกรี๊ดทั้งเมอืง ขนาดมานเมตต์ไม่นยิมดูละคร

ยงัรู้จกัเลย

“หมื? นภดล งั้นเหรอ”

“เออดพิี่ นั่นน่ะ...” ธนัน์พยกัพเยดิไปที่รถคนัข้างหน้า “...หลานสาว

สุดสวาทขาดใจของคุณหญงิย่าศศเิขาละ”

เมื่อได้รับการคอนเฟิร์มเช่นนั้น มานเมตต์ก็ตบบ่าธันน์ทันที กลัว

แทนรุน่น้องขึ้นมาเลยละว่าหากท�าอะไรให้ฝ่ายนั้นผดิใจ เดี๋ยวได้มเีรื่องใหญ่

โตแน่นอน เพราะอิทธิฤทธิ์ อิทธิพลของตระกูลนภดลใช่ธรรมดาที่ไหน 

ใครๆ กร็ู้ว่าคบัฟ้าไม่น้อย

“ตายห่า ไอ้ธนัน์ มงึไปเอาหลานเขามา ตายห่า นี่มานอนในโรงแรม

พี่ด้วย คุณหญงิท่านจะไม่ส่งใครมาเอาเรื่องใช่ไหม”

“ไม่ๆ ไม่เป็นไร ผมสนิทกับที่บ้านเขามากๆ พี่ จะว่าไปข้อดีอย่าง
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เดยีวของการที่เป็นลกูผูช้ายคนนั้น...” ธนัน์หมายถงึพ่อบงัเกดิเกล้าที่ตดัขาด

กันเรียบร้อย คนที่เป็นสาเหตุของทุกอย่างที่ไม่ดีในชีวิตเขา “...ก็เพราะ

คุณย่าของไลลารู้จกัเขา เลยไว้ใจผมมาก”

“เอ้าๆ เรื่องของมึงละกัน พากันไปนอนไป แล้วนี่ห้องของคนขับ” 

มานเมตต์ยื่นกุญแจที่พักของคนขับรถให้ ในใจโล่งแปลกๆ ที่รู้แน่ชัดว่า 

ทั้งคูไ่ม่มคีวามสมัพนัธ์ใดต่อกนั นอกจากความเป็นเพื่อนระหว่างบอกกล่าว

แก่คนที่พากนัมาถงึที่นี่ในเวลาเกอืบเที่ยงคนื 

“แล้วพี่จะนอนแล้วหรอืไง ผมสร่างละ ดกึๆ แบบนี้มไีรท�าบ้าง” ธนัน์

เอ่ยถาม พอได้นั่งรถมานิ่งๆ เว้นระยะเกอืบสองชั่วโมง อาการมนึก่อนออก

จากกรุงเทพฯ กห็ายไป 

ในขณะที่มานเมตต์กค็ดิแบบธนัน์ ตดิกแ็ต่คนที่นอนหลบัอยูบ่นเบาะ

หลงัของรถตูร้าคาสามล้านกว่าบาทนั่นละที่เจ้าของวมิานไม่รูว่้าธนัน์จะจดัการ

อย่างไร เพราะต่อให้ไม่ได้เป็นแฟนกนั แต่ความห่วงหาที่หนุ่มหล่อวยัยี่สบิ-

หกมตี่อทายาทนภดลกเ็ป็นเรื่องจรงิ

“พูดแบบนี้แปลว่าจะกนิต่อหรอืไง”

เจ้าของพื้นที่หนัมองขาเที่ยวที่เดนิเคยีงข้างกนัมา ตวัเขาเองกย็งัดื่ม

ต่อได้ ยงัไงพรุง่นี้กเ็ป็นวนัหยุดที่ก�าหนดให้ตวัเอง แม้ต้องก�ากบัดแูลงานการ 

แต่กเ็บาบางมาก

“ออื เอาไหม ไวน์เบาๆ สกัคนละขวด” ธนัน์เสนอ แม้ไม่ได้เตรยีมตวั

มาพักผ่อน แต่เมื่อจับพลัดจับผลูมาอยู่ที่นี่แล้ว เขาก็ไม่มีทางเลือกอะไร 

นอกจากปล่อยตัวปล่อยใจให้ผ่อนคลายตามสบาย ชิลให้สุด อีกอย่าง

อากาศที่นี่ในช่วงเดอืนธนัวาคมนี้กด็เีหลอืเกนิ

“แล้วเพื่อนเราล่ะ จะปล่อยให้นอนคนเดยีวหรอืไง”

“ก็พี่ไปกินต่อที่วิลลาผมได้ มีห้องนั่งเล่นใช่ไหม เดี๋ยวให้ไลลามัน

เข้าไปนอนของมนัไป”

เมื่อได้ยนิแบบนั้นมานเมตต์กไ็ม่ตดิขดัอะไร ได้แต่บอกให้ธนัน์กลบั
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ไปที่พกัในขณะที่เขาจะสั่งเครื่องดื่มไปให้ กะว่าในช่วงเวลานี้คงพอให้รุ่นน้อง

ได้พาเพื่อนเข้าไปพกัผ่อน ให้ความเป็นส่วนตวั 

ผ่านไปเกอืบยี่สบินาทมีานเมตต์จงึไปกดกริ่งห้องพกัแบบวลิลาขนาด

สองห้องนอนที่เขายกให้ธนัน์กบัไลลาลณิพกัผ่อน คดิว่ารุ่นน้องหนุ่มคงรอ

อยูเ่พยีงคนเดยีว แต่คนที่มาเปิดประตใูห้กลบัเป็นหญงิสาวที่เปลี่ยนเสื้อผ้า

มาเป็นเสื้อยดืสชีมพแูขนกดุตวัโคร่งยาวครึ่งขาอ่อน จนไม่แน่ใจว่ามกีางเกง

อกีชั้นซบัไว้ด้านในหรอืไม่ 

“อะมา ไลลาช่วย”

คนที่อาบน�้าล้างหน้าเรยีบร้อยแล้วรบียื่นมอืไปรบักล่องแก้วไวน์ยี่ห้อ

ดังที่มานเมตต์ถือไว้ในมือขวา ส่วนมือซ้ายของเขามีกระเป๋าใส่ขวดไวน์อยู่ 

ซึ่งไลลาลณิคะเนแล้วว่าน่าจะหนกักว่ากนั เลยเลอืกที่จะมนี�้าใจช่วยถอืสิ่งที่

เบากว่า 

มานเมตต์ก็ไม่ขัดขืนให้อีกคนเก้อพลางเอ่ยปากพูดจาด้วย จะว่าไป

นี่เป็นบทสนทนาแรกระหว่างหนุม่วยัเกอืบสี่สบิกบัผู้หญงิที่เพิ่งบรรลนุติภิาวะ

คนนี้ เพราะที่ผ่านมาทั้งคนืเป็นการคุยกนัผ่านๆ เสยีมากกว่า

“ขอบใจ ธนัน์ล่ะ”

“โทรศพัท์อยู่ในห้อง คุณนั่งรอแป๊บ เดี๋ยวไลลาไปเรยีกให้”

ไลลาลิณบุ้ยใบ้ไปทางประตูห้องฝั่งตรงข้ามกับที่หล่อนเพิ่งเดินออก

มาหลงัจากได้ยนิเสยีงกริ่งประต ูพลางออกตวัว่าจะไปตามธนัน์มาให้ เพราะ

รู้สกึแปลกๆ ที่ต้องอยู่กบัผู้ชายคนนี้สองคน รบีวางของแล้วไปเคาะประตู

เรียกเพื่อนรักที่อยู่ในห้องนอนของเขาออกมา ซึ่งก็พอดีกับที่ธันน์วางสาย

จากเดก็ที่เขาคุยๆ อยู่ แล้วเปิดประตูออกมาพบกนั

“มีไร พี่หมากมาละเหรอ” คนหน้าเกาหลีก้มมองเพื่อน แล้วทอด

สายตาผ่านหวัของไลลาลณิไป แต่กม็องไม่เหน็เจ้าของวมิาน หรอืจะอยู่ใน

ห้องนั่งเล่นที่นดัแนะกนัไว้

“ออื ธนัน์รบีออกมาส”ิ หญงิสาวดงึแขนเพื่อนให้เดนิออกมา 
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ธันน์ก็ไม่อิดออด เคลื่อนตัวตามการจับจูงของไลลาลิณ “ท�าไม 

รบัแขกให้นดิหน่อยท�าเป็นอดิออดนะ”

ชายหนุม่ลงมะเหงกที่หน้าผากโหนกใสของเพื่อนที่ล้างหน้าล้างเครื่อง-

ส�าอางออกหมดสิ้น หน้าเปล่าๆ แบบนี้กน็่ารกัดอียู่แล้ว แต่พอแต่งเตม็ขึ้น

มาก็เรียกว่าสะกดตาทุกคน ดูอย่างมานเมตต์ก็ได้ แม้จะท�าท่าทางเหมือน

ไม่สนใจไลลาลณิมากมาย ไม่ได้มภีาษากายที่ส่อเจตนาร้าย แต่ธนัน์กม็อง

แววตารุน่พี่ออก เพราะนอกจากจะเป็นผูช้ายเหมอืนกนั เขายงัรู้จกัมานเมตต์

ดไีม่น้อย

“กไ็ม่รู้จกักบัเขาน ิอกีอย่างหน้าดุจะตาย ไลลากลวัโดนกดั”

ด้านคนสวยกย็ูป่ากระหว่างเดนิตามกนัมาที่บรเิวณรบัแขก พร้อมใจ

กนัมองทอดผ่านประตูกระจกบานเลื่อนซึ่งเปิดไปสู่สระน�้าและระเบยีงกว้าง 

เหน็ว่ามานเมตต์เตรยีมตั้งวงที่ข้างนอก ก�าลงัเปิดไวน์เทใส่แก้วทั้งสามใบรอ

พวกเขาอยู่ แต่สองเพื่อนรักก็ยังไม่ได้ออกไปสมทบเพราะมัวแต่นินทาคน

ข้างนอกอยู่

“บ้าไปแล้ว คนอย่างคุณหนูไลลาเนี่ยนะกลวัใคร”

ธันน์ไม่ได้แซวเลย เพราะปกติหญิงสาวคนนี้ไม่เคยแคร์ ไม่แยแส

อะไร จะมกีแ็ต่คนที่สนทิชดิใกล้อย่างเขานี่ละที่รูว่้าอนัที่จรงิไลลาลณินั้นแสน

อ่อนไหวเพยีงใด

“อย่ามาแซวกันนะ ไม่รู ้ละ คนนี้ไลลาไม่ไฟต์ด้วยหรอก สยอง

แปลกๆ อึ๊ย”

ไลลาลณิท�าท่าขนพองสยองเกล้า ลบูแขนเรยีวในขณะที่ธนัน์ก้มมอง

คนที่รกักนัแบบบรสิทุธิ์ใจ เพราะปมเรื่องความรกั เรื่องครอบครวัตวัเองใน

อดตีท�าให้ชายหนุม่เป็นห่วงหล่อน ไม่อยากให้ไลลาลณิต้องมาเจออะไรเจบ็

ช�้าแบบที่มารดาเขาเคยประสบมา แม้ว่ามานเมตต์จะเป็นรุน่พี่ที่รกัเคารพ แต่

หากเกี่ยวกบั ‘ไอ้ตูด’ ของเขา เขากอ็ดที่จะคดิมากไม่ได้

“ท�ามาเป็นอึ๊ย ไม่ใช่ว่าแอบชอบเขาไปแล้วนะ เป็นเด็กเป็นเล็กอย่า
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เพิ่งมแีฟนรู้ไหม”

“เป็นไง”
มานเมตต์ถามความเหน็ทั้งธนัน์และไลลาลณิที่ก�าลงัจบิไวน์ฉลากปะ

ยี่ห้อ ‘วนิ วโิน’ ที่ผลติออกมาได้รสชาตทิี่เขาพอใจเป็นลอตแรก มั่นใจว่าแม้

จะไม่เทยีบขั้นห้าอรหนัต์ แต่กต็้องดกีว่าไวน์โลกใหม่ปีใหม่ๆ แน่นอน

“กด็นีะ” ไลลาลณิยกัไหล่ อาจจะไม่ได้มคีวามรูแ้น่นเปรี๊ยะ แต่กบ็อก

ได้ละว่าขวดไหนอร่อยหรือไม่อร่อย รากเหง้าของไวน์เด่นๆ ดังๆ ก็จ�าได้

พอตวั “แต่ไลลาว่าหากกนิกบัอาหารมนัจะอ่อนไปหน่อยไหม”

เพราะเป็นไวน์ที่เพิ่งบ่มเสรจ็ไม่นาน ตามประสาคอไวน์จะเรยีกว่าไวน์

ใหม่ ยิ่งปลกูด้วยองุน่พนัธุด์แีบบที่ใช้ท�าเครื่องดื่มชนดินี้ในต่างแดน แต่ดนั

เตบิโตในประเทศไทยที่มขี้อจ�ากดัเรื่องดนิ เรื่องน�้า เรื่องอากาศ กจ็ะท�าให้

ทั้งรส กลิ่น และสมัผสัไม่อาจจะเทยีบชั้นไวน์จากประเทศที่มปีัจจยัพร้อม

กว่าได้ 

“จริงๆ ต้องดีแคนต์หน่อยแหละ” เขาหมายถึงกระบวนการเปลี่ยน

ถ่ายไวน์จากขวดลงภาชนะอื่น ซึ่งตวัเลอืกที่ดทีี่สดุควรจะเป็นแก้วครสิตลัใส

เพื่อให้เหน็สสีนัของไวน์ชดัที่สุด โดยการเปลี่ยนถ่ายไวน์ที่ว่านี้จะก่อให้เกดิ

ผลกระทบขึ้นสองอย่าง อย่างแรก ถ้าเป็นไวน์อายุมาก ดีแคนเตอร์หรือ

ภาชนะจะแยกตะกอนออกจากน�้าไวน์ ช่วยลดความขมได้มาก และอย่างที่

สอง ระหว่างการเทย้ายถ่ายเครื่องดื่มนั้นไวน์จะสมัผสัถูกออกซเิจน ท�าให้

รสและกลิ่นเกดิพฒันาการซึ่งเป็นเรื่องดกีบัไวน์อายุน้อย อย่างเช่นวนิ วโิน

ของเขาก็ควรจะเปิดให้หายใจสักครึ่งชั่วโมง ในขณะที่ถ้าเป็นไวน์ซึ่งเก็บไว้

นาน หากดแีคนต์แล้วควรดื่มทนัท ีเพราะโดนออกซเิจนมากไป รสชาตจิะ

เพี้ยนได้

“อมื กค็งงั้น”

ไลลาลณิวางแก้วลง ตั้งใจว่าจะพอแค่แก้วนี้เพราะใกล้เที่ยงคนืเตม็ท ี
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คนอื่นที่ไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริง เห็นว่าไลลาลิณติดสอยห้อยตามไปผับกับ

ธนัน์บ่อยๆ คงมองว่าหล่อนโต้รุ่งได้ไม่ยาก แต่หารู้ไม่ว่าหากไม่ใช่เทศกาล

พิเศษจริงๆ ก่อนเที่ยงคืนหญิงสาวก็จะหนีขึ้นไปนอนดูซีรีส์ ดูหนังในห้อง

ท�างานธนัน์ หลบัไปจนเมื่อเพื่อนท�างานเสรจ็ต้องมาปลุกให้แยกย้ายกนัขบั

รถกลบับ้านบ้าง หรอืไม่กแ็วะค้างที่คอนโดขนาดสองห้องนอนของธนัน์ ซึ่ง

แน่นอนว่าหนึ่งในสองห้องนั้นไลลาลิณครอบครองปรปักษ์ มีข้าวของอยู่

ราวกบัเป็นเจ้าของห้องอกีคนหนึ่ง 

ในขณะที่ธนัน์ควงแก้วแล้วออกความเหน็บ้าง “แต่ผมว่าใช้ได้เลยอะ 

สั่งแบรนด์พี่ไปขายที่ ‘นวัร์’ ดกีว่า”

รสชาตแิบบนี้ คนที่กนิเอาเก๋ ไม่ได้มคีวามรูน่้าจะถกูใจ เพราะรสชาติ

เป็นกลาง ดื่มง่าย ฉลากสวย ต้นทนุด ีอกีอย่าง ราคาต่อขวดกน่็าจะท�าก�าไร

ให้ร้านเที่ยวกลางคืนอีกร้านของธันน์ซึ่งตกแต่งธีมสีด�า ตั้งชื่อเป็นภาษา

ฝรั่งเศสว่า นวัร์ แต่พ้องเสยีงกบัค�าว่า นวั ของไทย เป็นที่นยิมในหมูว่ยัรุ่น

ที่เงนิไม่หนาเท่าพวกที่มานชิคลบั แต่กก็อบโกยเงนิต่อเดอืนขึ้นหลกัสบิล้าน

“เฮ้ย เอาดีๆ  นี่ตื่นเต้นเลยนะเว้ย”

ตามประสาคนท�าธรุกจิ แม้จะนั่งกอดคอกนักนิเหล้าอยู ่แต่เมื่อมช่ีอง

ทางท�าเงนิได้กไ็ม่รั้งรอ ขนาดว่าจะเอาไปขายในผบัด้วยแบบนี้ยิ่งเป็นโอกาส

อนัดทีี่จะได้ขยายการผลติ และท�าตลาดให้เป็นที่รู้จกั

“จริงพี่” หนุ่มวัยยี่สิบหกพยักหน้ารับ ก่อนจะวางแก้วไวน์ลงที่โต๊ะ

ด้านหน้า “แต่ขอกลบัไปคุยกบัทมีก่อน อาจจะจดัให้เป็นเฮาส์ไวน์ ท�าโปร

ไรงี้ไปก่อน นี่เคยไปวางขายที่ร้านไหนยงั”

มานเมตต์ส่ายหน้า เขาแค่วางขายที่หน้าร้านวนิเนอรี่ซึ่งเป็นไวน์บาร์

ตั้งอยู่ด้านหน้าโครงการวมิานเท่านั้น ไม่แม้แต่จะใส่ไปในรายการเครื่องดื่ม

ของบริษัทเขาให้ลูกค้าเลือก ถึงแม้เขาจะมั่นใจว่าของคุณภาพดี แต่ก็กลัว

คนอื่นจะไม่ถูกใจ

“ยงั พี่วางขายแต่ที่นี่แหละ อยากท�าให้ดีๆ  ก่อนจะส่งออกไปตามร้าน 
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เดี๋ยวเสยีชื่อ”

“แต่เอามาให้แขกกนิเนี่ยนะ สรปุไวน์นี่ดหีรอืไม่ดกีนัแน่” เสยีงหวาน

ดงัแทรกขึ้นมาเพราะไม่เข้าใจตรรกะของคนแก่ตรงหน้า กไ็หนว่าจะให้หล่อน

มารวีวิให้ แต่ท�าไมเอาของที่ตวัเองเพิ่งพูดออกมาจากปากว่ายงัไม่ดพีอที่จะ

ไปวางขายที่ไหนมาให้หล่อนชมิ ยงัพดูไม่ทนัจบประโยคด ีธนัน์กต็หีน้าผาก

หล่อนดงัป้าบ

“ไอ้ตูดน ิพี่เขาเปิดบ้าน เปิดไวน์ให้กนิยงัปากเสยี เดี๋ยวเขากไ็ล่ออก

ไปนอนในสนามหรอก”

“กไ็ลลาพูดจรงิๆ น ิท�าไมต้องมาดุกนัด้วย”

แม้ว่าธนัน์จะพดูท�านองนี้บ่อยเพราะความตรงแบบไม่ไว้หน้าใครของ

หลอ่น แต่กไ็ม่เคยเลยสกัครั้งที่ชายหนุม่จะท�าตอ่หน้าคนอื่นแบบนี้ มอืบาง

คล�าหน้าผากป้อยๆ นกึน้อยใจเพื่อนรกัที่มาท�ากนัแบบนี้

“ดุที่ไหนวะ ขี้งอนชะมดัเลยเราอะ”

ธนัน์โคลงหวัอย่างระอาท่าทแีสนเอาเรื่องของหญงิสาวทนัท ี ทุกครั้ง

ที่เขาออกปากเตอืนอะไร เจ้าตวัจะต้องท�าแบบนี้ แล้วก็จบแบบเดมิคอืเขา

จะไม่พดูอะไรต่อ เพราะไม่อยากให้บรรยากาศดีๆ  เสยีไป ทั้งที่กรู้็หรอกว่าที่

ท�าอยู่จะท�าให้ไลลาลณิเสยีคน

“เออสิ ไลลามันไม่น่ารักหรอก เชิญธันน์แฮฟฟันกับพี่ชายสุดที่รัก

ของธนัน์ไป” หญงิสาวหนัมาค้อนมานเมตต์เตม็แรง นอกจากกลวั ตอนนี้

จะเกลยีดแลว้ที่ท�าให้หล่อนโดนธนัน์ว่า ท�าให้ขายขี้หนา้กนัแบบนี้ “ไลลาไป

นอนแล้ว!”

ธันน์โดนทิ้งให้อยู่กับมานเมตต์ซึ่งก�าลังงงกึ่งตกใจกับกิริยาไลลาลิณ
ไม่น้อย เดอืดร้อนรุน่น้องหน้าใสต้องอธบิายอาการผเีข้าผอีอกของเพื่อนสนทิ 

เพราะไม่อยากให้ผู้ใหญ่อย่างมานเมตต์เข้าใจอีกคนผิดว่าเป็นคนไม่ดีไม่มี

มารยาท แม้จะออกไปทางนสิยัไม่ค่อยน่ารกัสกัหน่อย เขาเล่าให้อกีคนรู้ว่า
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ภายใต้ภาพลักษณ์แบบนั้น ไลลาลิณมีความน่าสงสารขนาดไหน กองเงิน

กองทองในชีวิตไม่อาจบรรเทาความอ้างว้างได้ ด้วยพ่อบังเกิดเกล้าอย่าง

ดาราเจ้าบทบาทที่ชื่อสุริยัน และจันทร์เจ้า มารดาผู้ให้ก�าเนิดแยกย้ายกัน

ตั้งแต่ไลลาลณิยงัไม่รู้ความ จ�าความได้ขึ้นมากต็้องย้ายบ้านทุกสองสามวนั 

ซึ่งไม่มใีครในครอบครวัรูเ้ลยว่าการต้องย้ายไปโยกมาที่เกดิขึ้นกบัชวีติไลลา

ลิณนั้นท�าให้หญิงสาวรู้สึกว่าไม่เป็นที่ต้องการ ไม่เป็นที่รักของใคร ไม่ว่า 

คนไหนในบ้านต่างก็โยนหล่อนไปมา เกี่ยงความรับผิดชอบดูแล เจ้าตัว 

เลยเลอืกที่จะอยู่ในจุดที่ตวัเองสบายใจมากที่สุด นั่นกค็อือยู่กบัเขา

“อย่าถอืสามนันะพี่ ผมขอ”

ธันน์บอกมานเมตต์ ทั้งแววตาและน�้าเสียงวอนขอให้อีกฝ่ายเอ็นดู

เพื่อนของตวัเองเตม็ที่ กลวัว่าผู้ใหญ่คนนี้จะไม่พอใจ เพราะเหน็ท�าหน้านิ่ง

ไม่พดูไม่จา ไม่ได้รูเ้ลยว่าความรูส้กึยิ่งกว่าสงสารเกดิขึ้นในจติใจของอกีคน 

เพราะในมุมลกึๆ หนุ่มใหญ่เองกค็ดิว่าเขากไ็ม่เป็นที่ต้องการของครอบครวั

เช่นกนั 

“อมื น่าสงสารนะ”

หนุม่ใหญ่ทอดมองออกไปในอาณาเขตเกนิร้อยไรเ่บื้องหน้า ในขณะ

ที่เขาม ี ‘วมิาน’ เป็นความฝันและที่พกัใจ ไลลาลณิอาจจะมแีค่ธนัน์ที่คอย

ช่วยประคบัประคองอยู ่ซึ่งหากทั้งคูไ่ม่ได้เป็นคูร่กัและไม่มทีางพฒันาความ

สมัพนัธ์ วนัหนึ่งรุ่นน้องของเขาคนนี้กต็้องไปมชีวีติของตวัเอง แล้ววนันั้น

สาวน้อยวยัยี่สบิที่เพิ่งสะบดัตูดเข้าไปนอนจะเป็นอย่างไร

“ใช่ จะว่าไปที่ผมกับมันสนิทกันแบบนี้ เอาจริงๆ มันคือเด็กพังๆ 

สองคนดูแลกันเองชัดๆ ถึงแม้ที่พี่เห็นอาจจะเหมือนผมดูแลมันมากไป

หน่อยกเ็หอะ” ธนัน์พดูกลั้วหวัเราะ เขาเองกเ็สยีน้องสาวและมารดาไปเพราะ

ความเจ้าชู้หลายใจของบดิา ด้านไลลาลณิต้องกลายเป็นคนบ้านแตกตั้งแต่

จ�าความไม่ได้กเ็พราะความแพรวพราวของสุรยินั ที่ท�าให้จนัทร์เจ้าทนไม่ไหว

ขอหย่าขึ้นมา
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“เข้าใจๆ”

คนวยัเกอืบสี่สบิรบัค�า แม้ว่าครอบครวัเขาจะอยูร่่วมกนัอย่างปกตสิขุ

ด ี แต่การที่มานเมตต์ไม่ยอมสบืทอด ไม่ท�างานของครอบครวั กท็�าให้ตวั

เขาเองรูส้กึอยูท่กุวนิาทว่ีาเป็นแกะด�าของบ้าน น้อยใจลกึๆ กห็ลายครั้งวา่ที่

พ่อแม่กับน้องสาวไม่เรียกร้องให้เป็นหัวเรือใหญ่ในการสานต่อธุรกิจ

ครอบครวัเพราะอาจจะไม่ต้องการเขา สนบัสนนุส่งเสรมิให้ออกมาอยูป่่า อยู่

ไร่ ไม่ดงึดนัเลยด้วยซ�้า

“เตี้ยอุ้มค่อมกนัอยูส่องคน” ธนัน์ว่าต่อ ก้มลงเขี่ยขี้บหุรี่ในที่รองตรง

หน้า 

ในขณะที่มานเมตต์ยกเครื่องดื่มขึ้นจิบลดอารมณ์วูบโหวงในอก 

สะท้อนใจว่าหากคนนอกมองกค็งคดิว่าชวีติพวกเขาทั้งสามคนสวยหรูดดูไีป

หมด ซึ่งหากเขาไม่ได้ยินเรื่องของสาวสวยจากปากรุ่นน้องก็คงมองว่าทุก

อย่างในชวีติหลอ่นสมบูรณ์พนูสขุ จนคดิว่ากริยิาไม่นา่ดทูี่หล่อนแสดงออก

มานั้นเพราะเป็นคนนสิยัเสยี แต่พอรู้พื้นเรื่องแบบนี้ ความคดิที่มตี่อไลลา-

ลิณก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งโดยสิ้นเชิง...สงสาร คือค�าแรกที่ผุดขึ้นมาใน

หวัใจ

“แล้วเขาไม่มีแฟนหรือไง หน้าตาก็น่ารัก” แม้นิสัยจะน่าตีไปหน่อย

กต็าม

“มอีะไรล่ะ ไลลาน่ะมนัไม่พูดกบัใครเลยด้วยซ�้านะ คนทั้งคณะนี่จะ

ว่าชอบก็คงชอบที่มันหน้าตาน่ารักกับรวยมาก ส่วนที่เกลียดก็คงเพราะมัน

หยิ่งไม่เหน็หวัใคร ไม่รู้หรอกว่าจรงิๆ มนัไม่กล้าไปพูดกบัใครต่างหาก”

เพราะกลวัจะถกูทิ้งขว้าง กลวัจะไม่เป็นที่ต้องการของใครๆ ไลลาลณิ

เลยจ�ากดัพื้นที่ของตวัเองให้แคบที่สุดเท่าที่จะท�าได้

“แต่พวกผู้ชายถ้ามนัจะจบี มนักต็้องเข้าไปคุยส”ิ

“เรื่องนั้นมันคงฝังใจที่บ้านมันแตก ผมเองก็เพื่อนเหี้-ด้วยแหละ” 

หนุ่มหล่อวยัยี่สบิหกหวัเราะตวัเอง “พอคนจะมาจบีมนักก็นัท่า ไม่อยากให้
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ไลลามแีฟนว่ะ”

ได้ยินแบบนั้นใจที่เคยสบายของมานเมตต์ตอนที่ธันน์ยืนยันว่าทั้งคู่

เป็นแค่เพื่อนกนักช็กัแกว่ง หากคบกนัแบบนั้นท�าไมไอ้ธนัน์มนัจะต้องมาหวง 

พูดออกมาแบบนี้ท�าใจเขาพานเต้นผดิจงัหวะอกีแล้ว

“หวงหรอืไง”

“หวงพี่ ห่วงด้วย” ธนัน์ยอมรบัแบบไม่กั๊ก กบัไลลาลณิเขาน่าจะเป็น

พ่อหล่อนมากกว่าเพื่อนสนทิด้วยซ�้า

“ห ึแล้วมาพูดว่าเป็นเพื่อนกนั”

ในวินาทีนั้นมือหนาของมานเมตต์จับก้านแก้วไวน์แน่นโดยที่ตัวเขา

เองก็ไม่ได้รู้ตัว ตาด�าขลับเคลือบไว้ด้วยไอความไม่พอใจ ดีที่ธันน์มัวแต่

วุ่นวายกบัการรนิเครื่องดื่มเพิ่มให้ตวัเอง เลยไม่ได้เหน็ท่าทางน่ากลวันั้น

“เพื่อนจรงิๆ หวงเพราะถ้ามนัมแีฟน ผมกเ็หงาคนเดยีว ส่วนไอ้เรื่อง

ห่วง ท�าไมจะไม่ห่วงวะ เหน็แบบนั้นน่ะ ถ้าผู้ชายมาหลอกน่าจะไม่รู้ตวัด้วย

ซ�้า”

“เออ กใ็ห้มนัพอดีๆ  ต่อให้สนทิยงัไง วนันงึกต็้องแยกย้ายกนัไปมี

ชวีติของตวัเองนะ ยิ่งแกท�าแบบนี้ ไลลาเขาจะอยู่เองไม่ได้ คดิดีๆ  รู้ไหม”

มานเมตต์พูดให้อีกฝ่ายคิด ซึ่งก็ดูเหมือนจะกระตุกใจอีกคนได้ด ี

เพราะสิ้นเสียงเขา ธันน์ก็หันไปมองทางประตูห้องนอนของไลลาลิณทันท ี

นั่นส ิกไ็ม่ได้เป็นแฟน ไม่ได้รกักนัแบบนั้น ถ้าวนัหนึ่งเขามใีคร แล้วไอ้หน้า

ไหนมนัจะมาดูแลหล่อนแทน



ค�ำที่

๓

‘หนูกลวั...’
เฮอืก...

หญิงสาวสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดราวกับว่าตลอดระยะเวลาสิบกว่า

ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ได้สูดออกซเิจนเข้าไป ขณะเดยีวกนักเ็บกิตาโพลง รบัรู้ได้

ทนัทว่ีาเช้าแล้ว ไม่ใช่เพราะแสงที่แยงตา ให้สว่างกว่านี้กห็ลบัได้ ไม่เดอืดร้อน

อะไร เพราะตั้งแต่ไหนแต่ไร ไลลาลณิไม่อาจปิดไฟให้มดืสนทิแล้วนอนหลบั

เหมอืนคนอื่นๆ ได้ ซึ่งหากหลบัไปแล้วมใีครอตุรหิวงัดมีาปิดไฟให้ เมื่อตื่น

มาเจอความมดื หญงิสาวจะกรดีร้องทนัท ีทั้งกลวั ทั้งหววิโหวง เหมอืนมี

ใครมาบิดหัวใจโดยที่ไม่รู ้สาเหตุ หลายทีที่หม่อมราชวงศ์ศศินิภาให้ไป

ปรึกษาหมอเพื่อแก้อาการแพนิกนี้ หล่อนก็ไม่ยอมไป คุณย่าเลยได้แต่

ตามใจ ไม่กล้าบงัคบัหลานรกั ปล่อยให้นอนเปิดไฟมาทั้งชวีติ

ตาหวานทอดมองไปที่ระเบียงห้อง เห็นวิวไร่องุ่นไกลสุดลูกหูลูกตา

ผ่านช่องผ้าม่าน ก่อนที่มอืเรยีวเลก็จะเอื้อมไปคว้ามอืถอืซึ่งอยูท่ี่หวัเตยีง ถงึ

ได้รูว่้าเป็นเวลาเจด็โมงครึ่งแล้ว ควรจะลกุออกจากเตยีง แต่ไลลาลณิกเ็ลอืก
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ที่จะกลิ้งไปกลิ้งมา ไม่ยอมออกจากห้อง เพราะยงัโมโหธนัน์อยู่ 

กว่าหญงิสาวจะลุกได้กแ็ปดโมงกว่า ใช้เวลาทั้งหมดไปกบัการแต่งตวั

แต่งหน้า ทั้งที่ปกตกิไ็ม่ชอบถมอะไรใส่ตวันกั แต่กไ็ม่รู้จะอยูเ่ฉยๆ ท�าอะไร 

นกึถงึค�าสอนของพี่สาวคนโตว่าให้แต่งตวัสวยๆ ต่อให้อะไรไม่ถูกใจ อย่าง

น้อยความงามของเรากจ็ะช่วยผ่อนหนกัเป็นเบา จนใบหน้าจิ้มลิ้มมสีสีนัแต่ง

แต้มตามที่กูรคูวามงามอย่างเพยีงรุง้พร�่าสอน ไม่วายหยบิลอนม้วนผมไฟฟ้า

มาเพิ่มวอลลุมให้เส้นผมตวัเองฆ่าเวลาไปเรื่อยเปื่อย

จนผ่านไปเป็นชั่วโมงๆ เพื่อนรกัที่ปกตกิต็ื่นเช้าไม่แพ้กนัหากไม่ได้เข้า

ร้านกไ็ม่มวีี่แววว่าจะมาง้อ ไม่ได้ยนิเสยีงใครเคลื่อนไหวที่ด้านนอกเลย เลย

ได้แต่ท�าใจแข็งเดินไปกดโทรศัพท์นอนเช็กความเป็นไปในโลกออนไลน์บน

เตยีงอกีท ีแลว้กพ็บว่ามคีนคลกิไลก์รปูคอ็กเทลตวัใหม่ที่ร้านนชิเพิ่งคดิค้น

เมื่อวาน และหล่อนถ่ายรปูอปัในอนิสตาแกรม มคีนมาคอมเมนต์ถล่มทลาย

ว่าอยากจะชมิ ถามหาวธิจีองโต๊ะในอเีวนต์ใหม่ที่จะเกดิขึ้นต่างๆ นานา จน

หญงิสาวยิ่งโมโหไอ้เพื่อนตวัด ีดซู ิช่วยท�ามาหากนิตั้งเท่าไร ไม่เหน็จะสนใจ

กนัสกันดิ แต่กพ็มิพ์ไลน์ไอดขีองแอดมนิร้านนชิลงไป 

จากนั้นหล่อนก็กดเข้าแอปพลิเคชันไลน์ ใจวูบไปไม่น้อยเมื่อเห็นว่า

ในห้องแชตของพี่น้องที่มีชื่อกรุ๊ปว่า sky’s angles ยังไม่มีข้อความใดๆ 

ตอบกลบัมา สมองของไลลาลณิเลยสั่งให้หล่อนไม่ต้องแม้แต่จะกดเข้าไปดู

ว่ามใีครอ่านไหม ตดัสนิใจกระแทกมอืถอืลงกบัเตยีง เดนิไปเปิดประตูและ

ส่งเสยีงดงัเตม็ที่เรยีกร้องความสนใจ แต่กไ็ม่มเีสยีงอะไรลอดมาจากห้องฝ่ัง

ตรงข้าม ปล่อยให้หล่อนทิ้งตวั ถอนหายใจ 

เดนิเลื่อนลอยในห้องอกีพกัใหญ่หญงิสาวกท็นไม่ได้ เดนิไปท�าหน้า

บึ้งหน้ามุ่ยอยู่หน้าประตูห้องนอนธนัน์ ก�ามอืบางเป็นก�าปั้นเตรยีมทุบเตม็ที่ 

แต่กไ็ม่กล้า แม้จะสนทิกนัมากแค่ไหน เลยเลอืกที่จะแนบหน้าลงกบัประตู 

ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเล็ดลอดออกมา เลยยิ่งหงุดหงิดไปกันใหญ่ ไม่สน

มารยาทอกีต่อไป เงื้อมอืขึ้นสูง และ...
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ก๊อก ก๊อก ก๊อก

หญงิสาวถอยออกมาจากหน้าประตพูลางเงยหน้ามองมอืตวัเอง กย็งั

ไม่ได้เปลี่ยนที่ แล้วเสยีงที่ดงัขึ้นคอือะไร

ก๊อก ก๊อก ก๊อก

ไลลาลณิหนัหาต้นเสยีง ก่อนจะขมวดคิ้วเพราะเสยีงที่ได้ยนิดงัมาจาก

ประตหูน้าห้อง จงึรบีเดนิไปเปิดประตอูอกด้วยสหีน้าไม่สบอารมณ์ ก่อนจะ

เหน็ว่าคนที่มายนืขยี้หวัหาวใส่ตอนนี้กค็อืเจ้าของวมิานที่อยูใ่นเสื้อเชิ้ตผ้าหนา

สกีาสอี่อนคู่กบักางเกงเกงสกีากเีข้มที่มกีระเป๋าเตม็ไปหมด รองเท้าหน้าตา

เหมอืนทมิเบอร์แลนด์ แต่กไ็ม่ใช่ ท�าให้ไลลาลณิต้องเอยีงหวัเพราะก�าลงัดู

ว่าเป็นยี่ห้ออะไร หรอืตาลุงแก่คนนี้จะใช้ของปลอม ยงัไม่ทนัได้ค�าตอบให้

ตวัเอง หญงิสาวกต็้องเสยีสมาธิ

“ส�ารวจผมเสรจ็หรอืยงั หล่อถูกใจมะ”

คนที่โดนมองหัวจดเท้าเปลี่ยนอิริยาบถมาเท้าสะเอวจ้องหน้าผู้หญิง

ในวลิลาของเขา เมื่อวานหน้าใสกส็วยด ีนี่เกดิดดัจรติจะมาแต่งหน้าทาปาก

อะไรกลางเขากลางป่า

“บ้า! แก่ละสไิม่ว่า โลงจะอ้ารออยู่ละ”

ไลลาลณิไม่ปฏเิสธหรอกว่ามานเมตต์งานด ีกบ็อกตวัเองในใจตั้งแต่

วนิาททีี่ได้พบแล้ว แต่ความรูส้กึบางอย่างที่หญงิสาวมต่ีอชายผูน้ี้ไม่ว่าจะแค่

อยู่ใกล้ๆ แค่ตอบค�าถาม แค่เห็นหน้า หรือแค่...แค่นึกถึงก็หวิวแปลกๆ  

อกีอย่างหล่อไม่หล่อไม่รู้ รู้แต่ว่าตอนนี้พ่อหล่อนกย็งัดูดกีว่าเขา

“ห ึคุณไลลา” มานเมตต์ทอดเสยีงเรยีกชื่อหญงิสาวตรงหน้า เอาละ

ถงึจะไม่ค่อยได้ใกล้ชดิผูห้ญงิที่ไหนให้มาอวยใส่ความหน้าตาด ีแต่เขากรู้็ว่า

เขาเป็นคนมขีองคนหนึ่ง “ขงิอะ ยิ่งแก่ยิ่งเผด็นะครบั”

พูดแล้วก็ทุเรศปากพร้อมกับงงใจตัวเอง ตั้งแต่เขาเกิดมาอย่าว่าแต่

ต่อปากต่อค�ากับใครเลย จะมาพูดจาย้อนยอกเล่นหัวแบบนี้ยิ่งไม่ใช่ยี่ห้อ

มานเมตต์ไปกันใหญ่ แต่ในเมื่อเผลอท�าไปแล้ว หนุ่มหล่อวัยสามสิบแปด
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กไ็ด้แต่เก๊กหน้าขรมึใส่คนที่ท�าท่าจะอ้วก

“แหวะ แล้วนี่มาท�าไมแต่เช้า ความเกรงใจเป็นสมบตัขิองผู้ด ีไม่คดิ

จะให้หลบัให้นอนกนัหรอืไง”

แม้จะรู้แก่ใจว่านี่เก้าโมงกว่าเข้าไปแล้ว แต่ก็ไม่รู้ว่ามานเมตต์จะมา

วอแวอะไร ถ้าฟังไม่ผดิเมื่อวานตอนเกอืบตสีองเขาเพิ่งกลบัออกไปเอง

“กจ็ะมารบัไปกนิข้าวเช้า เก้าโมงแล้วไม่หวิหรอืไง”

พอเขาถาม คนที่มีชีวิตอยู่เพื่อกินก็รู้สึกขึ้นมาทันใด แต่ว่าจะให้ไป

กนิอะไรที่ไหน ในเมื่อธนัน์กย็งัไม่ตื่น ต่อให้จะงอนยงัไง หลอ่นกไ็ม่กลา้ทิ้ง

เพื่อนไปอยู่ดี

“ธนัน์ยงัไม่ตื่น”

“รู้” มานเมตต์ท�าหน้าเมื่อย เพราะเขานี่ละตื่นมาแล้วเหน็ข้อความที่

รุ่นน้องพมิพ์ทิ้งไว้ตอนเกอืบใกล้หกโมงเช้าว่าหากไลลาลณิตื่นแล้วกช็่วยมา

พาหล่อนไปดแูลท ีดงันั้นเมื่อเช้าเขาเลยรบีเข้าไร่ไปดูความเรยีบร้อยเรว็กว่า

ทุกวันเพื่อที่จะได้เหลือเวลามาดูแลเด็กคนนี้ “มันบอกผมเองว่ามันจะตื่น

เที่ยงๆ ให้มารบัคุณไปหาอะไรกนิก่อน”

คนที่งอนเพื่อนอยู่แล้วกย็ิ่งฉุนไปอกี พาหล่อนมาแล้วยงัมาทิ้งไว้กบั

คนอื่นแบบนี้ มนัใช่เรื่องไหม!

“แต่...” จะให้บอกว่ายงัไม่หวิกด็จูะโกหกตวัเองไปหน่อย เพราะตอน

นี้กระเพาะเริ่มเรียกร้องอาหารมาเติมเต็ม แต่ก็ไม่อยากไปกับเขาสองคน 

น้อยใจธันน์มากขึ้นไปอีก ก็รู้นิสัยกันดีอยู่แล้วว่าไม่ชอบสนิทกับใคร ยัง

มหีน้ามาเอาหล่อนไปฝากคนอื่นเลี้ยง ซึ่งถ้าธนัน์ยนือยู่ตรงนี้ตอนนี้ หล่อน

ตอ้งหยกิเพื่อนให้รูต้วับ้าง แต่กเ็ป็นไปไม่ได้เพราะตวัต้นเหตยุงัหลบัอตุ ุจงึ

ได้แต่ลงอารมณ์หงดุหงดิทั้งหมดกบัคนร่างใหญ่ตรงหน้า “ใครจะกล้าไปกบั

คุณสองคน หน้าตากไ็ม่ใช่ว่าจะไว้ใจได้ นี่เดนิมาโกหกกนัหรอืเปล่ากไ็ม่รู้”

ด้านคนที่โดนดูถูกทั้งด้วยค�าพูดและสายตาหน้าร้อนผ่าว ไลลาลิณ

ไม่ได้สักแต่พูดกระทบใจคน แต่ยังมองมานเมตต์ตั้งแต่หัวจดเท้า ความ
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สงสารที่มีให้หล่อนเมื่อคืนหายวับไปทันทีที่เด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน�้านมพูดจา

กบัคนแก่กว่าเกอืบยี่สบิปีเช่นนี้

“เป็นเดก็สามขวบหรอืไง จะไปไหม ไม่ไว้ใจกนัมากกป็าอะไรเข้าปาก

เองละกนั ผมมงีานต้องท�า ไม่ได้ว่างมาหลอกผูห้ญงิ...” จรงิๆ กไ็ม่ได้มอีะไร

ส�าคัญส�าหรับวันนี้ แต่ร้านที่ตั้งใจจะพาไลลาลิณไปกินเป็นไข่กระทะบ้านๆ 

ทว่ารสชาตดิจีดั เพราะใช้ส่วนผสมชั้นด ี มลีูกค้าไปต่อควิกนิมากมาย ยิ่ง

ก�าลงัจะเข้าช่วงวนัหยุดในเทศกาลวนัพ่อ นกัท่องเที่ยวยิ่งมาก แถมยงัต้อง

ขบัรถไปเกอืบยี่สบินาทเีพราะอยู่บนถนนธนะรชัต์ที่มุง่ขึ้นเขาใหญ ่หากสาย

ไปกว่านี้อาหารจะหมดเสียก่อน ตาคมมองตอบร่างเล็กบ้าง ตั้งใจจะให้

หล่อนรูส้กึว่าคนอื่นรูส้กึอย่างไรกบัการกระท�าของตวัเอง แต่กลบัพลาดพลั้ง

เผลอพูดเรื่องที่ได้รับรู้จากธันน์มาเมื่อวาน “...โดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่ได้มี

อะไรดงึดดูเลย ไม่น่ามองสกันดิ พดูจากไ็ม่น่ารกั ใครจะไปอยากได้ พ่อแม่

ยงัไม่มใีครเอาไม่ใช่เหรอ”

“จะไปตายที่ไหนกไ็ป” ได้ยนิแบบนั้นไลลาลณิที่ตกใจ ก่อนจะโกรธ

จนขอบตาร้อนผ่าว หน้าชาตัวสั่น ก็ตะโกนใส่หน้าคนตัวโต เรื่องหล่อนด ี

ไม่เท่าพี่ทั้งสองคนเป็นปมเล็กๆ อีกปม รู้ว่าไม่ได้งามจับตาแบบเพียงรุ้ง  

ไม่ได้พดูจาอ่อนหวานน่าฟังแบบเพยีงดาว แต่นั่นกไ็ม่ได้ท�าให้รู้สกึอะไรเท่าที่

บอกว่าไม่เป็นที่ต้องการของพ่อแม่ ไม่ต้องมาย�้า เรื่องนี้ฝังอยู่ในหวัจนไม่มี

ทางที่จะลบออกไปได้ “ไม่มใีครต้องการ ฉนักเ็อาตวัรอดได้!”

พูดจบไลลาลิณก็ปิดประตูใส่หน้ามานเมตต์ทันที เล่นเอาเจ้าของ

วมิานยนืนิ่ง จากโมโหที่โดนปิดประตใูส่ ความรูส้กึผดิจากภาพหญงิสาวจวน

เจยีนจะร้องไห้กไ็หลบ่าเข้ามาท�าให้เขารูว่้าพลาดไปสดุใจ เกอืบจะยกมอืเคาะ

ประตอูกีท ีแต่กก็ลวัว่าจะทะเลาะกนัเป็นเรื่องใหญ ่อกีทั้งโตขนาดนั้นถ้าหวิ

ก็คงรู้วิธีสั่งรูมเซอร์วิซ เดี๋ยวอารมณ์เย็นๆ แล้วเขาค่อยหาเรื่องมาขอโทษ 

เมื่อคดิได้แบบนั้นมานเมตต์ที่ปกตจิะกนิข้าวเช้าที่บ้านของเขาที่ท�าด้วยฝีมอื

ตวัเอง กต็้องเปลี่ยนกจิวตัรประจ�าวนัไปกนิข้าวที่ห้องอาหารของโรงแรมซึ่ง
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เปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ในขณะที่ร้านวินเนอรี่นั้นเปิดเฉพาะช่วงเย็นในวัน

จันทร์ถึงพุธ ส่วนวันพฤหัสบดีถึงอาทิตย์เพิ่มระยะเวลาการให้บริการตอน

เที่ยงขึ้นมาด้วยเพราะมนีกัท่องเที่ยวจ�านวนมาก 

หนุ่มร่างใหญ่เดนิผ่านลอ็บบขีองวมิาน พลางสงัเกตตรวจตราความ

เรยีบร้อย จะว่าไปกด็เีหมอืนกนั เพราะเช้าๆ แบบนี้เขาไม่ค่อยได้มาตรวจ

งาน ส่วนใหญ่หลงัตื่นนอนกนิข้าวที่บ้านตวัเองเรยีบร้อยกจ็ะรบีเข้าไร่ แล้ว

ถึงมาดูกิจการโรงแรมในช่วงบ่าย ส่วนตอนเย็นไปถึงค�่าเมื่อเคลียร์เอกสาร

เสรจ็ หนุม่หล่อคนดงัของสงัคมไทยที่เตม็ใจผนัตวัมาอยูต่่างจงัหวดักจ็ะไป

ดูความเรยีบร้อยที่ ‘วนิเนอรี่’ ไวน์บาร์ของเขาจนกว่าจะปิด จงึค่อยกลบัไป

พกัที่บ้านซึ่งสร้างไว้ในไร่ คั่นกลางระหว่างโรงแรมกบัเถาองุ่นทั้งหลาย 

ภาพการมาของมานเมตต์แม้จะไม่ได้สร้างความประหลาดใจ แต่ก็

เรยีกความแตกตื่นจากพนกังานได้พอสมควร

“นาย มาแต่เช้าเลย รบัอะไรไหมคะ”

แสงซึ่งเป็นผู้จัดการของโรงแรมร้องทัก ในขณะที่สามีชื่อโรจน์เป็น 

ผูจ้ดัการไร่ยกมอืไหว้เจ้านายที่เดนิดุม่ๆ เข้ามา แม้จะผดิเวลา แต่ไมไ่ดผ้ดิ

อะไร เพราะนี่คอืที่ของเขา จะไปไหนมาไหนในที่แห่งนี้เมื่อไรกไ็ด้ทั้งนั้น

“ขอข้าวเช้ากนิหน่อยแสง ขี้เกยีจท�า” เขาไม่ได้พูดความจรงิหรอกว่า

โดนสาวเทมาเลยหงุดหงดิที่ผดิแผน

“ได้ค่ะๆ” หล่อนรบัค�าแม้จะประหลาดใจกบักจิกรรมที่เปลี่ยนไปของ

นาย เป็นที่รู้กันดีว่าครัวของทางโรงแรมจะมีบิลแยกซึ่งเป็นของสดที่ส่งเข้า

บ้านมานเมตต์ทุกสามวนั ประกอบด้วยเนื้อสตัว์หลกัๆ ผกั และไข่ เพราะ

เจ้านายหนุม่หล่อคนนี้ชอบท�าอาหารกนิเอง หากไม่มแีขกส�าคญัที่ต้องรบัรอง 

หรือต้องมาทดสอบมาตรฐานของอาหาร มานเมตต์ก็จะไม่เข้ามาใช้บริการ 

ที่นี่ แต่ชอบไปนั่งที่วนิเนอรี่มากกว่า 

“นายจะกนิที่ออฟฟิศ หรอืที่ชมจนัทร์ดคีะ” แสงหมายถงึห้องอาหาร

ที่มานเมตต์ตั้งชื่อไว้เพื่อบอกว่าเป็นจุดที่นั่งชมพระจันทร์ได้สวยที่สุดของ
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โรงแรม แต่ตอนนี้มีแต่พระอาทิตย์ เลยไม่รู้ว่าผู้เป็นนายจะตัดสินใจแบบ

ไหน เพราะส่วนใหญ่ตอนกลางวนักจ็ะกนิข้าวที่โรงเลี้ยงกบัคนงานในไร่จน

เรยีบร้อยถงึขบัรถกอล์ฟมาที่อาคารโรงแรมซึ่งมหี้องท�างานของเขาอยู่

“กนิที่ชมจนัทร์กไ็ด้ จะได้ไม่ต้องยุ่งยากยกขึ้นไป”

คนตัวโตสาวขาไปทางห้องอาหารโดยไม่ต้องมีใครน�าทาง เลือกนั่ง

โต๊ะตรงระเบยีงกว้างรบัอากาศบรสิุทธิ์สดชื่นซึ่งเป็นมุมโปรด หากไม่มแีขก

จบัจองไว้ก่อน ทกุครั้งที่เขามากนิข้าวที่นี่กจ็ะเลอืกนั่งโต๊ะนี้ หย่อนก้นไม่นาน

กาแฟแบบที่ชอบกม็าวางตรงหน้า มนี�้าฝรั่งคั้นสดๆ ของโปรดเคยีงคูก่นั

“รบัอะไรดคีะนาย”

แสงหมายถึงของคาวที่มานเมตต์ยังไม่ได้สั่งว่าอยากกินอะไร ไม่มี

ของโปรดที่ลูกน้องคนไหนรู้ เพราะอะไรๆ ‘นาย’ กด็ูกนิง่าย กนิได้ไปหมด

“เอาง่ายๆ สายแล้ว เอาข้าวต้มหมูสบัมากไ็ด้”

อยู่ดีๆ ก็นึกอยากกิน แม้จะรู้ว่าตัวเองท�าอร่อยกว่า แต่ก็มั่นใจว่า 

แม่ครวัที่นี่ต้องได้รบัการเทรนมาอย่างที่มารดาเขาพงึพอใจแล้วถงึยอมปล่อย

ให้ออกมาท�างานที่นี่ได้ เพราะข้าวต้มหมูสับที่เขาสั่งไปนั้นเป็นสูตรพิเศษที่

นอกจากตวัข้าวจะเคี่ยวในน�้าซปุกระดกูเล้งจนแตกเกอืบเนยีนกลายเป็นโจ๊ก 

หมูสับยังถูกน�าไปรวนในน�้ามันที่เจียวกระเทียมอยู่จนเกือบกรอบทั้งหม ู

ทั้งกระเทยีม ถงึได้น�ามาตกัราดในข้าว โรยต้นหอมผกัชสี�าทบัตามหลงั

“ได้ค่ะ นายเอาไข่ลวกด้วยไหมคะ”

เพราะเป็นคนช่วยหัวหน้าแม่บ้านขนของสดเข้าไปใส่ตู้เย็นของหนุ่ม

หล่อคนนี้บ่อยๆ ต้องมไีข่สปัดาห์ละไม่ต�่ากว่าสามสบิฟอง รู้แค่คร่าวๆ ว่า

มานเมตต์ชอบกนิไข่ลวกมาก วนัหนึ่งต้องมไีม่ต�่ากว่าสองฟอง ซึ่งถ้ามเีมยี

กจ็ะไม่แปลกใจ คงโด๊ปเอาแรงเตรยีมท�าลกู แต่นี่กโ็สดสนทิ ไม่เหน็มผีูห้ญงิ

ที่ไหนมาใกล้ชิด ที่เห็นแวะเวียนมาพบกันบ่อยๆ ก็มีแต่คุณหมอที่อยู่โรง-

พยาบาลประจ�าอ�าเภอ จนพวกเดก็ๆ คดิกนัไปหมดแล้วว่า ‘นาย’ เป็นสาย

สรีุ้ง



54  l  ห ม า ก ล้ อ ม รั ก

“เอา แต่ยงัไม่ต้องตอกนะ เดี๋ยวผมจดัการเอง”

หนุ่มหล่อตอบระหว่างยกกาแฟขึ้นจิบ มองแขกที่ทยอยลงมากิน

อาหารเช้าซึ่งทางโรงแรมมตีวัเลอืกให้ทั้งมาสั่งอาหารร้านแบบ A La Carte 

กนิที่ห้องอาหาร หรอืสั่งขึ้นไปกนิที่ห้อง ในไลน์บฟุเฟต์มแีค่ซเีรยีล นมไม่ว่า

แบบไขมนัเตม็เปี่ยม พร่องมนัเนย หรอืแม้แต่กระทั่งไร้ไขมนั นอกจากนั้น

ยงัมนี�้าผลไม้ตา่งๆ ที่ยงัอยูใ่นกล่องวางเรยีงรายไว้ให้เลอืกมากกว่าสบิชนดิ 

กบัขนมปังหลายแบบ 

รอไม่ช้าอาหารที่สั่งก็มีผู้จัดการโรงแรมเดินน�าพนักงานเสิร์ฟมาส่ง 

เพราะน้อยครั้งมากที่มานเมตต์จะมากินข้าวในห้องอาหารของโรงแรม 

คนเดยีวแบบนี้

“ได้ละค่ะนาย” คนที่อายแุก่กว่ามานเมตต์บรกิารชายหนุม่ด้วยความ

เคารพ ยกจานอาหารแต่ละอย่างออกมาวางหน้าเจ้านาย เพราะในบรรดา

พนกังานทั้งหมดกม็สีามขีองหล่อนกบัตวัแสงนี่ละที่ไดใ้กลช้ดินายจนพอจะ

รู้ความชอบว่าเขาต้องการอะไรแบบไหน 

“ขอบใจมาก แสงไปท�างานเถอะ ผมดแูลตวัเองได้ อ่อ...” มานเมตต์

หยดุพดู เพราะก�าลงัตรองว่าควรพดูต่อดไีหม มนัจะเหมาะสม สมควรหรอื

เปล่า แต่ความร้อนรนในใจกท็�าให้เขาเอ่ยต่อไป “...ช่วยส่งแพนเค้ก รอยลั

เบเนดกิต์ แล้วกเ็บคอนทอด...”

เขาอยากส่งชดุใหญ่ๆ เป็นการน�าทพัไปขอโทษคนชอบกนิ คดิเอาเอง

ว่าเด็กวัยรุ่นแบบนั้นน่าจะนิยมอาหารฝรั่ง ซึ่งแม่ครัวของชมจันทร์ท�าได้

รสชาตเิดด็กว่าในโรงแรมหรูๆ ที่กรุงเทพฯ เสยีอกี ไม่วายตบท้ายด้วยน�้า

ผลไม้โปรดของเขาที่คั้นสดจากผลผลิตในท้องที่ ถ้าเป็นแขกอื่นมานเมตต์

คงบอกให้เอาน�้าผลไม้มาตรฐานสากลโลกอย่างเช่นน�้าส้มไปบรกิาร “เอาน�้า

ฝรั่งส่งไปให้สองเหยอืกที่วลิลาของแขกผม ฝากแสงไปส่งเองทนีะ”

“ค่ะ” แสงรับค�าสั่งทันที อยากรู้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าแขกที่มาจาก

กรงุเทพฯ พร้อมนายเป็นใคร ไม่รูว่้าจะเป็นสาเหตทุี่ท�าให้ก�าหนดการในชวีติ
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หนุม่หล่อผูน้ี้รวนหรอืไม่ แต่กไ็ม่กล้าเอ่ยถามเพราะรูด้ว่ีามานเมตต์รกัความ

เป็นส่วนตัวเพียงใด ขนาดบ้านพักยังกะเกณฑ์ให้แม่บ้านเข้าไปท�าความ

สะอาดเป็นเวลา ไม่ต้องมใีครอยู่ประจ�า คดิแตว่า่เดี๋ยวตอนเอาอาหารไปสง่

คงได้เหน็หน้า 

“คอยดูแลนายด้วยนะ” ก่อนออกไปแสงหันไปย�้ากับนิดาที่ช่วยยก

ถาดอาหารมาอกีครั้ง

“ค่ะ” พนกังานที่ยกของตามออกมารบัค�าทนัท ีแต่ไม่กล้ายนืรอข้าง

โต๊ะ เพราะทุกคนในพื้นที่ของวมิานรู้นสิยัมานเมตต์ด ี จงึหลบไปแอบหลงั

เสา ในความเป็นกนัเองนั้นมานเมตต์มคีวามน่ากลวัเอาจรงิจนไม่มใีครกล้า

ล้อเล่น จะมทีี่สนทิหน่อยกแ็สงกบัพี่โรจน์ 

“มายนืลบัๆ ล่อๆ อะไรตรงนี้ยายนดิ”

พอได้ยินเสียงคน นิดาก็รีบหันไปมอง อ่อ...เป็นกิ่งแก้วกับลูกสาว 

สองคนที่พยายามท�าตัวใกล้ชิดกับนาย เด็กสาววัยยี่สิบกว่าๆ มองหน้า

หวัหน้าแม่บ้านที่ดูแลเรื่องความสะอาดในทุกพื้นที่พลางตอบ “ดูนายจ้ะป้า”

“หา! นายมาท�าอะไรตอนนี้”

กิ่งแก้วได้ยนิแบบนั้นกช็ะโงกหน้าไปมองบ้าง เป็นที่รู้ๆ  กนัดว่ีานี่ไม่ใช่

เวลาที่มานเมตต์จะเข้ามาที่อาคารโรงแรม ถงึขั้นที่แก้วกานดา ลกูสาวหล่อน

ซึ่งท�างานในวมิานด้วยต้องขอเข้ากะบ่ายควบดกึเพื่อที่จะได้เหน็หน้าของคน

ที่หลงรกั 

“ไม่รู้เหมอืนกนัป้ากิ่ง น้าแสงกด็ูงงๆ เหมอืนกนั”

“เออๆ ถามอะไรกไ็ม่ได้เรื่อง เอง็นนิะ”

กิ่งแก้วค้อนเป็นสาวๆ ก่อนจะรวบรวมความกล้าท�าเป็นเดนิผ่านออก

ไป แต่จรงิๆ แล้วแอบอยากรู้อยากเหน็อยากเสนอหน้าไปหมดทุกอย่าง 

“อ้าวนาย สวสัดคี่ะ ท�าไมมากนิข้าวเช้าที่นี่ล่ะคะ”

มานเมตต์เงยหน้าขึ้นจากอาหารที่ก�าลงัจดัการ แปร่งหูหน่อยๆ กบั

สิ่งที่กิ่งแก้วถาม นี่คือพื้นที่ของเขา จ�าเป็นต้องรายงานใครไหม “เปลี่ยน
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บรรยากาศน่ะ”

“โถ กิ่งกน็กึว่าที่บ้านขาดเหลอือะไร นายเลยต้องมากนิข้าวที่นี่”

“ไม่หรอก” ชายหนุ่มเปลี่ยนมายกกาแฟจบิแทน เพราะคงไม่เหมาะ

ที่จะเคี้ยวไปพูดไป 

“ถ้านายอยากได้อะไรเพิ่ม นายบอกนะคะ เดี๋ยวกิ่งจะรบีหาไปให้ อุย๊ 

น�้านายหมดนคิะ”

คนที่ไม่ได้รู้เรื่องว่ามานเมตต์ก�าลังจะไม่สบอารมณ์ยังหาเรื่องเอาใจ 

อะไรที่เข้าใกล้เจ้านายได้ กิ่งแก้วท�าทั้งนั้น เผื่อนายเอน็ด ูจะได้เป็นช่องทาง

ให้มานเมตต์ปรานแีก้วกานดาขึ้นมาบ้าง

“ไม่ต้อง มงีานอะไรป้ากิ่งกไ็ปท�าเถอะ”

“กิ่งท�าเสรจ็หมดแล้วค่ะนาย”

“งั้นกไ็ปพกั”

มานเมตต์เริ่มกดเสยีง แต่ ณ วนิาทนีั้นกิ่งแก้วไม่ได้สนใจ เพราะมวั

หันไปหานิดา ตั้งใจว่าจะเรียกมาเติมน�้าเติมท่าให้อีกคน อยากจะเอาใจ 

อยากจะบริการ ทั้งในฐานะที่อีกคนเป็นเจ้านาย และเป็นคนที่ลูกสาว

หลงใหล เผื่อว่านายจะแผ่ความเอน็ดูไปถงึแก้วกานดาบ้าง

“ไม่เป็นไรค่ะนาย กิ่งดูแลนายก่อนได้”

“ป้ากิ่ง...” คราวนี้เส้นความอดทนของมานเมตต์ขาดผึง วางแก้ว

กาแฟลง เล่นเอากิ่งแก้วที่วอแวอยู่และก�าลังจะอ้าปากถามว่ารับเครื่องดื่ม

ร้อนเพิ่มไหมต้องหุบปากทันทีที่เห็นแววตาของผู้เป็นนาย “ผมอยากนั่ง

เงยีบๆ น่ะ”

“ค่ะ งั้นกิ่งให้นายอยู่คนเดยีวนะคะ” พูดจบกร็บีสาวขาเผ่นเข้าห้อง

อาหารด้านใน เกือบปะทะกับนิดาที่เพิ่งเดินกลับมาประจ�าที่คอยแอบดูว่า

มานเมตต์ต้องการอะไรเพิ่มหรือไม่ “ว้าย! ตาเถน นังนิดนิ มาไม่ให้สุ้ม 

ให้เสยีง”

“ป้านั่นแหละ วิ่งหนอีะไรมา ทะเล่อทะล่ามาจะชนหนูเนี่ย”
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นิดาถามน�้าเสียงไม่ค่อยพอใจ นี่ถ้าเมื่อกี้หล่อนถืออะไรมาเสิร์ฟคง

ได้หกรดหกราดเกิดความเสียหายกันไปแล้ว มั่นใจด้วยว่าคนที่โผล่พรวด

มาจากด้านนอกไม่ได้มองทางสกันดิ

“กน็ายน่ะส ิโมโหอะไรกไ็ม่รู้ กูไปก่อนละ”

อกีคนกไ็ด้แต่มองตาม ก่อนจะโผล่หน้าออกไปดวู่ามอีะไรบนโต๊ะของ

เจ้านายขาดเหลือหรือไม่ ก่อนจะพบว่าทุกอย่างก็ยังครบถ้วนดี จึงหันไป

ดูแลแขกที่มานั่งโต๊ะใกล้ๆ ตัวเอง ชนิดที่ว่าถ้ามานเมตต์เรียกหาอะไรก็ 

ยังกลับมาดูแลเจ้านายได้ทัน แต่จนจบอาหารเช้ามื้อนั้น นายของทุกคนก็ 

ไม่ได้เรยีกร้องอะไรเพิ่มเตมิ

เกือบบ่ายเชียวละกว่าที่จะมีเสียงเล็ดลอดออกมาจากประตูห้องนอน
อกีฟากให้ได้ยนิ เวลานี้ไลลาลณิที่กลบัเข้ามาเกบ็ตวัในห้องจดัการอาหารที่

สั่งมาจากห้องอาหารของโรงแรมเสรจ็สิ้นแล้ว โทร. เรยีกพนกังานให้มาเกบ็

จานชามออกไปให้เรยีบร้อยเพื่อกลิ่นอาหารจะได้ไม่อวลอยูใ่นห้องพกั เพราะ

รายการอาหารเช้าที่ไลลาลิณเลือกสั่งวันนี้คือข้าวต้มหมูสับที่หน้าตาแปลก

กว่าที่อื่น จนหล่อนไม่แน่ใจที่จะกนิ แต่ด้วยความที่ชอบลองของกนิจงึตกั

เข้าปาก ก่อนจะตาโตร้องว้าวเพราะรสชาตดิเีกนิคาดไปมาก ส่วนน�้าฝรั่งที่

อยากลองกใ็ห้รสชาตเิยี่ยมอย่างที่สุด ไม่แตะต้องของที่ตวัเองไม่ได้สั่ง แต่

มคีนรายงานว่านายสั่งให้เอามาส่ง และไม่แม้แต่จะเกบ็ไว้ให้ธนัน์กนิตอนตื่น 

ส่งคนืครวัไปหมด 

เมื่อกนิเสรจ็กเ็อาแทบ็เลต็ของธนัน์ที่หล่อนยดึไว้ตั้งแต่เมื่อวานมาเปิด

ดูซรีสี์ที่ตดิพนัมาจนถงึตอนนี้ วนิาทนีี้ที่ได้ยนิความเคลื่อนไหวของอกีหนึ่ง

สิ่งมชีวีติกไ็ม่ขยบัตวั แม้กระทั่งเสยีงเคาะประตูดงัขึ้น ไลลาลณิกไ็ม่สนใจ 

ทชีายหนุ่มยงัปล่อยให้หล่อนอยู่คนเดยีวเหงาๆ ได้ตั้งครึ่งค่อนวนั 

ฝ่ายธนัน์กเ็คาะจนเริ่มนอยด์ว่าเพื่อนปกตดิหีรอืไม่ จงึถอืวสิาสะเปิด

ประตหู้องเข้าไป เหน็หญงิสาวเหลอืบตามามองเขานดิหนึ่ง  ก่อนจะหนักลบั
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ไปสนใจหน้าจอแบนบางขนาดสบิสี่นิ้วต่อ ซึ่งแค่นี้ธนัน์กร็ูเ้ลยว่าเพื่อนรกังอน

หนกั ตดัสนิใจกระโดดขึ้นทบัร่างบางทนัท ีห ึท�าเป็นไม่พูดไม่จากนันะ

“โอ๊ย ออกไปนะ” ไลลาลณิสะบดัเพื่อนเตม็แรง จะเกลยีดธนัน์ขึ้นมา

ทุกททีี่ชอบเล่นแรงๆ แบบนี้ ในขณะที่ธนัน์กก็อดรดัฟัดเตม็ที่

“ไม่ออก จนกว่าจะหายงอน ดกีนัน้า ดกีนัน้า ดกีนัน้า” นอกจากจะ

รัดไว้ อีกมือของชายหนุ่มก็เอื้อมไปกดปุ่มหยุดการเคลื่อนไหวของภาพใน

จอไว ้ให้หญงิสาวมสีมาธกิบัเขาเพยีงคนเดยีว ไม่งั้นไลลาลณิกจ็ะท�าหทูวน

ลม เก่งนกัละเรื่องท�าตาใสแล้วไม่รู้ไม่ชี้เนี่ย

“ไอ้ตูด อย่ามางอนให้มนัมากนกั เตอืนด้วยความรกันะเว้ย” ธนัน์

พดูดีๆ  เข้าใจว่าที่ไลลาลณิมอีาการแบบนี้เพราะประโยคสดุท้ายที่เขาพดูด้วย

เมื่อคนื แต่กลบัท�าให้คนตวัเลก็ยิ่งโมโหขึ้นไปอกี

“ลกุไปเดี๋ยวนี้เลยนะ เลกิมาแกล้งไลลา อย่ามายุง่ถ้ายงัไม่รู้ว่าตวัเอง

ท�าผดิอะไร”

มาอีหรอบนี้ธันน์มั่นใจเลยว่าต้องมีเรื่องมากกว่าที่เขาพูดให้น้อยใจ

เมื่อคนื ชายหนุ่มเลยปล่อยเพื่อนรกั แล้วลุกขึ้นนั่งบนเตยีงของอกีฝ่ายดีๆ  

พลางดึงมือให้ไลลาลิณลุกขึ้นนั่งเช่นกัน จะได้เคลียร์ความไม่สบายใจ ถ้า

เป็นคนอื่น รู้สกึอย่างไรเขากไ็ม่สน ไม่แคร์ ไม่ให้ความส�าคญั แต่คนคนนี้

ไม่มทีางที่เขาจะปล่อยให้ค้างคากนัแบบนี้

“ธนัน์ท�าอะไรผดิอกี ว่ามา”

คนหล่อยกมอืขึ้นเสยผมให้เข้าที่เข้าทาง ไม่ได้คดิจะประดษิฐ์อะไรให้

มากความ เพราะหนึ่ง หน้าตาแบบเขาต่อให้เพิ่งลุกขึ้นจากเตียงก็ยังหล่อ

บาดใจ สอง นี่เป็นการมาพกัผ่อน ไม่ได้ไปเจอใครที่ไหน 

คนสวยเชดิหน้าขึ้นเตม็ที่ แม้จะโมโห แต่กโ็กรธได้ไม่นานหรอก “ฮ ึ

ท�าผดิแล้วยงัไม่รู้ตวัอกีนะ”

“กบ็อกมาส ิถ้าเรื่องที่พูดเมื่อคนื ขอโทษกไ็ด้”

แม้จะรู้ว่าสิ่งที่พูดไปเป็นเรื่องดีกับไลลาลิณก็ตาม แต่หากจะท�าให้
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บรรยากาศระหว่างคนสองคนเป็นแบบนี้ เขาก็จะยอมลงให้เหมือนทุกครั้ง 

ที่ผ่านมา

“ถ้าแค่นั้นกด็สี ิทิ้งไลลาอยูค่นเดยีวตั้งแต่เช้า เพิ่งจะตื่นมาตอนนี้เนี่ย

นะ” พูดแล้วกฟ็าดหมอนไปที่ร่างสูงเตม็แรง โดยที่ธนัน์ไม่หลบเลย ปล่อย

ให้ไลลาลณิลงโทษเตม็ที่ แต่หญงิสาวกไ็ม่ยอมพดูว่านอกจากสองสาเหตนุั้น 

ธนัน์ยงัเอาเรื่องของหล่อนไปพูดจนมานเมตต์มาตอกหล่อนเสยีหน้าชา แต่

ช่างมนัเถอะ 

“เอาๆ ฟาดมา แต่ธันน์บอกให้พี่หมากมารับไลลาไปกินข้าวนิ เขา 

ไม่ได้มาเหรอ”

เมื่อครูต่อนที่ตอบไลน์มานเมตต์ซึ่งส่งข้อความมาทิ้งไว้ว่าหากตื่นแล้ว

ให้บอก เขาจะมาหาที่วลิลา กไ็ม่เหน็จะบอกว่าภารกจิที่ฝากเลี้ยงไลลาลณิมี

ปัญหา

“มา แต่จะให้ไลลาไปกบัเขายงัไง ไลลาไม่รู้จกัเขา”

“ไม่รู้จกัยงัไง”

“กไ็ม่รู้จกัไง อย่ามาท�าเป็นไม่รู้จกัไลลาหน่อยเลยน่ะ”

ต่อให้รู้จกั แต่ไม่สนทิ กไ็ม่อยากมปีฏสิมัพนัธ์อะไรด้วย น่าโกรธที่

คนที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดกลับปล่อยให้หล่อนอยู่ในสถานการณ์กระอักกระอ่วน 

จนอกีคนมาพดูจาท�าร้ายจติใจกนั พดูไปนกึไปกน็�้าตารื้นขึ้นมา จนธนัน์คดิ

ว่าไลลาลณิน้อยใจกนัขั้นหนกัจงึรวบบ่ามากอดโอ๋เอาใจ ไม่รู้หรอกว่ารุ่นพี่ที่

ตวัเองเคารพนั้นแตะส่วนที่บอบบางที่สุดในหวัใจไลลาลณิเข้าให้แล้ว

“โถ กเ็มื่อคนืดกึไปหน่อย”

“กท็คีุณหมากของธนัน์เขายงัลุกไหวเลย แล้วท�าไมธนัน์ไม่ตื่น”

“ก็ธันน์เล่นเกม” นอกจากเกม เขายังวิดีโอคอลแบบวาบหวิวกับ

น้องๆ ในสังกดั กว่าจะได้ปิดตานอนกเ็กอืบเช้า เลยตัดสนิใจส่งข้อความ

บอกรุ่นพี่มาช่วยดูแลไลลาลณิ

“ไม่โกรธนะ เดี๋ยวธนัน์พาไปหาของอร่อยๆ กนิวนันี้”



60  l  ห ม า ก ล้ อ ม รั ก

“เอาของกินมาล่อไลลานะ คิดว่าจะดีด้วยง่ายๆ หรือไง” หญิงสาว

สะบดัหน้าอกีทพีลางหวิขึ้นมาทนัควนั เพราะเลยเวลามื้ออาหารกลางวนัมา

แล้ว กบัธนัน์ต่อให้ร้ายแรงกว่านี้กไ็ม่โกรธนานหรอก มกีนัอยูแ่ค่นี้ ทะเลาะ

กันไปแล้วจะเหลือใคร จากที่คิดว่าต้องเฉ่งคนตรงหน้าขนานใหญ่ที่เอา

ปมด้อยหล่อนไปโพนทะนา หลายชั่วโมงที่ผ่านมากท็�าให้คดิได้ว่ากจ็รงิไม่ใช่

หรอืไง ใครๆ เขากร็ู้กนัทั้งประเทศว่าไลลาลณิต้องอยู่ทางโน้นททีางนี้ที

“ไม่ไปหรอืไง อร่อยน้า ไปไหม เดี๋ยวจะพาออกไปเลย โทร. เรยีก 

คนรถเลยเนี่ย”

ธนัน์เตรยีมพร้อมเอาใจให้ ‘ไอ้ตูด’ ที่ท�าหน้าเป็นตูดตอนนี้หายงอน 

ความผิดที่ท�าไว้ก็หนักหนาจริงๆ ละ ไม่แปลกใจเลยที่หล่อนจะโกรธ แต่ 

ต่อให้ไม่หมางใจ ชายหนุม่กช็อบที่จะตามใจไลลา เพราะไม่มโีอกาสได้เอาใจ

น้องสาวแบบนี้

“กนิอะไร บอกมาก่อน ถ้าไม่น่าสนใจไม่มทีางหายโกรธ”

คนที่รู้ว่าควรจะเข้าหาเพื่อนอย่างไรรีบง้อ เคยมีคนแนะน�าร้านนี้ให้

เขาหลายคนแล้ว แต่ไม่สบโอกาสมาแถวนี้เลยไม่ได้กนิสกัที

“ไปกนิพซิซาทรฟัเฟิลไหม ร้านที่ธนัน์เคยส่งลงิก์ให้ไลลาดูไง”

เป็นเรื่องปกติไปแล้วว่าหากชายหนุ่มทราบข้อมูลมาว่าร้านไหนเด็ด 

เขากจ็ะส่งข้อความบอกอกีคนไว้ ในขณะเดยีวกนัหากไลลาลณิมเีป้าหมาย

ที่อยากไปกจ็ะแชร์มา เป็นหน้าที่เขาที่ต้องหาเวลาว่างไปเป็นเพื่อน

“อมื กไ็ด้ งั้นออกไปกนัเลยนะ หวิพอด”ี

คนที่โกรธด้วยเรื่องง่ายๆ หายโกรธได้ไม่ยาก ยิ่งของที่อกีคนสรรหา

มาง้อเป็นอาหารด้วยยิ่งใจอ่อนง่ายเข้าไปใหญ่ 

“ขอไลน์บอกพี่หมากแป๊บ อ๊ะ เขาอยูใ่นไร่อะ ถามว่ารอไปกนิเป็นมื้อ

เย็นไหม” ธันน์ตอบก่อนจะเงยหน้ามองไลลาลิณ แล้วก็ต้องรีบเปลี่ยนใจ

เพราะหน้าสวยๆ ของคนที่เพิ่งอารมณ์ดีขึ้นมาเริ่มจะบูดบึ้งอีกที “ไม่รอๆ 

กไ็ด้ เราออกไปกนัเลยดกีว่า”


