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‘Ruenkunnam เธอกลับมาแล้ว’ 

ทีปกรหลุดยิ้มอบอุ่นออกมาประดับใบหน้าหล่อสุขุม เมื่อเห็น

แจ้งเตอืนจากแอปพลเิคชนัอนิสตาแกรม หรอืเรยีกย่อๆ ว่าไอจ ี แจ้ง

เตอืนถงึการกลบัมาอย่างมเีอกลกัษณ์ของไอจชีื่อ ‘Ruenkunnam’ หรอื

ที่พวกเขาเรยีกตดิปากว่า ‘เรอืนคณุน�้า’ ซึ่งมไีอคอนเป็นรูปขนมจบี

ที่เรียกว่าการกลับมาอย่างมีเอกลักษณ์ คือการตามกดไลก์

รูปภาพของทปีกรในช่วงสี่เดอืนที่ผ่านมา หลงัจากเจ้าของไอจ ีRuen-

kunnam เงยีบหายไปพกัใหญ่

ถล่มความไลก์ ให้รู้ว่ามคีนเลฟิ

อนันี้เจ้าของไอจ ีRuenkunnam บอกทปีกรเอง ตอนที่คยุกนัผ่าน

ไดเรกเมสเซจหลงัจากเริ่มพูดคยุทกัทายกนัในช่วงแรกๆ 

แล้วเจ้าตัวยังบอกอีกว่าการถล่มยอดไลก์แบบนี้ เป็นทริกอ่อย

ผู้ชายยงัไงให้ดูอลงัการ

ไม่ใช่เพยีงทรกิในการกดไลก์แบบถล่มทลายให้เจ้าของไอจรีูต้วั 

แต่คอมเมนต์และแคปชนักต็้องสื่อให้คนอื่นรู้ด้วยว่าก�าลงัถูกอ่อย

ซึ่งทปีกรถูกทดลองโดยทฤษฎนีี้มาสี่ปีเตม็

ทีปกรเองก็ยังข้องใจว่าท�าไมต้องไปใส่ใจกลเม็ดเด็ดพราย ขั้น
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ตอนการในการหว่านเสน่ห์ของอกีฝ่ายนกั ท�าไมไม่บลอ็กไอจ ีRuenkun-

nam ไปเสยี กระทั่งลองค้นหาค�าตอบให้ตนเองจงึได้ค�าตอบว่า เพราะ

ไอจ ีRuenkunnam คอืหนึ่งในสสีนัของชวีติ ช่วยคลายเครยีด เรยีกรอย

ยิ้ม และเรยีกเสยีงหวัเราะให้เขา ไอจ ีRuenkunnam ถงึอยู่คู่กบัเขามา

จนตอนนี้ เรยีกได้เลยว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกนั

ครั้งแรกที่เขารูจ้กัไอจ ีRuenkunnam คอืตอนที่เขาตื่นเช้ามาแล้ว

เจอการถล่มกดไลก์รปูภาพที่เคยอปัแบบผดิสงัเกต เหมอืนมโีรคจติมา

คกุคาม ตามด้วยไดเรกเมสเซจประกาศตวัอย่างเป็นทางการ

เรยีน...

คณุ (ว่าที่) สามทีี่นบัถอื

 นบัตั้งแต่วนิาทนีี้เป็นต้นไป ฉนัจะจบีคณุค่ะ

 ด้วยความอยากนบัถอื

 Ruenkunnam

จากนั้นเขาก็ถูกราวีด้วยคอมเมนต์สื่อไปในเชิงสัมพันธ์ใกล้ชิด 

ออกจะสนทิสนมในทกุความเคลื่อนไหว ประหนึ่งเธอเป็นเหลอืบไรใน

ห้องนอน เขาท�าอะไร เธอเป็นต้องแสดงตวัว่ามสี่วนร่วมด้วยเสมอๆ

Ruenkunnam แอบเอาโทรศัพท์ไปเล่นในห้องน�้าอีกแล้วใช่ไหม 

กลบัไปนี่ต้องคยุกบัแฟนแขนสกัหน่อยแล้ว ซนจรงิๆ #เมยีมโน

Ruenkunnam บอกกี่ทว่ีาอย่าอมข้าว เพราะมนัน่ารกัม้ากกก ใส่

เครดติภาพด้วยสคิะว่าแฟนแขนคนนี้ถ่ายเอง #เมยีมโน

Ruenkunnam นอนชลิเฝ้าแฟนแขนว่ายน�้า ว่ายเข้าๆ ว่ายเข้ามา

ในใจแฟนแขนนี่เลย #เมยีมโน

ช่วงแรกๆ ที่ถูกรกุหนกั เวลาที่เขาจะอปัเดตหรอืโพสต์อะไรลง

ไอจตี้องเขยีนก�ากบัไว้ว่า ‘งดฝากร้าน’ เพราะนกึว่าอกีฝ่ายจะเข้ามา
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ขายของ

แล้วไงเล่า ลางสงัหรณ์เขาถูก!

เมื่อไอจ ีRuenkunnam เข้ามาขายของจรงิๆ เริ่มจากขายขนมจบี 

ต่อมาขายความมโน แล้วเริ่มแท็กชื่อเขาในภาพขนมทองหยิบ ขนม

ทองหยอด ขนมจบี และขนมหวานทกุชนดิในไอจ ีRuenkunnam

วันไหนอัปภาพขนมก็บรรยายเชิงพรรณนาสื่อมาถึงเขา เกี้ยว

กนัผ่านค�าบรรยายใต้ภาพเลยทเีดยีว เช่น

วนัไหนอปัภาพถ่ายขนมชั้น

ขนมชั้น...ฉนัรกัคณุ #เมยีมโน แคปชนัจะเป็น @Thee_pak

วนัไหนอปัภาพขนมทองม้วนกจ็ะบรรยายเก๋ๆ ว่า

ขนมแค่ทองม้วน แต่ฉนัอยากชวนคณุมาเป็นทองแผ่นเดยีวกนั 

#เมยีมโน @Thee_pak

วนัไหนอปัขนมจ่ามงกฎุกบ็รรยายว่า

จ่ายงัมมีงกฎุ ส่วนมนษุย์อย่างฉนัยงัมคีณุ #เมยีมโน @Thee_pak

และภาพขนมลูกชุบ ทีปกรจ�าค�าบรรยายได้ขึ้นใจ แม้ไม่ได้

โปรดปรานขนมชนดินี้สกัเท่าไร

ชบุยงัมลีูก แล้วเมื่อไหร่ลูกของเราจะมา #เมยีมโน @Thee_pak

และอกีมากมายจนเพื่อนๆ เรยีกเขาว่า ‘ว่าที่สามขีองเรอืนคณุ

น�้า’ เพราะไอจีนี้มาหยอด มาอ่อย และมาจีบอย่างเปิดเผยในช่วง

ตลอดสี่ปีที่ผ่านมา จนคยุสนทิสนมกบัเพื่อนๆ ในกลุ่มเขาเป็นอย่างดี

มีเสียงแจ้งเตือนแอปพลิเคชันที่ทีปกรเพิ่งโพสต์รูปไปเมื่อไม่กี่

วนิาท ีซึ่งเป็นภาพกาแฟพร้อมแคปชนั #goodthinkforme

ชายหนุ่มรีบร้อนเลื่อนอ่านคอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นโดยแทบไม่รู้

ตวั

Ruenkunnam ตื่นท�าไมไม่ปลกุล่ะคะที่รกั #นี่เมยีเอง #เมยีสาย

มโนล้วนๆ #ผู้หญงิบ้านๆ สวยไม่มาก แต่หวานเว่อร์
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ผู้หญงิสมยันี้หาความเป็นกลุสตรไีม่มเีลยจรงิๆ 

ชายหนุ่มอมยิ้มน้อยๆ พร้อมส่ายหน้าเพราะคอมเมนต์ที่แสดง

ความสนทิสนมเป็นส่วนตวั แทบจะดูไม่มเีล่ห์เหลี่ยมอะไร เหมอืนไม่

ได้อ่านทฤษฎีการอ่อยผู้ชายมาจากโลกออนไลน์ที่มีแจกกันให้เกลื่อน

ตามอินเทอร์เน็ต อย่างที่เจ้าตัวมักบอกเขาว่ามันเป็นทริก มันเป็น

กลยทุธ์ เป็นกลอบุายเอาไว้ดกัหนุ่ม

เพราะเขาสงัเกตว่ามหีลายคอมเมนต์ในไอจเีขามกัจะคอมเมนต์

อะไรที่ชวนให้เขาอยากตอบ หรือคอมเมนต์เป็นเชิงค�าถามเพื่อให้ม ี

ผู้ตามเข้าไปตอบ เช่น

กาแฟยี่ห้ออะไรคะ 

แก้วนี้ซื้อจากที่ไหนเอ่ย สวยด ี

ภาพนี้สวยด ีเอากล้องไหนถ่าย 

แต่เขาดนัมาสะดดุที่คอมเมนต์ของไอจ ีRuenkunnam ทกุครั้งไป

ตอนแรกสะดุดใจในความมโนที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าก�าลัง

อยู่ในห้วงฝัน เพราะเขียนก�ากับเอาไว้หลังจากมโนพร�่าเพ้อเป็นตัว

อกัษรว่า #เมยีมโน เสมอๆ

และในตอนนั้นเอง เหมอืนนดัหมายกนัเอาไว้ ไอ้เพื่อนตวัดทีี่ไม่

เคยตื่นเช้า แถมไม่แม้แต่จะกดไลก์รูปเขากลบัรบีไปคอมเมนต์โต้ตอบ

กบั ‘เมยีมโน’ ของเขาแทน แสดงความคุ้นเคยจนน่าหมั่นไส้

Navapon @Ruenkunnam ฟื้นคนืชพีแล้ว

Phanwises @Navapon เขาเรยีกว่าเคลมเรว็โว้ย!

Ruenkunnam @Navapon @Phanwises พี่นา พี่ววีี่อย่ามาคอม-

เมนต์ เดี๋ยวสามหีงึ ยิ่งหวงๆ อยู่

Thee_pak @Navapon @Phanwises 555 เวรกรรมมจีรงิ

สี่ปีนี้เพื่อนเขาอย่างณวพลกบัพนัวเิศษพยายามอธบิายว่าไม่ได้

ชื่อ นา กบัววีี่ แต่สดุท้ายกถ็ูกเรยีกพี่นากบัพี่ววีี่ของหนูน�้าอยู่ร�่าไป
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ซึ่งชื่อเรยีกน่ารกันั้นช่างขดักบัตวัหนา หน้านิ่งๆ ของพวกมนันกั 

ไอ้พี่ววีี่ที่ Ruenkunnam เรยีกนั้นท�าไร่ชา ตากแดดตวัด�า หนาล�่ากว่า

เขาถงึสองเท่า

ส่วนพี่นาแม้จะเป็นผู้บริหารบริษัทหลอดไฟเจ้าใหญ่ที่ผิวขาว

เหมือนกินหลอดไฟมา มันก็ไม่ได้น่ารักจุ๋มจิ๋มใกล้เคียงกับค�าว่าพี่นา 

เพราะมนัทั้งนิ่ง ทั้งเฮี้ยบ เข้าโรงงานแต่ละท ีคนงานแทบอยากกลั้นใจ

ตายหนคีวามดขุองมนั

เวลาพวกเขาสามคนอยูด้่วยกนัยงัมคีนสงสยัเลยว่าคยุเรื่องอะไร

กนั ประชมุวชิาการหรอืเปล่า ถงึได้หน้านิ่งออกจะเป็นทางการอยูต่ลอด

เวลา หรอืคยุโครงการตกึพนัล้าน เพราะหน้าไม่ได้หลดุเก๊กขรมึสกัคน

คิดแล้วรอยยิ้มน้อยๆ บนหน้าหล่อของทีปกรก็กว้างขึ้น ก่อน

หลดุหวัเราะออกมา ทปีกรคดิว่าเช้านี้ช่างดกีว่าทกุๆ เช้าที่ผ่านมา ลด

สายตาลงมองไอคอนรูปขนมจบี ไอคอนประจ�าตวั Ruenkunnam จ้อง

มองอย่างลกึซึ้งอยู่ครู่ใหญ่

จรงิๆ ทปีกรไม่ใช่พวกชอบอปัรูปแล้วมานั่งไล่ดูคอมเมนต์ หรอื

ว่ายอดไลก์

แต่เพราะทกุครั้งที่มข่ีาวว่าเขาคบหาใครเมื่อไร ไอจ ีRuenkunnam 

จะไม่มีความเคลื่อนไหวเหมือนหยุดเล่นไปสักพัก จนกว่าจะมีข่าวว่า

เขาเลิกรากับคนรักในขณะนั้น การถล่มไลก์รูปภาพก็จะแจ้งเตือนถี่ๆ 

ตามด้วยคอมเมนต์แสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของปนฮาจะเริ่มกระหน�่า 

และขนมหวานหน้าตาต่างๆ จะถูกโพสต์ลงในไอจีของเธอพร้อม 

ค�าบรรยายเกี้ยวหนุ่ม และลงท้ายด้วยการแทก็หาไอจเีขาเป็นปกติ

ทว่าความสมัพนัธ์เหล่านั้นมอียู่แค่เพยีงในไอจี

แม้การตอบโต้ออกจะส่วนตวั อกีทั้งเพื่อนฝงูรบัรูว่้าสนทิสนมจน

ออกจะเกนิงามในบางครั้งด้วยซ�้าไป จนแม่อย่างทศันาเรยีกถาม ทั้งมี

นกัข่าวเอาไปท�าข่าวเป็นข่าวครกึโครมอยู่ช่วงหนึ่ง จนเขาต้องออกมา
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ให้สมัภาษณ์ว่าเป็นการเล่นสนกุของกลุ่มเพื่อน ไม่มอีะไรมากกว่านั้น

จากเหตกุารณ์นั้นคนเลยรบัรู้อย่างเงยีบๆ ว่าไอจ ีRuenkunnam 

เป็นเพื่อนกบั ทปีกร ศริริงัสรร ประธานและประธานบรหิารกลุ่มธรุกจิ

เซน็ท ีซึ่งมธีรุกจิในเครอืจ�าพวกห้างสรรพสนิค้า ที่อยูอ่าศยั และลงหุน้

ในอกีหลายธรุกจิ

และเพราะความสัมพันธ์จากการตอบโต้หยอดเล็กหยอดน้อย 

แสดงความหวงนดิ ห่วงหน่อย กระทั่งไดเรกเมสเซจหากนับ้างนานๆ 

ครั้ง ทปีกรเลยนดัอกีฝ่ายมาพบ ทว่าขนาดเขายอมลดอโีก้ลงขอนดัเจอ

ก่อน แต่กจ็บลงด้วยการที่อกีฝ่ายหายไปนานหลายเดอืน จนเขามข่ีาว

คบหากบันางเอก นางแบบ หรอืลูกท่านหลานเธอ หรอืคนอื่นๆ คบ

แล้วเลกิวนลูปไปอยู่แบบนี้ ทว่าทกุครั้งที่เลกิกบัสาวๆ ไอจ ีRuenkun-

nam จะกลบัมาเสมอๆ

เขาไม่เคยเหน็หน้า ไม่รูว่้าอกีฝ่ายหน้าตาเป็นอย่างไร เป็นผูห้ญงิ

หรอืว่าเป็นผูช้าย สนันษิฐานเอาจากการไดเรกเมสเซจตอบโต้กนัว่าคง

เป็นผู้หญงิ

ทปีกรกไ็ม่ใช่คนจะมาหาสาวเอาตามสื่อโซเชยีลหรอก แต่ทรกิ

ในการเข้ามาตีสนิทในไอจีจากอีกฝ่ายช่างมีเสน่ห์ยิ่งนัก รู้จักรุก รู้จัก

ถอย ก่อกวนใจเขามากๆ อย่างน้อยถ้านดัพบหน้ากนัแล้วไม่คลกิกค็บ

เป็นเพื่อนกันไป เพราะถึงยังไงอีกฝ่ายก็เข้ากับเพื่อนเขาได้ดี ส่วนตัว

เขาเองกไ็ม่มปัีญหาที่จะมเีพื่อนหญงิ สาวสอง หรอืผูช้ายเพิ่มมาอกีสกั

คน แต่เจ้าของไอจี Ruenkunnam ไม่ยอมสานสมัพนัธ์ด้วย 

คดิแล้วทปีกรกส่็ายหน้าอย่างระอาความสมัพนัธ์ในโลกออนไลน์

เหล่านี้ แล้วเดนิกลบัเข้าในห้อง ผ่านโถงนั่งเล่น ผ่านห้องนอน เข้าสู่

ห้องแต่งตวั จดัการธรุะส่วนตวับนคอนโดสดุหรหูนึ่งในเครอืธรุกจิที่เขา

ดูแลเรื่องที่อยู่อาศยั

หลังจากเจ้าของเรือนร่างสมส่วนอย่างคนดูแลสุขภาพมาเป็น
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อย่างดอีาบน�้า แต่งตวั เลอืกสวมสทูสเีทากระชบัเรอืนกาย เน้นรปูร่าง

ก�าย�า แลดูเนี้ยบตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าแล้ว เสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น 

ท�าให้เขาสลดัภวงัค์ในหวัเรื่อง Ruenkunnam ออกไปได้

“ลูกทีปออกมาหรือยังคะลูก” เสียงทัศนาผู้เป็นแม่ดังมาตาม

สาย เร่งทปีกรตั้งแต่โทร. มาปลกุเมื่อตอนเช้ามดื ด้วยกลวัลกูชายเพยีง

คนเดยีวลมืนดั

“ก�าลงัออกครบั”

แม้จะไม่สาย แต่ไม่วายมีเสียงบ่นแสนน่ารักของผู้เป็นมารดา 

ดงัมา ท�าให้ทปีกรพอรู้สกึว่าไม่ได้ตวัคนเดยีว

“งานเขาจะเริ่มในอกีไม่กี่นาทนีี้แล้วนะคะ ท�าไมผู้บรหิารถงึช้า

นกั”

“วนันี้ผมพกัที่คอนโดครบัแม่ ส่วนอยู่อาศยัที่ตดิโรงแรมและห้าง

สรรพสินค้า ลงจากนี่ผมสามารถเดินเข้าโรงแรม ตรงเข้าห้องจัดงาน

ได้เลย”

ทปีกรหยบินาฬิกามาสวมตรงข้อมอื เป็นอนัเสรจ็ขั้นตอนความ

เนี้ยบที่ดหูล่อและแพงมาก ดวงตาคมกรบิส�ารวจตวัเองในกระจก แล้ว

ต้องยอมรบัอย่างพอใจว่าเขามนัช่างดูดมีเีสน่ห์จรงิๆ

ทุกทีวันหยุดทีปกรจะมีเวลาพักส่วนตัวบ้าง ยกเว้นวันหยุด

สัปดาห์นี้ที่ต้องตื่นไปร่วมงาน เพราะโรงแรมในเครือที่ปิดปรับปรุงไป

ก่อนหน้านั้นจะเปิดให้ใช้บรกิาร ทศันาเลยถอืโอกาสนี้จดังาน ‘ทรรศนา

รตันโกสนิทร์’ ขึ้น เพื่อให้เข้ากบัรปูแบบการตกแต่งสไตล์ไทยๆ ของตวั

โรงแรม เลยเน้นการออกร้านจดักจิกรรมเป็นแบบย้อนยคุ

แต่ที่แม่ของเขาตื่นเต้นและตื่นใจมากกว่าการเปิดงานคอื

...

‘วันนี้คุณแม่นัดหนูกุลสตรี หลานคุณประไพเพื่อนคุณแม่ที่ 

คุณแม่เคยเล่าให้ลูกทีปฟังไงคะ ว่าหลานเขาไปเรียนออกแบบที่ต่าง
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ประเทศ ตอนนี้เขากลบัมาแล้ว เพิ่งจดัแฟชั่นโชว์ไปเมื่ออาทติย์ที่แล้ว

นี่เอง’

หลังเขามีข่าวเลิกกับแฟนสาวคนล่าสุดไป ท่านก็รีบท�าหน้าที่

เป็นแม่สื่อแม่ชักนัดดูตัวกับลูกหลานเพื่อนสนิทให้ทันที ไม่เคยปล่อย

โอกาสให้เขาได้ว่าง ทั้งที่จริงเขาก็ไม่เคยโสดจริงสักที ถึงแม้จะไม่ได้

คบใครเป็นแฟน กย็งัมคีบหากนัเพยีงเรื่องบนเตยีงบ้าง

‘สรปุคอื...แม่อยากได้ว่าที่ลูกสะใภ้อกีคน’

ที่บอกแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้ทปีกรอายสุามสบิหกแล้ว ปีหนึ่งๆ 

คบสาวเยอะกว่าเที่ยวต่างประเทศเสยีอกี คดิเล่นๆ เอารายชื่อสาวต่อ

จากนี่คงถึงเมืองจีนได้ ทัศนาเลยคาดหวังว่าปีนี้ลูกชายจะได้ลงหลัก

ปักฐานเสยีที

‘จะสี่สิบแล้วนะคะลูก ท�าเป็นเล่นไป คบหาจริงจังเอาสักคน

เถอะ’

และเพราะค�าแนะน�าของแม่นี่ละที่ท�าให้ทีปกรไม่เคยจะขัดใจ

การนดัดตูวัของแม่สกัครั้ง แม้สาวบางคนที่แม่นดัให้กเ็คยเจอกนัในผบั

มาก่อน เคยขึ้นเตยีงผ่านสงัเวยีนกนัมาบ้าง เขากเ็พยีงท�าตวัเรยีบร้อย

อยู่ในโอวาทของแม่ แต่ก็ขีดเส้นให้ชัดเจนว่าถ้าคบกับเขาต้องอยู่ตรง

จดุไหน เอาให้สะดวกใจทั้งทางฝ่ายแม่ ฝ่ายหญงิสาว รวมทั้งฝ่ายเขา

ด้วย ถงึอย่างนั้นเขากไ็ม่เคยคบใครได้ยาวนานจนอยากแต่งงานด้วย

จรงิๆ สกัคนเดยีว

...

“ลูกทปีๆ ทางนี้ค่ะ”

ทีปกรหยุดปลายเท้าในรองเท้าหนังขัดจนขึ้นเงา กวาดตา

คมกรบิไปทั่วงานจดัเลี้ยง ผู้คนส่วนมากในงานสวมใส่ชดุไทย ขณะที่

เขาแต่งชดุสูทมาเตม็ยศเสยีนี่ 

ชายหนุ่มก้าวเดนิไม่ช้าไม่เรว็ ทว่าทกุย่างก้าวเตม็ไปด้วยความ
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มั่นใจ ตรงไปหากลุ่มของทัศนา ด้านข้างผู้ใหญ่ทั้งสองมีสาวสวยใน 

ชดุไทยแบบผ้าแถบเกาะอก อวดเอวบางและหวัไหล่ขาวเนยีน นุง่ผ้าถงุ

สีทอง อีกฝ่ายเห็นเขากวาดสายตามองก็ยิ้มให้ มองอย่างเปิดเผย 

ไม่เคอะเขนิ ซึ่งถูกใจทปีกรทเีดยีว

ชายหนุม่ยกมอืไหว้ทศันาและประไพพร้อมส่งรอยยิ้มเป็นกนัเอง 

แล้วส่งยิ้มสภุาพไปที่หญงิสาวนางนั้นด้วย

“ไม่เจอกันนานเลยนะทีป ป้าเจอเราครั้งสุดท้ายก็งานอะไรน้า 

น่าจะหลายปีแล้ว”

เขาเองกจ็�าไม่ได้หรอกว่าเคยเจอประไพไหม เพราะแม่น่ะเพื่อน

เยอะมาก ซึ่งอาวุธในการต้อนรับบรรดาเพื่อนแม่ที่เขาอาจรู้จักแต่ลืม 

หรอืไม่รู้จกั คอืรอยยิ้มอนัทรงประสทิธภิาพ

“คนนี้เขางานยุ่งค่ะ ขนาดคณุแม่อยากเจอหน้ายงัต้องนดัล่วง

หน้าเลย จรงิไหมคะลูกทปี” ทศันาหนัมาถามลูกชายเสยีงตดิจะดนุดิ

หนึ่ง แต่ด้วยความที่ท่านเป็นคนเนื้อเสียงหวาน หน้าตาออกจะอ่อน

โยน ลูกชายเลยไม่เคยจะกลวัจรงิจงัสกัที

ทีปกรยิ้มสุภาพอีกครั้ง อยากให้ทัศนาเข้าเรื่องสักที เลยข้าม

หวัข้อสนทนาพวกนั้นไปด้วยการหยดุสายตาจบัจ้องอยูท่ี่หญงิสาวแสน

สวยเปรี้ยวเขด็ฟันตรงหน้าอย่างเปิดเผย จนทศันาต้องดงึแขนเสื้อปราม

ลูกชาย ทีปกรก็เพียงส่งยิ้มทะเล้นให้แม่ ท่านเลยส่งค้อนให้ลูกชาย 

วงใหญ่ ก่อนแนะน�าให้ลูกชายรู้จกักบัอกีฝ่ายอย่างเป็นทางการ

“นี่หนกูลุสตรหีลานป้าประไพเขา หนูกลุ นี่พี่ทปี ลกูชายคณุป้า

เอง”

“สวสัดคีรบัน้องกลุ”

การท�าความรู้จักที่ทีปกรท�าจนเป็นขั้นตอนเริ่มจากส่งยิ้มให้ 

ก่อน ดูว่าอกีฝ่ายมปีฏกิริยิาอะไรกบัรอยยิ้มของเขาไหม ถ้ามกีเ็ริ่มยื่น

ไมตร ีตามด้วยพูดคยุ ถ้าเข้ากนัได้กไ็ด้ไปต่อ ดูเหมอืนร่างกายเขาถูก
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ตั้งโปรแกรมให้รบัมอืการจดัการหาคู่ดูตวัของแม่ได้อย่างดเียี่ยม และ

สาวสวยแสนมั่นใจอย่างกลุสตรกีด็ูจะเข้ากนัได้ดี

“เสยีดายจงัเลยนะครบั เมื่ออาทติย์ที่แล้วพี่ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมา 

ถงึไม่ได้ไปงานเปิดตวัแฟชั่นโชว์ของน้องกลุ”

“มนัเป็นการเปิดตวัทดลองตลาดเท่านั้นค่ะ ต้องดคูวามต้องการ

ของฝั่งนี้ก่อน อีกสามเดือนจากนี้ถึงจะเป็นการเปิดตัวจริงๆ จะเชิญ

สื่อมวลชน รวมถงึเซเลบไปร่วมด้วย ถงึคราวนั้นพี่ทปีกอ็ย่าลมืไปร่วม

งานนะคะ กุลขอเชิญล่วงหน้าเลย พอวันงานจะส่งการ์ดไปให้เป็น

ทางการอกีท”ี

กลุสตรแีละทปีกรเดนิเคยีงคูอ่ยู่ด้านหลงั ทิ้งห่างจากทศันาและ

ประไพเลก็น้อย เพราะหญงิสงูวยัสองคนต้องเดนิไปทกัทายคนในงาน 

ปล่อยหนุ่มสาวให้ท�าความรู้จักกันไป จากสายตาของทุกคนในงานก็

พอสรุปได้แทบเป็นเสียงเดียวกันว่าสองคนนี้เหมาะกันมากขนาดไหน 

หนุ่มกห็ล่อ สาวกส็วย

เผียะ! 

ขณะทปีกรและกลุสตรเีดนิชมงานทรรศนารตันโกสนิทร์ผ่านตรง

เวิร์กชอปกิจกรรมท�าขนมไทย เสียงฝ่ามือหนาฟาดลงบนหลังมือนุ่ม

นิ่ม ไม่ได้ดงึเพยีงสตคิรผููส้อนหน้าหวานอย่างนนัท์นพนิหรอืครพูี่หนาม 

ยังดึงสายตาทั้งทีปกรและกุลสตรีที่มองผ่านแผงขนมไทยในตอนแรก

กลบัมามองยงัการลงไม้ลงมอืเมื่อครู่

“ไอ้พี่นทัธ์ นี่น้องนะ”

นนัท์นพนิในชดุเชฟเสื้อขาว สวมหมวกคลมุผมเรยีบร้อย ดวง

หน้าเลก็ๆ แลดูสวยหยด ผวิหน้าดูใสกระจ่างปราศจากเครื่องส�าอาง 

ก�าลงัเอ่ยตดัพ้อ ทั้งท�าหน้างอน่ารกัสมตวั

“เพราะเป็นแกไง ถ้าเป็นนกัเรยีนคนอื่น ฉนัจะตที�าไมให้เจบ็เนื้อ
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เจบ็ตวั”

พี่ชายมาดดุที่มีใบหน้าหล่อเหลาเอาการสวมเสื้อผ้าฝ้ายสีออก

ม่วง รวบผมยาวสลวยเอาไว้ด้านหลงั ก�าลงัชี้นิ้วไปที่ลูกชบุในมอืน้อง

สาว คอืนทัธ์หรอืครูพี่นทัธ์

“หลกัใหญ่หวัใจส�าคญัของการท�าขนมลกูชบุคอือย่าใจลอย พอ

เหน็ผูช้ายหล่อเข้าหน่อยกท็�าเป็นมอืไม้อ่อนเหมอืนอย่างครพูี่หนามเนี่ย

ใช้ไม่ได้ เดี๋ยวปั้นลูกชบุเชอร์รเีป็นลูกมะนาวเอาได้”

“แล้วแถวนี้มใีครหล่อบ้างเล่า ส่วนมากถ้าหล่อกม็กัไม่ค่อยว่าง 

อกหกัไม่ถงึสามนาทกีห็าสาวมาดามใจได้แล้ว”

นันท์นพินเอ่ยกระแทกกระทั้น มือเรียวเล็กขาวผ่องดูน่าสนใจ

กว่าส่วนผสมลูกชบุที่เริ่มถูกนวดแรงๆ แล้วปั้นอย่างใส่อารมณ์

“เอาเข้าไปๆ ครูพี่หนามครับ ช่วยเบามือนิดหนึ่ง นี่ไม่ใช่การ

นวดแป้งท�าบะหมี่ นี่มนัลกูชบุครบัคณุ” นทัธ์ยงัคงตามจบัผดิน้องสาว

ไม่เลกิ ดไุด้เป็นด ุตไิด้เป็นติ

“รู้น่า!”

น้องสาวตอบเสยีงเหวี่ยงนดิๆ ไม่กล้าท�าเสยีงดงักว่านั้น เดี๋ยว

พี่ชายสวนมามยีาวแน่วนันี้

“รู้กเ็บาสคิรบั” พี่ชายยงัตามกดัไม่เลกิ

คนถูกดชุ้อนสายตาบอกความไม่พอใจขึ้นมองมาที่ทปีกรครูห่นึ่ง 

ก่อนก้มลงสนใจสาธิตการท�าลูกชุบเชอร์รีสีแดงสดแบบเดียวกับที่วาง

อยู่ในถาดโชว์หน้าร้าน

นักเรียนที่มาเวิร์กชอปท�าขนมแอบหัวเราะสองพี่น้องที่เข้ากัน 

ได้ด ีเรยีกว่าจกิกดักนัตั้งแต่เริ่มสอนจนตอนนี้

จากนั้นนันท์นพินก็ไม่กวนประสาทพี่ชาย ตั้งใจจดจ่อกับงาน

ตรงหน้า โดยพี่ชายเดินดู คอยให้ค�าแนะน�า และบางทีก็ถือโอกาส 

จบัมอืสอน หรอืจะเรยีกว่า ฉวยโอกาสอ่อยหาเดก็เข้าคลาสเรยีนของ
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ที่ร้านกไ็ด้

“แบบนี้ถูกไหมคะครูพี่นทัธ์”

คนถกูฉวยโอกาสกแ็กล้งท�าซื่อไปอกี ท�าเสยีงเลก็เสยีงน้อย เหน็

แล้วนันท์นพินถึงกับถอนหายใจ และเริ่มเท้าสะเอวมองการอ่อยสาว

ของพี่ชายที่ท�าเอาตารางสอนท�าขนมแน่น และยาวเหยยีดตลอดเดอืน 

แถมงานโชว์ตัว ออกร้านก็เยอะขึ้นทุกวัน ทั้งหมดนั้นเพราะทริก 

การอ่อยของนทัธ์ อ่อยจนนกัเรยีนหน้ามดืซื้อคลาสเรยีนมนัทกุคลาสที่

เปิดสอน แม้แต่ไพรเวตคลาสที่แพงแสนแพงกบ็ุ๊กใส่ตารางไว้

แล้วยงัไงล่ะทนีี้ รบังานสอนท�าขนมฟรทีี่มหา’ลยัไว้กต้็องไล่น้อง

สาวไปสอนแทน พี่ชายอ่อยทสีะเทอืนมาถงึความสขุสบายของน้องด้วย

นันท์นพินอยากร้อง ‘อีหยังวะ!’ ดังๆ เพราะความงกเงินและ 

งกงานของพี่ชายซะเหลอืเกนิ

“ช่วงนี้ร้านเพยีงพอดบีายเรอืนคณุนทัธ์ก�าลงัดงัเชยีวค่ะ กลุเหน็

เดนิสายออกทวีเีป็นว่าเล่น” กลุสตรเีอ่ยแนะน�า ออกอาการปลื้มอย่าง

เหน็ได้ชดั 

ทีปกรเงยหน้าขึ้นมองชื่อร้านครู่หนึ่งพลางขมวดคิ้วพึมพ�าออก

มา “เรอืนคณุนทัธ์กบัเรอืนคณุน�้า บงัเอญิไปไหม”

เขาหนัไปมองกจิกรรมเวร์ิกชอปท�าขนมไทยอกีครั้งอย่างข้องใจ 

รูส้กึว่าเมื่อครูพ่ี่ชายจะเรยีกน้องสาวว่าอะไรสกัอย่าง น  หนูๆ  นี่ละ ชื่อ 

‘นาก’ มั้ง เขาเองกฟั็งไม่ชดั เพราะตอนนั้นบงัเอญิประสานสายตาเข้า

กับสายตาไม่พอใจของแม่หนูขนมหวานเข้าพอดี ซ�้าค�าพูดค�าจาของ

เจ้าหล่อนกร็าวกบัประชดประชนัใส่อย่างกบัรู้จกัเขาดี

ทีปกรไม่ได้ร้อนตัวเพราะค�ากระทบกระเทียบเหล่านั้น เขาคบ 

ผู้หญิงทีละคน เมื่อเลิกจากคนหนึ่งก็คิดว่าตนเองมีสิทธิ์คบใครอื่นได้ 

ไม่มวัไปจมปลกักบัเรื่องที่จบไปแล้ว หรอืถอืเป็นอารมณ์ ไม่อย่างนั้น 

แม่เขาคงไม่ร้อนใจเที่ยวจดังานนั่นจดังานนี่เพื่อจบัคู่ให้เขาหรอก
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“คณุหนามน้องสาวเขากห็น้าตาด ีกลุเคยตดิต่อไปขอน้องสาว

เขาให้มาร่วมเดนิแบบด้วย แต่ช่วงนี้เขาดงัทั้งพี่ทั้งน้อง  รบังานเยอะ

จนปลีกตัวมาไม่ได้ งานทรรศนารัตนโกสินทร์ถือว่าโชคดีมากเลย 

นะคะที่คณุป้าสามารถเชญิร้านนี้มาเปิดงานที่นี่ได้”

‘ชื่อหนามหรอกหรอื’

ทีปกรทวนชื่อนั้นอย่างสนใจ มองคุณครูสอนท�าขนมหวานอีก

หนพลางเอ่ยขอโทษขอโพยอกีฝ่ายในใจที่หลงนกึว่าชื่อ นาก ยิ่งอยู่ใน

บรรยากาศไทยๆ ชวนให้เขาอดคดิเคลิ้มไปถงึแม่นากพระโขนงไม่ได้

“เขาดงัขนาดนั้นเลยหรอืครบั”

“ถ้าเรื่องความดงั กลุกค็งตอบได้ไม่เตม็ปาก แต่ถ้าเรื่องรสชาติ

ขนมพูดได้เต็มปากว่าอร่อยมาก แถมหน้าตาขนมสวยน่ารักน่ากิน  

ที่ส�าคัญเจ้าของร้านเขาหน้าตาดีทั้งพี่ชายทั้งน้องสาว ร้านของเขาก็ 

เก๋มากเลยนะคะ ไม่ได้มดีแีค่ขนมหวานอย่างเดยีว มอีาหารคาวสูตร

ในวังด้วย คุณป้ายังบอกเลยว่าอร่อย เห็นว่าเปิดร้านเป็นเรือนไทย 

อยู่ใจกลางกรงุ”

ทีปกรอดไม่ได้ที่จะหันไปส�ารวจหน้าตาของพี่น้องคู่นั้นเงียบๆ 

ตอนแรกเหน็ว่าแม่หนูน้อยขนมหวานหน้าหวาน ขนาดมองผ่านๆ ยงัรู้

ว่าหน้าหวานเหมอืนขนมพวกนี้ แต่เมื่อพศิมองดีๆ  กค็งต้องบอกว่าสวย 

หน้าหวาน ตากลมโต จมูกนดิ ปากหน่อย แต่ดูเดก็มาก ไม่ใช่สไตล์ที่

เขาชอบ ก่อนดงึสายตากลบั

“เขามีให้ลองชิมด้วยนะคะพี่ทีป สักหน่อยไหม” คนชวนดู

กระตอืรอืร้น แถมใช้ช้อนตกัขนมใส่ปากไปแล้ว ก่อนจะจิ้มขนมชิ้นหนึ่ง

มาให้เขาลองดู

“พี่ไม่ชอบขนมหวาน”

“ก็กุลเห็นพี่ทีปเอาแต่จ้องมองน้องสาวเจ้าของร้านเสียตาค้าง

แบบนี้ ลองหน่อยนะคะ หน้าตาเขาด ีขนมเขากด็ดี้วย”
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กลุสตรคีะยั้นคะยอด้วยน�้าเสยีงเป็นกนัเอง ปากกเ็คี้ยวตุย้ๆ แล

ดูสนกุกบัการกนิมาก ต่างจากผู้หญงิคนอื่นๆ ที่เขาเคยควงด้วยที่ห่วง

สวย ห่วงรูปร่าง หรอืห่วงภาพลกัษณ์มากจนหมดความเป็นธรรมชาติ

ไป

“น้องเขากไ็ม่ได้หน้าตาด ีอุ๊บ!...”

เอ่ยยงัไม่ทนัจบ หวัไหล่กถ็ูกชนจนร่างสูงผงะ หนัไปเหน็คนถูก

ว่า ‘ไม่ได้หน้าตาดี’ ยืนหน้าบอกบุญไม่รับ ดวงตาคู่สวยบอกความ 

ไม่พอใจฉายชดั

แม่หนนู้อยที่เมื่อครูส่วมบทบาทครตูอนนี้สวมเสื้อยดืสขีาวพอดี

ตวั นุง่กางเกงยนีรดัๆ อวดขายาวเรยีว รบักบัผ้าใบสขีาว แลดขูาวสว่าง

ไปทั้งตวั

“ขอโทษที่หน้าตาไม่ด”ี เสยีงเลก็น่าฟังสวนออกมาพร้อมตะโกน

ข้ามไหล่ทปีกรไปอย่างไม่แยแสว่านี่คอืลูกเจ้าของงานวนันี้

‘อะไรวะ! แค่คิดว่าเธอเข้ากับยุคมากจนเผลอเรียกนากเข้า

หน่อย ว่าไม่สวยนดิ ถงึกบัไม่พอใจเลยหรอื’ ทปีกรทบทวนข�าๆ กบั

ตนเอง

“พี่นทัธ์ หนามไปมหา’ลยัแล้วนะคะ นดัท�างานกลุม่ จะมาช่วย

อกีทตีอนช่วงหวัค�่า”

ว่าแล้วกส็ะบดัหน้าหวานหยดมามองทปีกรและกลุสตรอีย่างไม่

พอใจ ก่อนจะสะบดักระเป๋าเป้เฉี่ยวหน้าหล่อของอกีคน โชคดทีี่ทปีกร

หลบได้ทนั แล้วเจ้าของร่างผ่องพรรณกเ็ดนิออกจากหน้าร้านไป ไม่หนั

มาขอโทษเขาสกัค�า

“กนิน�้าตาลเยอะหรอืไง ถงึดจุรงิๆ”

เสยีงตะโกนที่ข้ามหวัทปีกรไปดงึสายตาสองหนุม่สาวกลบัมาที่

เจ้าของร้านหนุ่มหล่อที่ดูสุขุมเหมือนหลุดมาจากหนังไทยย้อนยุค ดู

หล่อแล้วยงัสภุาพอกี
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“ขอโทษแทนน้องสาวด้วยนะครบั เหน็หน้าหวานๆ แบบนั้นแต่

ด ุสงสยักนิน�้าตาลเยอะไปหน่อย ต่อไปผมจะย้ายให้ไปเฝ้าบ้านแทน

มาท�าขนมแล้ว”

นทัธ์เท้าสะเอวดไุล่หลงัน้องสาว ก่อนจะหนัเหน็สองคนตรงหน้า 

ส่งยิ้มหวานๆ ให้กลุสตรเีป็นรอยยิ้มหากนิ แต่ไม่คดิจะจบี เพราะเหน็

ว่ามากบัคู่รกัข้างกาย

“ขนมมหีลายชนดิ ค่อยๆ ลองดูนะครบั ถ้าสนใจจะลงเรยีนก็

ลองสอบถามคลาสเรียนกับน้องพนักงานทางนั้นได้เลย อ้อ มีคลาส

เรยีนส�าหรบัเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะครบั หรอืสนใจจะสั่งขนม นี่ครบั

นามบตัร”

นัทธ์ยื่นนามบัตรให้ทั้งคู่ ก่อนจะผละกลับไปที่จุดสอนท�าขนม 

หลงัจากครพูี่หนามสอนไปแล้ว คราวนี้นกัเรยีนก�าลงัลงมอืเคี่ยววุน้เพื่อ

น�าถั่วกวนที่ปั้นชบุสแีล้วมาชบุวุ้น

“กลุเพิ่งรู้นะคะว่าน้องหนามเขายงัเรยีนอยู ่ตอนออกกล้องน้อง

ดูโตเป็นผู้ใหญ่กว่านี้มาก”

ทปีกรไม่ได้เอ่ยอะไร ยกมอืลูบหวัไหล่ที่ถูกกระแทก กลิ่นหอม

หวานๆ ยงักรุ่นตดิเสื้ออยู่ ก่อนจะยดันามบตัรใส่กระเป๋า บอกตนเอง

เงยีบๆ

‘คงต้องงดน�้าตาลบ้างแล้ว ไม่งั้นดแุบบนั้น ไม่ไหวๆ’
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2

สองเดือนมานี้ความถี่ในการอัปรูปในไอจีของทีปกรดู

ผดิแผกไปมาก จากที่เมื่อก่อนอปัรูปหรอืโพสต์อะไรอย่างมากสปัดาห์

ละครั้ง หรือสองสามวันอัปเดตครั้ง แต่ช่วงสองเดือนที่ผ่านมานี้เขา 

อปัรูปทกุวนั วนัละหลายๆ หน

ถ้ามใีครถามว่าเขาตดิโซเชยีลหรอืเปล่า ทปีกรกบ็อกได้เตม็ปาก

ว่าเขาไม่ได้ตดิโซเชยีลขนาดนั้น

เพยีงแต่สองเดอืนมานี้ไอจ ีRuenkunnam หายไป ไม่คอมเมนต์ 

ไม่อปัรูป คนโหยหาจนเรยีกว่าเสพตดิคอมเมนต์อ่อยปนฮาเลยอปัรูป

ถี่ขึ้น เผื่ออีกฝ่ายจะเข้ามาคอมเมนต์หรือว่ากดไลก์ หรืออะไรก็ได้ที่

ท�าให้พอหวนคดิถงึความแสบสนัและก๋ากั่นจากคอมเมนต์ต่างๆ แล้ว

ยิ้มออกมาได้ในวนัที่ยุ่งทั้งวนั  

ยอมรบักไ็ด้ว่าเขาอยากได้ช่วงเวลาเหล่านั้นกลบัมา

ทปีกรเลยอปัไอจเีช้า เที่ยง บ่าย เยน็ ดกึ แทบจะทกุลมหายใจ 

แต่อกีฝ่ายกไ็ม่มคีวามเคลื่อนไหวใดๆ

และคอมเมนต์จากคนอื่นๆ ข้างใต้โพสต์ของเขาก็ไม่น่าสนใจ

มากนกั

“ช่วงนี้ตดิโซเชยีลงั้นสไิอ้ถบี”
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ณวพลร้องทักทันทีที่เข้ามานั่งที่นั่งประจ�าในเลานจ์แอนด์บาร์

ชั้นสี่สบิห้าของโรงแรม Bangkok Sirirungson Hotel โรงแรมหนึ่งในเครอื

ของทปีกรที่มวีวิด ีบรรยากาศแจ่มๆ

“เดี๋ยวฉันถีบเลยไอ้คุณพี่นา” ทีปกรสวนกลับพร้อมแค่นยิ้ม

ยียวนใส่หน้าเพื่อน เพราะรู้ดีว่าจุดอ่อนเดียวที่เอาเพื่อนอยู่คือชื่อ ‘พี่

นา’

“ไอ้ทีปๆ แกอย่ามาท�าเหมือนเด็กแกหน่อยเลยว่ะ ฉันบอกว่า

ฉนัไม่ได้ชื่อนา มนักเ็รยีกฉนัพี่นาๆ อยู่นั่น”

ทปีกรรู้สกึเสยีหน้าทกุครั้งที่เอ่ยถงึไอจ ีRuenkunnam ตอนนี้เขา

รอคอยอะไรและคาดหวงัอะไรกบัไอจนีั้นอยู่กนัแน่

“ว่าแต่แกมีแฟนใหม่รึไงช่วงนี้ น้องน�้าถึงแทบไม่มาคอมเมนต์

อะไรเลย” พันวิเศษที่เพิ่งตามมาสมทบสั่งบาร์เทนเดอร์ชงเหล้าแก้ว

โปรดมาแบบเข้มๆ เข้มไม่แพ้สผีวิที่คล�้าแดดคล�้าฝนของตน

“เปล่าน”ิ

ทีปกรส่ายหน้าอย่างเซ็งๆ หรือเขาติดโซเชียลอย่างที่เพื่อนว่า 

เขาไม่เคยหมกมุ่นเรื่องคอมเมนต์หรอืยอดไลก์แบบนี้มาก่อน

“น้องเขาว่าแกมคีนมาดามใจแล้ว”

“ดามที่ไหนวะ” ทีปกรมองณวพลอย่างแปลกใจกับข่าวที่ไม่

กรองของเพื่อน

“อย่ามาโกหก พามาให้พวกฉนัรู้จกัเดี๋ยวนี้เลย”

ณวพลไม่ยอมแพ้ ต้องรู้ให้ได้ว่าตอนนี้เพื่อนก�าลงัคบหาใครอยู่ 

ทกุททีปีกรคบใครกไ็ม่เคยปิดบงั คราวนี้กลบัท�าเป็นเงยีบๆ ให้เขาไปรู้

จากคนอื่น

“เดี๋ยวๆ ไปคยุกนัตอนไหน”

ไม่ต้องเอ่ยว่าน้องที่ณวพลพดูถงึน่ะคอืใคร ทั้งสามหนุม่หล่อพอ

เข้าใจได้ว่าคอืเจ้าของไอจ ีRuenkunnam
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“น้องเขาไดเรกเมสเซจมาถามเส้นทางที่ฉนัไปเที่ยวเหนอื ไอ้ฉนั

กเ็ลยถามว่าหายไปไหน ถงึได้รู้ว่าแกมแีฟนใหม่อกีแล้ว”

‘อกีแล้ว’ ส�าหรบัณวพลนั้นคอืความถี่ของเพื่อนที่เลกิอกีคน และ

หาอีกคนมาแทนที่ได้ด้วยความเร็วแสง ไม่มีมานั่งคร�่าครวญเสียใจ 

หรอืเว้นช่องไฟให้ห่างกนัสกันดิ

“แกสองคนแอบคยุกนั!”

ท่าทเีอื่อยๆ เฉื่อยๆ ของเพื่อนดูขงึขงัขึ้นนดิหนึ่ง ประหนึ่งจบัได้

ว่าเมยีคบชู้ ณวพลถงึกบัร้อนตวัต้องรบีอธบิาย ไม่อย่างนั้นหน้าตงึๆ 

นั่นไม่คลายลงแน่ อาจท�าให้บรรยากาศการพบปะสงัสรรค์ที่คล้ายการ

จดัสมัมนาวชิาการดูเครยีดเข้าไปอกี

“ฉนัให้ดูกไ็ด้ เขาถามมาแค่นั้น ไม่ได้คยุอะไรกนัทั้งนั้น” เปิด

โทรศพัท์หาแอปพลเิคชนัที่ตดิต่อกบั Ruenkunnam ให้เพื่อนดู

“เขาทวัร์ขายขนมไทยใช่ไหม เหน็แต่ละที่ที่ไปคุ้นๆ เหมอืนเป็น

โครงการทรรศนารตันโกสนิทร์ที่คณุนายแม่ทศันาจดัขึ้นทั้งนั้น”

พนัวเิศษตั้งข้อสงัเกต เพราะตดิตามไอจ ีRuenkunnam ด้วยเลย

พอรู้ความเคลื่อนไหว ยิ่งมาข้องเกี่ยวกับทีปกรด้วยแล้วยิ่งต้องเฝ้า

จบัตาดเูป็นพเิศษ จะได้ช่วยกนัสแกน เพื่อนเจบ็ปวดปางตายจากอดตี

ที่ผ่านมา จนตอนนี้กย็งัท�าใจไม่ได้ จะให้มาเจบ็ปวดจากผู้หญงิอกีคง

ไม่ได้

เคยมีสาวมาคุกคามในไอจีเพื่อนแบบนี้ แต่รายนั้นเปิดตัวแรง 

แสดงตวัเป็นภรรยาของทปีกร และตามไปราวเีพื่อน ญาต ิแม้แต่ลูกค้า

ของทีปกร ทีปกรก็ให้ทีมทนายความด�าเนินคดีไป บล็อกไอจีไปแบบ

เงยีบๆ

จะเหลือรอดที่มาเปิดตัวว่าเป็นแฟนทีปกรเหมือนกันก็คือ

เจ้าของไอจ ีRuenkunnam รายนี้มาอย่างน่ารกั ฮา สร้างสสีนั ไม่เคย

สร้างความร�าคาญ เลยได้อยู่คู่กบัเพื่อนเขามานานหลายปี



หทัยดารา   25   

เพื่อนๆ ช่วยกนัสแกนแล้วบอกว่ารายนี้ผ่าน

“ไม่รู้ส”ิ

ทีปกรเอ่ยไม่เต็มเสียงนัก สายตาคอยจับจ้องอยู ่ที่ความ

เคลื่อนไหวในไอจ ีRuenkunnam รูปล่าสดุที่อปัเดตเป็นการออกร้านใน

งาน ทรรศนารตันโกสนิทร์ และรปูที่อปัเดตเป็นรปูขนมที่จดัเรยีงอย่าง

สวยงามอยู่หน้าร้าน ดูคุ้นตา แต่ตอนนี้ทีปกรคิดไม่ออกว่าเจอที่ไหน 

เพราะขนมไทยส�าหรบัเขากห็น้าตาคล้ายๆ กนัไปหมด

“แล้วสรปุคบใครอยู่ บอกพวกฉนัมา”

ณวพลไม่รอให้เพื่อนตั้งหลักได้ รีบเอ่ยรุกด้วยค�าถาม ที่ต้องจี้

เพราะคณุทศันาฝากมาด้วยส่วนหนึ่ง ก่อนจะได้ค�าตอบ

“ยงัไม่ถงึขั้นนั้น”

“แปลว่าเรอืนคณุน�้าเขารูล้กึรูจ้รงิ ขนาดพวกฉนัสนทิสนมกบัแก

ยงัรูเ้รื่องนี้ทหีลงั” พนัวเิศษตั้งข้อสงัเกต แต่ทปีกรไม่ได้อธบิายในหวัข้อ

นี้มากนกั

จากนั้นทั้งสามหนุ่มก็นั่งคุยปรับทุกข์เรื่องครอบครัว ไม่พ้น

ปัญหาเรื่องเมียๆ ณวพลที่ก�าลังจะฟ้องหย่าจนเป็นข่าวครึกโครมอยู่

ตอนนี้ ส่วนพันวิเศษเองก็รอเวลาหย่าขาดจากเมียที่ไม่รักเขา นี่ละ

คนนอกถงึมองว่าแก๊งเขาประชมุวชิาการกนัเครยีดทกุครั้งที่เจอหน้ากนั

ทีปกรเป็นคนเดียวที่ไร้พันธะอย่างแท้จริงในกลุ่มนี้ แม้เพื่อนๆ 

จะไม่ค่อยราบรื่นในชีวิตคู่ แต่กลับสนับสนุน และเป็นหัวเรี่ยวหัวแรง

ส�าคญัให้เขาหาเมยีใหม่ในเรว็วนั

ดื่มกันไปพักใหญ่ทีปกรก็หวนคิดถึงเรื่องระหว่างเขากับกุลสตร ี

มีคนรู้เรื่องนี้ไม่มากนัก มีทัศนาและประไพ แม่สื่อแม่ชักที่พาทั้งคู่มา

รู้จกักนั ส่วนเขากบักลุสตรกีย็งัไม่คดิจะท�าความรู้จกักนักว่านั้น แล้ว

ข่าวมนัรั่วไปถงึหูเรอืนคณุน�้าได้ยงัไง

และการที่เพิ่งรู้ว่าณวพลเคยติดต่อกับเรือนคุณน�้าก็ท�าให้เขา
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รู ้สึกว่าอาจจะไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่ถูกพิษการอ่อยเหยื่อจากไอจ ี 

Ruenkunnam เสยีแล้ว รู้สกึเสยีดายเวลาและเสยีความรู้สกึดีๆ  ที่มใีห้

เมื่อสามหนุ่มแยกย้ายกัน ทีปกรกลับมาที่รถยนต์ส่วนตัวก็เอา

โทรศพัท์ออกมาพมิพ์ข้อความส่งไดเรกเมสเซจไปหาไอจ ีRuenkunnam

ออกมาเจอกนัหน่อยสิ

หลงัจากนั้นเขากข็บัรถกลบัคอนโด ในสมองคดิเรื่องการลงทนุ

สายแฟชั่นที่กลุสตรเีสนอให้ร่วมทนุด้วย ซึ่งกน่็าสนใจด ียิ่งช่วงนี้กลุสตรี

มาติดต่อฝ่ายอาคารเรื่องเอาร้านเสื้อผ้ามาลง ช่วงนี้เขาเลยตัวติดกับ

กลุสตร ีแต่ส่วนมากจะเป็นเรื่องงาน ซึ่งนั่นกย็งัไม่มใีครมาท�าข่าวหรอื

ลอืหนาหูเรื่องของเขา

เมื่อรถมาถงึหน้าคอนโดกค็ว้าโทรศพัท์มาดวู่ามคีวามเคลื่อนไหว

อะไรไหม

ดกึแล้ว พี่ไม่ให้ออกจากบ้าน

มีไดเรกเมสเซจมาจากไอจี Ruenkunnam พออ่านแล้วทีปกรก็

บอกตนเองว่าจะไม่ขอทนอกีต่อไป เขาก�าลงัถูกปั่นหวัอยู่แน่นอน

‘หวงัอะไร’

ชายหนุ่มคิดว่าควรเลิกหมกมุ่นกับไอจี หรือคนแปลกหน้าที่ไม่

เคยได้เจอกัน ช่วงนี้เขาเอาแต่คอยเฝ้าโทรศัพท์เหมือนหนุ่มน้อย 

เหมอืนหลงไปในโลกมายา จนถอนตวัไม่ขึ้นเสยีแล้ว จงึพมิพ์ข้อความ

ส่งไปอกี

งั้นฉนับลอ็กไอจนีะ

ก�าลังจะเก็บโทรศัพท์เข้ากระเป๋า ไม่นานอีกฝ่ายก็ส่งข้อความ

ตอบกลบัมา อ่านแล้วทปีกรต้องขมวดคิ้วอย่างแปลกใจ

นัดเจอผู้หญิงมาก็มาก แต่ไม่มีสักครั้งที่การเจอกันในครั้งแรก

จะเจอที่ร้านสะดวกซื้อแบบนี้

เซเว่น บอกสถานที่มาให้เสรจ็สรรพ



หทัยดารา   27   

ทปีกรขบัรถออกไปจนถงึสถานที่นดั แต่กฉ็กุใจคดิขึ้นมาได้ หรอื

อาจจะเริ่มสร่างเมา เพราะเริ่มไม่หงึที่เรอืนคณุน�้าแอบไปคยุกบัเพื่อน

เขาแล้ว

ฟังไม่ผดิ เขา ‘หงึ’ จรงิๆ นั่นละ ยิ่งเหล้าเข้าปากกแ็น่ใจว่าตนเอง

หวงก้าง แม้ตนไม่ได้ อย่างน้อยกไ็ม่อยากให้เพื่อนได้ อตุส่าห์ตอบโต้

กนัมาสี่ปีแท้ๆ

ชายหนุ่มหาที่จอด แล้วก้มหน้าก้มตาพมิพ์ข้อความ

เบอร์?

นั่งรอพกัหนึ่ง ไม่เหน็อกีฝ่ายตอบข้อความกเ็ริ่มอารมณ์เสยี

เขามาท�าบ้าอะไร ลืมไปแล้วหรือว่าตนเองเป็นใครถึงกล้าถ่อ

สงัขารมาท�าอะไรที่นี่ คาดหวงัอะไรกบัเพื่อนในโซเชยีล คดิแล้วกเ็กบ็

โทรศพัท์ จงัหวะที่จะพารถออกไปจากตรงนั้น กระจกประตรูถด้านข้าง

ก็ถูกเคาะเบาๆ เขามองคนที่สวมเสื้อแบบมีฮูด และตอนนี้ก็สวมฮูด

คลมุหวั ก้มหน้าลงน้อยๆ

“ไหนนดักนัที่เซเว่นไงคะ ท�าไมยงัไม่ลงมาอกี พรุง่นี้หนามมงีาน

แต่เช้าด้วย”

ตอนแรกทีปกรเปิดกระจกจะไล่ขอทาน หรือว่าพวกที่ยืนขาย

ของข้างทางไป แต่เจ้าของเสยีงเลก็ๆ ที่บ่นมาเป็นกระบงุนั้นดงัแทรก

มาก่อน เขาเลยได้แต่ขมวดคิ้ว แปลกใจอกีหน

‘เราอ่านชื่อ Ruenkunnam ผดิหรอืน้องเขาเขยีนผดิกนัวะ’

“เรอืนคณุ...น�้า”

ทีปกรเอ่ยไปอย่างไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไร ก่อนจะเห็นอีกคนดึง

ประตูรถเลยเปิดให้ ไม่ช้าร่างเลก็ที่มกีลิ่นหอมหวานลอยตามลมกเ็ข้า

มานั่งข้างใน ปิดประตูแล้วดงึฮูดออกจากหวั

เขาถงึแน่ใจว่า Ruenkunnam คงไม่ได้อ่านว่าเรอืนคณุน�้า สงสยั

ต้องอ่านว่า ‘เรอืนคณุหนาม’
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“เรอืนคณุหนามค่ะ”

“อ้อ...” ลากเสยีงอย่างลงัเลเลก็น้อย กวาดสายตาส�ารวจมอง

แม่หนูตรงหน้าอย่างละเอยีด และรบัรู้เงยีบๆ ว่า ‘เดก็!’ แถมเดก็กว่า

เขามากทเีดยีว

จ�าได้ว่านี่คอืสาวน้อยที่มองเขาตาขวางตอนที่เขาเดนิเที่ยวงาน

ทรรศนารัตนโกสินทร์กับกุลสตรี แถมเดินชนหัวไหล่เขาเสียกระเด็น 

ขนาดผ่านมาหลายเดอืน เขากย็งัจ�าเจ้าหล่อนได้ตดิตา

ชายหนุม่ขมวดคิ้วนดิๆ ตอนที่อกีคนปลดเป้ออกมาวางที่หน้าขา

“ไปส่งหนามที่...”

ขึ้นมานั่งได้ นนัท์นพนิกบ็อกชื่อคอนโดแห่งหนึ่งกบัเขา ซึ่งกไ็ม่

ไกลจากคอนโดของทปีกรมากนกั ชายหนุ่มเลยออกรถ ไม่วายหนัมา

สั่งอกีคน

“คาดเขม็ขดัด้วย”

จากนั้นในรถกเ็งยีบไปอดึใจ ทปีกรไม่คดิว่าอกีฝ่ายจะเดก็แบบ

นี้ ดูจากหน้าใสๆ ตัวเล็กบอบบางแบบนี้ยิ่งตอกย�้าความเด็กของเธอ

ไปอีก เขาคงไม่ถูกผู้ปกครองอีกฝ่ายแจ้งความจับข้อหาพรากผู้เยาว์

หรอกนะ

‘เดี๋ยวๆ ไอ้ทปี แกไม่ได้คดิจะท�าอะไรเขาใช่ไหม’ ถามและปราม

ตนเองในอก

“อายเุท่าไหร่ พ่อ แม่ พี่น้องคณุจะได้ไม่มาแจ้งความจบัผมได้”

ดวงหน้าเล็กทว่าหวานซึ้งหันมามองทีปกรครู่หนึ่ง ก่อนจะหัน

กลบัไปมองถนนข้างหน้าอกีครั้ง ท�าเหมอืนไม่เดอืดเนื้อร้อนใจที่ขึ้นรถ

มากบัคนแปลกหน้าที่เพิ่งพบหน้าค่าตากนัจรงิๆ ครั้งแรก เจ้าหล่อนท�า

เหมอืนก�าลงัโบกรถแทก็ซี่ให้ไปส่งที่พกัเสยีอย่างนั้น

“ยี่สบิเอด็ค่ะ”

“ยี่สิบเอ็ด! สี่ปีก่อนก็สิบเจ็ดสิ” น�้าเสียงเหมือนจับผิด ท�าให้
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ดวงตาคู่สวยที่จ้องมองแต่ที่ถนนเบนมาทางเขาอกีหน คราวนี้เหน็ชดั

เลยว่าเจ้าของดวงตาคู่นั้นยงัคงไม่พอใจเขาอยู่

“คณุกบ็วกลบเลขเป็นนี่”

‘เดก็นี่! ปากดใีช้ได้ ลมืไปแล้วหรอืไงว่าเขาน่ะเป็นผูใ้หญ่ สงสยั

ต้องแสดงให้เหน็ถงึจะได้เคารพกนับ้าง’ ทปีกรคาดโทษเดก็ปากดเีอา

ไว้ในอก

“ถ้าเป็นน้องเป็นนุ่ง ผมจะจบัตกี้นเสยีให้เขด็”

ทปีกรว่าอกีคนพลางถอนหายใจยาว ไม่อยากคดิถงึคอมเมนต์

แต่ละอย่างที่เจ้าหล่อนคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเขาในช่วงหลายปีที่ผ่าน

มา

สามขีา... 

ที่รกั เค้ารอที่เตยีงน้า...

หนูโสด โปรดจบีด้วย

ที่บ้านอยากได้ว่าที่ลกูเขยหน้าตาแบบนี้ ดแีบบนี้ เก่งแบบนี้พอดี

ค่ะ

หรอืตอนวนัแม่เขาโพสต์รูปคู่กบัแม่ เธอกม็าคอมเมนต์คนแรก

ด้วยความเรว็แสง สวสัดคี่ะคณุแม่สาม ี และอกีเยอะ ซึ่งจะว่าเขาจ�า

ไม่ได้กไ็ม่ใช่ ในหวัราวกบัพมิพ์ประทบัมกุไม่ฮาพาเขาคดิถงึเอาไว้เสยี

แล้ว

นันท์นพินเบ้ปากใส่เขา ก่อนก้มหน้าก้มตาตอบข้อความใน

โทรศพัท์ และเซลฟีรูปตนเองส่งไป

“ส่งให้ใคร!” คนที่วางท่าเหมอืนผูป้กครองเอ่ยน�้าเสยีงไม่พอใจ 

ดวงตาที่มองคนตวัเลก็ดุๆ  ในตอนแรกกด็ูขวางขึ้น

“พี่นทัธ์ค่ะ เขาเพิ่งกลบัถงึบ้าน เลยถามว่าใครมาส่งหนามไป

คอนโด พี่นทัธ์ให้ถ่ายหน้าคนขบัไป แต่หนามเกรงใจ เลยถ่ายรูปตวัเอง

บนรถไปแทน”
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หญิงสาวหันโทรศัพท์มาให้เขาดูใกล้ๆ จากนั้นก็ส่งข้อความ

ตอบโต้กบัพี่ชายอกีนาน ก่อนจะเกบ็โทรศพัท์

“เมื่อก่อนผมชวนออกมา ท�าไมคณุไม่ออกมา”

“ชวนตอนหนามอายุสิบเจ็ดสิบแปดหรือคะ ถ้าพี่นัทธ์รู้ได้เอา

หนามตายพอด”ี คนพูดท�าเหมอืนว่าตอนนี้ตนเองโตเสยีเตม็ประดา

ทีปกรลอบมองเรือนร่างเล็ก จะว่าเล็กก็ไม่เชิง จะบางก็ไม่ใช่ 

ออกจะกลมกลึงสมส่วน แต่ก็สมส่วนในช่วงวัยของเธอ ซึ่งเมื่อเทียบ

กบัเขากห็่างกนัมาก

“ที่เมื่อก่อนไม่ออกมาเจอกนัเพราะคดิว่าตวัเองเดก็ แล้วตอนนี้

คณุไม่เดก็หรอื”

“ก.็..อมืเดก็กว่าคณุทปีอยู่ดคี่ะ แต่กโ็ตกว่าเมื่อสี่ปีก่อนนะ”

“เรยีกพี่ได้นะ”

ยงัไงเขากร็ู้จกัแม่หนูนี่มาสี่ปีแล้ว แม้จะรู้จกัผ่านโซเชยีลกเ็ถอะ 

อนโุลมให้เรยีกพี่ได้ ก่อนที่จะถูกเรยีกว่าลงุ

แม่หนูน้อยหนัมาท�าหน้าดใุส่เขาทนัท ี“หนามส่งขนมจบีให้มา

สี่ปี ไม่ได้อยากได้พี่นะคะ”

ทีปกรดีดหน้าผากอีกฝ่าย เห็นพวงแก้มใสแดงระเรื่อเล็กน้อย 

ช่างขดักบัคอมเมนต์เชงิชู้สาวที่เธอโพสต์จรงิๆ

“แล้วจะเรียกผมว่าอะไร เรียกว่าที่สามีเหมือนใต้โพสต์นั่นน่ะ

หรอื จะเรว็ไปไหม”

ทีปกรค่อยๆ ชะลอรถเลี้ยวไปจอดหน้าคอนโด ท�าเป็นมองไม่

เหน็ผวิแก้มบางใสที่แดงระเรื่อขึ้น ซึ่งแปลได้ว่าอย่างน้อยกย็งัมคีวาม

เขินอายไร้เดียงสาซ่อนอยู่บ้าง อาจจะเป็นพวกเก่งกล้ายามอยู่หน้า

คยี์บอร์ดกไ็ด้ พอเจอของจรงิเข้าเลยหงอ

“พรุ่งนี้ผมจะมารบัไปทานข้าวเที่ยงด้วยกนันะ”

“หนามไม่ว่าง” ตอบเสยีงสะบดัออกจะงอนนดิๆ
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ทปีกรรูส้กึเหมอืนว่ารูจ้กักนัมานาน และหญงิสาวข้างกายท�าตวั

เป็นกันเอง เลยอดยกมือแกร่งขึ้นจับปลายคางแหลมพร้อมออกแรง 

เขย่าเบาๆ ตบท้ายด้วยการแสร้งเผลอลูบแก้มใสที่นิ่มมากๆ ไม่ได้ 

ช่างน่ากนิเหมอืนขนมที่เธอท�าไม่มผีดิ 

คนที่ถูกลวนลามอย่างไม่รู้ตัวก็รีบยกมือยกไม้ปัดมือเขาออก 

ทั้งที่หน้าแดง แม้จะวางทที่าเหมอืนไม่ใส่ใจกเ็ถอะ

ขนาดแค่ถูกเขาจบัแก้มยงัสั่นสะท้านขนาดนี้ ไอ้ที่ไปคอมเมนต์

ก๋ากั่นนั่น ต้องเขยีนแคปชนัว่า ‘ลอกเขามา’ ด้วยไหม

“ผมไม่ชอบเด็ก คบเป็นเพื่อนกันได้ พรุ่งนี้จะมารับไปกินข้าว 

แล้วไปเที่ยวกนั” เอ่ยเหมอืนผูห้ลกัผูใ้หญ่จะพาบตุรหลานไปเที่ยวนอก

บ้าน ซึ่งหารู้ไม่ว่าบตุรหลานคนนี้ไม่ค่อยเชื่อฟังใครสกัเท่าไร ดื้อตาใส

เป็นที่หนึ่ง

“หนามมเีพื่อนเยอะแล้ว แล้วไทป์แบบคณุกไ็ม่น่าจะเป็นเพื่อน

หนามได้ แก่ไป งั้นเรากไ็ม่ต้องมาคบหากนั หนามไปก่อนนะคะ อ้อ! 

อกีอย่าง หนามไม่อยากเป็นเพื่อนกบัคนมแีฟนแล้ว เดี๋ยวมปัีญหาตาม

มาอกี”

หญิงสาวก้มหน้าก้มตาเก็บข้าวของ แล้วยกมือขึ้นประนมไหว้ 

ทว่าทปีกรไวกว่า ยกมอืขึ้นไปกระชบัฝ่ามอืนุ่มนิ่มไม่ต่างจากดวงหน้า

หวานหยดเอาไว้ในอุ้งมอื

ตอนแรกทีปกรนึกว่าตนเองเสพติดคอมเมนต์ของอีกฝ่ายอย่าง

เดียว ผ่านมาไม่ถึงชั่วโมงก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเสพติดการแตะเนื้อต้องตัว

นุ่มนิ่มของอกีฝ่ายด้วย

“เดก็ทกุวนันี้เอาใจยากจรงิๆ”

ทีปกรนึกข�าท่าทีของอีกฝ่าย เจอหน้ากันวันนี้ก็กะจะให้เขา

คบหาด้วยเลยหรือไง เด็กก็ปานนั้น แถมท�าหน้าตาเหมือนโกรธแค้น

เขามาจากไหน มากไ็ม่แนะน�าตวั แป๊บๆ กจ็ะไปเสยีแล้ว
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ชายหนุ่มยื่นโทรศพัท์ให้อกีฝ่าย “เมมเบอร์ให้ผม แล้วจะให้ลง

จากรถ”

ทปีกรรบีบอกตนเองว่ากไ็ม่อยากจะสานสมัพนัธ์อะไรขนาดนั้น 

แต่เพราะจะได้ไม่ถูกแม่สาวน้อยคนนี้ปั่นหัวอีก มีเบอร์โทรศัพท์ไว้จะ

ได้เชก็ได้รวดเรว็ทนัใจว่าอยู่ไหน ท�าอะไร ไม่ต้องคอยส่งข้อความแล้ว

มานั่งรอให้อกีฝ่ายมาตอบ

นนัท์นพนิสะบดัมอืออก รบัโทรศพัท์เครื่องแพงมาแล้วเมมเบอร์

ตนเองอย่างคล่องแคล่ว พร้อมใส่ชื่อก�ากบัความเป็นเจ้าของลงไปด้วย 

‘เมยีมโน’

“เอาชื่อนี้จริงสิ” ทีปกรเลิกคิ้วสูงกับสิ่งที่แม่เด็กสาวหน้าหวาน

ท�า แต่กย็อมเกบ็โทรศพัท์เข้ากระเป๋า วนหาที่จอดรถ แล้วดบัเครื่อง

“จอดท�าไมล่ะคะ แวะส่งหนามที่หน้าคอนโดพอ”

เมื่อเห็นเจ้าของร่างหนาจอดรถ ท�าท่าเตรียมตัวจะลงจากรถ 

หญงิสาวกอ็ดร้องถามไม่ได้

“ท�าแบบนั้นได้ที่ไหนกนั เกดิระหว่างทางคณุเป็นอะไรขึ้นมา เขา

มาตรวจกล้องวงจรปิดก็จะเห็นว่าผมมาส่งคุณ ผมเสียหายนะ” ให้

เหตุผลพร้อมก้าวลงจากรถไปยืนรอ นันท์นพินเลยหมดหนทางเลี่ยง 

จ�าต้องก้าวลงจากรถตามเขาไป

“หนามกไ็ม่ได้แวะไหน ระบบรกัษาความปลอดภยัของที่นี่ดมีาก

เลยนะคะ ไม่งั้นพี่นทัธ์ไม่ให้หนามมาค้างหรอก”

นนัท์นพนิพยายามอธบิาย แต่คนตวัโตหรอืจะอยู่รอฟัง เดนิน�า

เข้าไปด้านใน แล้วยนืตระหง่านรอในส่วนต้อนรบัแขกของทางคอนโด

“ใครจะไปรู้ เด็กสาวเดี๋ยวนี้แยกจากอกพ่อแม่ปุ๊บก็ริจะท�าตัว

เป็นพ่อแม่กบัเขาปั๊บ”

ทีปกรไม่ได้มีเจตนาจะจับผิด เพียงอยากให้แน่ใจว่าตอนนี้ตน

เผลอไปข้องเกี่ยวกบัเดก็แบบไหน กห็ลวมตวัมาส่งเธอถงึหน้าคอนโด 
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เกดิมอีะไรขึ้นกบัเธอ ต�ารวจอาจจะสาวไปถงึเขาได้ เขามชีื่อเสยีงวงศ์

ตระกูลต้องรกัษา

ที่ท�านี่เพื่อป้องกนัค�าครหาที่อาจจะตามมาทั้งนั้น ไม่ได้คดิอะไร

เกนิเลย เธอยงัเดก็ เดก็ ท่องไว้ไอ้ทปี

“ท�าตวัเป็นพ่อแม่อะไรเล่าคะ หนามยงัไม่มแีฟนสกัหน่อย กร็อ

คนแถวนี้อยู่” หยอดค�าเชิญชวนทิ้งท้ายอย่างก๋ากั่น ทั้งที่หน้าแดง 

ระเรื่อ

นี่อาจจะเป็นประโยคแรกเลยที่ทีปกรคิดว่าใกล้เคียงกับตัวตน

ของ Ruenkunnam มากที่สดุ นอกนั้นก๊อบปี้แบรนด์ทั้งนั้น

ที่บ้านให้กนิอะไรมา เดก็เดี๋ยวนี้ไม่รู้จกัเดก็ไม่รู้จกัผู้ใหญ่จรงิๆ

ทีปกรอดนึกต�าหนิอีกฝ่ายไม่ได้ ว่าไปก็แอบก่นด่าอีกฝ่ายไป

เยอะ ผดิวสิยัเขามาก

เห็นทีปกรยืนนิ่งไม่ยอมอ่อนข้อให้ นันท์นพินเลยจ�าต้องแตะ 

คยี์การ์ดเข้าไปด้านใน เข้าลฟิต์ กดชั้น ก่อนลฟิต์จะมาเปิดที่ชั้นที่พกั

ของตน

“หนามพักชั้นนี้ เลี้ยวนี่ก็ห้องหนามแล้วค่ะ เห็นไหมขึ้นมา 

หนามกต็้องลงไปส่งอกี”

นันท์นพินบ่นอุบ ไม่คิดจะเดินน�าไปที่หน้าห้องพัก จงใจจะไล่

เขากลบัเสยีตั้งแต่ตอนนี้ แต่มหีรอืไม้อ่อนอย่างนนัท์นพนิจะไปสูไ้ม้แก่

ตมีนึอย่างทปีกรได้ หน้าหนาแอบเนยีนขึ้นมาเสยีขนาดนี้มหีรอืจะกลบั

ไปเสยีเฉยๆ ก่อนจะเข้าไปส�ารวจถ�้าลูกเสอื

“ผมเหนื่อย เมื่อยขาด้วย อยากนั่งพกัและดื่มน�้าเยน็ๆ ก่อนแล้ว

กนั ค่อยลงไปส่งผมข้างล่าง”

จะเหนื่อยอะไร ไม่ได้พาเดนิขึ้นบนัไดมาที่ไหน ลงจากรถกเ็ข้า

ลฟิต์แท้ๆ 

นันท์นพินประชดอีกคนอยู่ในอก แต่กย็อมเดินน�าเขามาที่ห้อง
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พกั แล้วกดรหสัเข้าห้อง เชญิเขาเข้าด้านใน คนร่างสงูที่บอกว่าเหนื่อย 

เมื่อยขา อยากนั่งพกักลบัเดนิส�ารวจห้องพกัด้านใน ไม่มท่ีาทขีองความ

เหนื่อยเมื่อยล้าให้เหน็เลยสกันดิเดยีว

“เดี๋ยวหนามเอากระเป๋าไปเก็บก่อนนะคะ คุณทีปก็หาอะไร 

ดื่มเองได้เลย หนามไม่แน่ใจว่ามอีะไรให้ดื่มบ้าง”

นันท์นพินเอ่ย ก่อนจะแยกเดินตรงมาด้านในห่างจากห้อง

รบัแขก เปิดประต ูวางกระเป๋าเป้ลงที่เตยีงนอน ก่อนจะสะดุง้โหยงเมื่อ

เสยีงขรมึดงัอยู่ไม่ไกลนกั หนัมาถงึเหน็ว่าคนตวัโตตามเข้าห้องมาตั้งแต่

ตอนไหนไม่ทราบ แต่ที่แน่ๆ เขาอยู่ในห้องนอนของเธอด้วยตอนนี้ ใน

มอืแกร่งมกีรอบรูปอยู่ด้วย

นันท์นพินเหลือบมองกรอบรูปครอบครัวของเธอที่อยู่เยื้องจาก

กรอบรูปที่เขาเพิ่งยกขึ้นดูด้วยสหีน้าจดืเจื่อน

“ผู้ชายในรูปนี่ใคร”

“พี่นทัธ์ค่ะ”

ตอบเรว็ๆ ก่อนรบีเดนิไปเปิดประตหู้องนอนเอาไว้ ใจไม่ดเีท่าไร

กับการอยู่สองต่อสองกับผู้ชาย แม้เธอจะชอบทีปกรมาก แต่ก็ไม่ได้

หมายความว่าจะรู้สกึปลอดภยัที่มเีขามาวนเวยีนอยูใ่นห้องพกัที่ไม่เคย

มผีู้ชายที่ไหนเข้าออก นอกจากพี่ชาย

เปิดประตแูล้วหนัมายนืกอดอกมองจ้องคนคกุคามที่เดนิส�ารวจ

ห้องนอนเธออย่างใจเยน็

“พี่นทัธ์นี่เป็นพี่แท้ๆ?”

ทีปกรยังคงชวนคุย ทั้งลอบยกยิ้มขณะหันไปมองคนที่ยืน

กอดอกอยู่หน้าประตู ท�าท่าเหมอืนจะกระโจนหนถี้าเขาก้าวเข้าไปหา

สกัก้าว ช่างต่างจากคนที่คอมเมนต์สองแง่สองง่าม ตามจบีระรานเขา

ในไอจจีนตกเป็นข่าวมาแล้วคนนั้นลบิ

‘เดก็หนอเดก็’
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“กลวัอะไร คดิว่าเปิดประตหู้องนอนไว้แล้วยนืกอดอกแน่นแบบ

นั้น แล้วผมจะปล�้าคณุไม่ได้งั้นหรอื ท�าตวัตามสบายน่า ไม่ต้องเกรง็

ขนาดนั้น วนันี้ผมไม่ได้พกเครื่องป้องกนัมา วนันี้คณุยงัปลอดภยั”

เห็นแก้มนุ่มนิ่มของอีกฝ่ายแดงเข้มขึ้นก็ยิ่งเอ่ยเย้าหยอกมาก

เท่านั้น และตอนนี้เรยีวปากอิ่มสรีะเรื่อของอกีฝ่ายกถ็กูฟันขาวเรยีงสวย

ของเจ้าตัวงับเอาไว้เพื่อระงับอาการสั่นเทา ท่าทีเขินอายออกจะเกรง

กลวันดิๆ น่ารกัจนทปีกรต้องเมนิสายตาไปทางอื่นแทน

“ห้องน�้าล่ะ” 

เขากวาดสายตามองเรื่อยๆ ข้าวของในห้องนี้ก็บ่งบอกว่ามีแต่

ของเธอ แม้แต่ตู้เสื้อผ้าที่เขาเปิดส�ารวจเงียบๆ ก็มีแต่เสื้อผ้าเธอเสีย

ส่วนใหญ่

“ทางซ้ายมอืค่ะ หนามไปหาอะไรเยน็ๆ รอที่ครวันะคะ”

บอกเขาปากคอสั่น ก่อนจะเผ่นออกจากห้องเสยีแทบไม่ทนั หู

ยงัเหมอืนได้ยนิค�าพูดเมื่อครู่นี้อยู่เลย

เครื่องป้องกนัที่ถ้ามแีล้วเธอจะไม่ปลอดภยั มนัคอือะไร

เอยีงหน้าครุ่นคดิ ทว่าไม่นานสองแก้มกแ็ดงระเรื่อ เมื่อรู้ว่ามนั

หมายความว่าอย่างไรกนัแน่ แข้งขาคนที่หนอีายออกจากห้องนอนอ่อน

ยวบแทบพันกัน กว่าจะเดินมาถึงห้องครัวได้ก็เสียเวลาไปหลายนาที 

ทเีดยีว

กพ็อรู้ว่าเขาเปลี่ยนคู่ควงบ่อย ย่อมไม่คบหากบัสาวสวยเหล่า-

นั้นแบบธรรมดาแน่นอน เพยีงแต่นนัท์นพนิไม่คุน้ชนิเท่านั้น แม้จะบอก

เขาว่าตนเองโตแล้ว แต่กน็ั่นละ เธอเคยมแีฟนที่ไหนกนัเล่า

‘เล่นกบัไฟอยู่ไหมไอ้หนาม’

ทีปกรไม่ได้อยากเข้าห้องน�้าจริงหรอก เพียงเข้าไปส�ารวจใน

ห้องน�้า แปรงสฟีัน เครื่องส�าอาง ทกุชิ้นบ่งบอกว่ามแีค่เธอเท่านั้นใช้ 

ก่อนจะออกมาเห็นอีกคนนั่งรออยู่ที่ห้องรับแขกหลังตรงแด่วพร้อม 
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น�้าเปล่าในแก้ว

“หนามไม่ค่อยได้มาค้างเท่าไหร่เลยมแีค่น�้าเปล่า ดื่มได้นะคะ”

ทปีกรพยกัหน้าอย่างว่าง่าย ทิ้งกายนั่งที่โซฟาตวัยาว วาดเท้า

ไขว้ขาขณะยกน�้าขึ้นดื่ม วางท่วงท่าประหนึ่งเป็นเจ้านายใหญ่ ขณะที่

นนัท์นพนิเองกไ็ม่เข้าใจว่าท�าไมตนต้องท�าท่าเหมอืนมาสมัภาษณ์งาน

กบัเขาด้วย

“ห้องข้างๆ น่ะห้องพี่ชายคณุหรอื”

“ค่ะ แต่พี่นทัธ์ไม่ค่อยมาค้างเท่าไหร่ นานๆ ทถีงึจะมา หนาม

เลยถอืว่าคอนโดนี้เป็นของหนาม เพราะหนามมาค้างบ่อยสดุ”

“แล้วท�าไมไม่ค้างที่บ้าน พ่อแม่ไม่ว่า?”

ทปีกรขุ่นเคอืงนดิๆ เพราะในห้องข้างๆ น่ะมขี้าวของของผู้ชาย

จรงิๆ แม้ในห้องจะมรีปูเจ้าของห้องก�ากบัเอาไว้ชนดิที่ใหญ่เท่าผนงัห้อง 

แต่ใครจะไปรู้ว่าข้าวของในห้องไม่ใช่ของผู้ชายคนอื่นๆ ที่เด็กสาวพา

มาเหมอืนที่ไปหยอดไปอ่อยเขาไว้

“พ่อแม่เสยีแล้วค่ะ”

“แล้วพี่ชายคณุล่ะ”

“กพ็ี่นทัธ์นั่นแหละค่ะไล่หนามมาค้าง เพราะพรุง่นี้หนามต้องไป

สอนท�าอาหารที่มหา’ลยัแทนพี่เขาแต่เช้า เช้ามากๆ เลยนะคะ” พูด

พร้อมเหลือบมองเวลาไปด้วย เป็นการไล่เขากลายๆ แต่ดูเหมือนคน

ถูกไล่จะไม่สะทกสะท้าน ต่อให้เธอจะมองนาฬิกาจนตาหลุดจากเบ้า 

เขากย็งัคงนั่งละเลยีดน�้าเปล่าแก้วเดยีวทลีะจบิสองจบิ กว่าน�้าจะหมด

แก้ว นนัท์นพนิกเ็กอืบหลบัพบัคาเก้าอี้ ร่างสูงถงึยอมลกุขึ้นจากเก้าอี้

ที่จบัจองมาเนิ่นนาน

“ดกึแล้ว ผมกลบัดกีว่า”

‘น่าจะรู้ว่าดกึตั้งนานแล้ว แล้วแค่ดื่มน�้าแก้วเดยีวจะเสยีเวลาจบิ

ท�าไมเป็นชั่วโมงๆ มอีะไรน่าดูนกัเล่า’
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นนัท์นพนิค่อนขอดเพราะง่วงนอนเตม็แก่แล้ว หาวกแ็ล้ว มอง

เวลาหลายๆ รอบกแ็ล้ว เขากไ็ม่ยอมลกุ ตอนจบีผ่านไอจไีม่เหน็เกรง็

แบบนี้ พออยู่ต่อหน้ากลบัรู้สกึเหมอืนอยู่ต่อหน้าครูฝ่ายปกครอง เข้ม-

งวดสดุๆ

...

นนัท์นพนิลงมาส่งทปีกรที่ห้องรบัรองด้านล่าง

“ส่งผมแค่นี้แหละ คณุกลบัขึ้นไปเถอะ แล้วคราวหลงัอย่าตาม

ใครเขาไปมั่วซั่วแบบนี้อกี”

“กค็ณุนดัหนามออกมาเอง”

เถียงอย่างไม่ยอมแพ้ จริงๆ คืนนี้เธอตั้งใจจะนอนที่บ้านแท้ๆ 

แต่เพราะเขาบอกจะมาหา แถมข่มขู่ว่าจะบลอ็กไอจเีธออกี ถงึต้องหา

เรื่องออกมาค้างที่คอนโด โดยอ้างเหตุผลกับพี่ชายไปว่ามีสอนพรุ่งนี้ 

และการค้างที่นี่เดนิทางสะดวกกว่า

“หมายถงึนอกจากผม คณุจะไปเคาะประตรูถเขาแล้วเปิดประตู

ขึ้นไปนั่ง ให้เขาพาไปส่งถึงไหนต่อไหน แถมให้เขาขึ้นห้องแบบนี้อีก 

ไม่ได้”

“กค็ณุทปีขอขึ้นไปเองนี่คะ หนามอยากให้ขึ้นห้องที่ไหน”

เถียงอย่างไม่ยอมแพ้ แต่สายดุๆ ของอีกคนก็ท�าให้เธอยั้งค�า

แก้ตวัอกีมากมายที่มาจ่อคอไว้

“เอ่อ...ต่อไปหนามจะไม่ขึ้นรถใคร หรือให้ใครขึ้นห้องเลยค่ะ” 

รับปากไปเพื่อที่เขาจะได้กลับบ้านสักที ไม่อย่างนั้นนันท์นพินคงรู้สึก

ว่าอยู่ที่ฝ่ายปกครองของโรงเรยีนแน่ๆ

“ด ีแต่จะดมีากถ้าจะขึ้นรถผม และมแีค่ผมเท่านั้นขึ้นห้องคณุ

ได้ เอาละ ดกึแล้ว กลบัขึ้นห้องไป”

นนัท์นพนิรู้สกึงนุงงเลก็น้อยกบัค�าพูดของเขา มนัห่วงหรอืหวง

กนัแน่ แต่เมื่อเขาไม่ยอมขยบัออกไปด้านนอก ยนืสองมอืล้วงกระเป๋า
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กางเกง ตามองตรงมาที่ตนแบบนั้น หญงิสาวเลยถอยกลบัเข้าไปด้าน

ใน ก่อนกดลฟิต์กลบัขึ้นไปด้านบนแทน

หญิงสาวคิดว่าวันนี้เหนื่อยมาก จะขอทิ้งตัวนอนเลยหลังจาก

เข้าห้องมา กพ็อดเีสยีงโทรศพัท์ดงั พอเหน็ว่าเป็นใครกข็มวดคิ้วเรยีว

สวยอย่างแปลกใจ ก่อนจะกลั้นใจกดรบั กรอกเสยีงอ่อนหวานปนไป

ด้วยความเกรงใจ

“คณุลมือะไรหรอืเปล่าคะ”

“ถงึห้องหรอืยงั” เจ้าของเสยีงทุม้ไม่ได้ตอบค�าถาม แต่ถามกลบั

มาแทน ซึ่งนนัท์นพนิยิ่งแปลกใจกว่าเดมิ ก่อนจะตอบรบัน�้าเสยีงงนุงง

เลก็น้อย

“ค่ะ”

“ลอ็กห้องเรยีบร้อยแล้วใช่ไหม”

นันท์นพินกวาดสายตามองรอบห้อง เผื่อทีปกรลืมอะไรเอาไว้ 

เขาถงึโทร. มา “เอ่อ...ค่ะ”

“งั้นนอนได้แล้ว”

“เอ่อ...ค...” ค�าว่า ‘ค่ะ’ ยงัไม่หลดุจากปากด้วยซ�้า อกีฝ่ายกช็งิ

วางสายไปเสยีแล้ว

จากที่นันท์นพินจะหลับก็เลยได้แต่ครุ่นคิดอย่างสงสัยกับการ

โทร. มาสั่งเสยีงเข้มว่าทปีกรท�าไปเพื่ออะไรกนัแน่

สรุปก็ท�าให้เสียเวลานอนไปหลายชั่วโมง กว่าจะข่มตาลงได้ก็

ตอนใกล้รุ่งไปแล้ว
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3

ข้าวต้มมัดท่ีก�าลังน่ึงได้ท่ีส ่งกล่ินหอมตลบไปทั่วทั้ง

ห้องเรยีน บอกถงึเวลาเลกิเรยีนในคลาสเรยีนหลกัสตูรอาหารคาวหวาน

จากในวงั

และบรรดานกัเรยีนที่ลงเรยีนในคลาสวนัหยดุของมหาวทิยาลยั

นี้เรยีนฟรทีกุคอร์ส เพราะเป็นโครงการที่มหาวทิยาลยัดลีเอาไว้กบันทัธ์

เพื่อเปิดสอน

แล้วไงล่ะ

คนที่ต้องบากหน้ามาสอนงกๆ กเ็ป็นเธอนี่ นนัท์นพนิ น้องสาว

ผู้น่าสงสารที่ถกูพี่จกิหวัใช้ ขณะที่พี่ชายหนไีปรบัจ๊อบไพรเวตคลาสของ

ทางร้านแทน

“พรุ่งนี้ครูพี่นทัธ์เข้าสอนใช่ไหมคะครูพี่หนาม”

ลกูศษิย์วยัคณุป้าที่เรยีกนนัท์นพนิว่าครพูี่หนามจนตดิปากถาม

อย่างดใีจจนออกนอกหน้า ท�าเอาครสูาวชกัน้อยใจ เจอหน้าเธอไม่เคย

มีคนดีใจขนาดนี้สักคนเดียว อ่อยผู้ชายยังไม่ขึ้น ประสาอะไรกับการ

อ่อยคณุป้าในคลาสเรยีนให้มารกัมาหลง ไม่ได้มดีวงนารอีปุถมัภ์อย่าง

พี่นทัธ์บ้างให้รู้ไปสเิออ! 

“ใช่ๆ พี่เหน็เขาเมาท์กนัให้แซ่ด”
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“ในเพจกเ็หมอืนจะมคีนไปโพสต์ถามอยูน่ะคะ ครพูี่นทัธ์มาตอบ

เองเลยว่า ‘อาจจะ’ เข้า”

“กรี๊ดๆ”

“แบบนี้เราต้องแวะสปากนัไหมคะคณุพี่”

ลูกศิษย์วัยคุณป้าเริ่มนัดแนะหาสถานเสริมความงาม นัดช่าง

แต่งหน้าส่วนตวั คยุกนัไปจนถงึชดุที่ต้องใส่มาเรยีนในวนัพรุ่งนี้

“ว่าแต่ครูพี่นทัธ์เข้าสอนแน่หรอืคะคณุพี่”

ใครสกัคนในวงสนทนาเอ่ยถาม ตอนนั้นเสยีงคยุจ้อจงึเงยีบลง 

ทกุคนเหมอืนพร้อมใจกนัหนัมามองนนัท์นพนิเป็นตาเดยีว

เอ่อ...อาจจะเข้าสอนของฮีอาจจะหมายความรวมไปถึงอาจจะ

ไม่เข้าด้วยไหม ฟังดีๆ  สคิะแม่ยกทั้งหลาย

นันท์นพินแย้งในอก แล้วก็ยิ้มแหยๆ ตอบกว้างที่สุดให้คนเดา

ทางไม่ถูก ไม่มใีครหยั่งความคดิของนทัธ์ได้หรอก เกดิวนัดคีนืดมีคีน

มาให้สอนท�าขนมเงนิเยอะเงนิหนากอ็าจเทงานสอนการกศุลที่นี่ไปกไ็ด้

“ถ้าไม่มอีะไรเปลี่ยนแปลงกอ็าจเป็นพี่นทัธ์ที่มาค่ะ ยงัไงพรุ่งนี้

ถ้าจะเข้าเรยีนกเ็หมอืนเดมินะคะ เตรยีมวตัถดุบิมาเอง เจอกนัแปดโมง

เช้า เชก็วตัถดุบิที่ต้องเตรยีมในเพจ ไม่เข้าใจอะไรกส่็งข้อความไปถาม 

หรอืโทร. สอบถามทางร้านได้เลยนะคะ”

เมื่อเลกิคลาสเรยีน นกัเรยีนในชั้นต่างเริ่มทยอยเกบ็ของกลบั

นันท์นพินก็เช็กวาล์วหัวแก๊สว่าปิดดีหรือไม่ เก็บข้าวของที่เอา

ออกมาใช้ไปล้าง ทกุทเีดก็ที่ร้านจะตามมาช่วยเธอด้วยหนึ่งคน แต่วนั

นี้ไพรเวตคลาสของพี่ชายคงเป็นคณะคนมเีงนิคณะใหญ่ ถงึต้องดงึตวั

เดก็ทกุคนในร้านเอาไว้ที่ร้านเพยีงพอดบีายเรอืนคณุนทัธ์หมด

ส่วนคลาสเรียนในวันพรุ่งนี้ ถ้าพี่ชายเข้าสอนจริง นันท์นพินก็

เห็นแววยุ่งเหยิงมาแต่เนิ่นๆ ตอนแรกนั้นเป้าหมายของการเปิดสอน

โครงการท�าอาหารและขนมไทยสตูรชาววงัที่มหาวทิยาลยันี้คอืเพื่อไป
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ประกอบวชิาชพี เลยเน้นกลุ่มคนที่เป็นพวกแม่บ้าน คนว่างงาน คนที่

ต้องการหาอาชพีเสรมิ แต่ทกุครั้งที่ครูพี่นทัธ์คอนเฟิร์มตารางเข้าสอน 

จะมีนักเรียนสาวที่ไม่ได้ลงเรียนแวะเข้ามาด้วยความบังเอิญเสมอๆ 

และก็เข้าทางพี่นัทธ์ในการขายตรงไพรเวตคลาสให้นักเรียนหลงทาง

พวกนั้นหลงไปเรยีนต่อจนถงึเรอืนคณุนทัธ์

เสยีเงนิเป็นแสน แขนไม่ได้จบั แฟนกไ็ม่ได้เป็น 

นั่นคอืสโลแกนที่นนัท์นพนิอยากบอกลกูศษิย์เหล่านั้นของพี่ชาย

“ครูพี่หนามครับ ถ้าผมไปลองท�าข้าวต้มมัดที่บ้านแล้วไม่ได้

อย่างที่สอน ผมสามารถโทร. ไปสอบถามส่วนตวัได้ไหมครบั”

และคลาสเรียนของเธอพักนี้ดูแปลกๆ มักมีผู ้ชายหันมาท�า

กบัข้าวเองกเ็ยอะ ดูอย่างวนันี้มเีข้ามาใหม่สี่ห้าคน ยงัดูหนุ่มแน่นกนั

ทั้งนั้น ตอนเรยีนกต็ั้งใจเรยีน คอยเรยีกเธอไปสอบถามใกล้ๆ อยู่เสมอ 

ตั้งแต่สอนมามนีกัเรยีนชายนี่ละตั้งใจเรยีนสดุๆ  ถามละเอยีดแทบทกุ

ขั้นตอน แทบจบัมอืสอนท�าเลยทเีดยีว

“ได้สิคะ ตามนามบัตรที่หนามให้ไว้เลยนะคะ ติดต่อไปได้” 

หญงิสาวส่งยิ้มหวานให้ และตอบเหมอืนที่สามคนก่อนหน้านี้ถาม

“แต่นั่นมนัไม่ใช่เบอร์คณุหนามนี่ครบั”

“นี่ร้านหนามค่ะ ถ้าอยากขอสายหนามกบ็อกทางร้านได้ หรอื

สะดวกทางเพจกส็อบถามเข้ามาได้ค่ะ หนามเป็นแอดมนิเพจเอง”

หญงิสาวตอบกลางๆ เพื่อจะส่งต่อลูกค้าให้ทางร้านเพยีงพอดี

บายเรอืนคณุนทัธ์

ผู้ชายคนนั้นท�าท่าเสยีใจนดิๆ แต่ไม่ย่อท้อ

“แล้วครูพี่หนามจะกลับเลยไหมครับ ผมไม่เห็นรถทางร้านมา

รอรบัอย่างทกุท”ี

“หนามต้องอยู่รอเชก็อปุกรณ์กบัเจ้าหน้าที่ค่ะ กลบัก่อนได้เลย 

ถ้าอยู่นานกว่านี้หนามจะคดิตงัค์ค่าสอนแล้วนะคะ”
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“คดิเท่าไหร่ผมกย็อมจ่ายครบั”

นันท์นพินเพียงข�านิดๆ เอ่ยตามที่พี่ชายเคยสอนไว้ในกรณีที่

นกัเรยีนไม่ออกไปจากห้องเรยีนสกัที

“จรงิหรอืคะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าอปุกรณ์ทกุชิ้นที่นี่ ตู้อบเลก็ 

ตู้อบใหญ่ เตากว่ายี่สบิตวั นี่ยงัไม่รวมค่าไฟ ค่าแก๊สหงุต้ม ค่าน�้า...”

“เอ่อ...อย่างนั้นครพูี่หนามค่อยๆ เชก็ตรวจตราอปุกรณ์ไปเถอะ

ครบั ผมขอตวักลบัก่อน”

เอ่ยยงัไม่ทนัจบ ผู้ชายที่มาตื๊อขอส่งกลบับ้านกล็่าถอยไป หญงิ

สาวเองกเ็ลกิสนใจ หนัมาเกบ็ข้าวของล้าง เชด็ ท�าความสะอาด เพราะ

งานเยอะ และมแีค่เธอที่รู้ว่าข้าวของเกบ็จดัวางที่ไหน ลกูศษิย์คนอื่นๆ 

ก็ทยอยออกไปทีละคนสองคนจนเกือบหมด บางคนที่รั้งรอขอไปส่ง 

หญิงสาวก็ปฏิเสธไปอย่างเดิม และไม่ใส่ใจจะพูดคุยด้วย สุดท้าย 

ลูกศษิย์ทกุคนกอ็อกไปจนหมด

“คณุมลีูกศษิย์หนุ่มๆ มาขายขนมจบีแบบนี้บ่อยงั้นหรอื”

เสยีงขรมึๆ ดงัมาจากหน้าประต ูท�าเอาคนที่ง่วนกบัการเชด็ล้าง

เครื่องมอืตรงหน้าเงยหน้าขึ้น ทั้งขมวดคิ้วเมื่อเหน็เจ้าของร่างสูง สวม

เสื้อเชิ้ตลายสฟ้ีา สวมกางเกงขาสั้น ผ้าใบสขีาว ดสูบายๆ และมคีลาส 

เดนิเข้ามาด้วยท่าทกีล่าวหา

นนัท์นพนิครุ่นคดิว่าตนถูกขายขนมจบีตอนไหนกนั

“ไม่มีใครขายขนมจีบนี่คะ มีแค่พวกแม่บ้าน พ่อบ้าน คน

ท�างาน”

“ผู้ชายสามคนที่ขอเบอร์ส่วนตวันั่น”

“อ้อ...ลูกศษิย์เขามขี้อสงสยัจะถาม”

ดวงหน้าหวานเอยีงมามองอกีฝ่ายอย่างกงัขา มคีนขอเบอร์เธอ

จรงิ ไม่เหน็แปลกตรงไหน ที่มหาวทิยาลยักม็คีนมาขอแบบนี้ เธอกใ็ห้

เบอร์ที่ร้านไปตามปกต ิหรอืบอกช่องทางสื่อสารทางเพจของร้าน ขาย
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ของวนซ�้าไปเหมอืนที่นทัธ์ท�า

ดูเหมอืนค�าตอบยงัไม่เป็นที่สบอารมณ์ของทปีกรสกัเท่าไร เขา

จงึยงัจบัผดิไม่เลกิ

“แล้วที่ยกมอืให้ครพูี่หนามเข้ามาสอนข้างๆ แทบจบัมอืกนัสอน

นั่นล่ะ เรยีกว่าอะไร”

คนที่สงสยัขนาดยกมอืขอให้ครูพี่หนามมายนืข้างๆ กม็ทีั้งชาย

ทั้งหญงิ นนัท์นพนิกค็ดิว่าไม่แปลก เธอเป็นคร ูคนเหล่านั้นเป็นลกูศษิย์ 

เวลาสงสยักต็้องถามเธอน่ะถูกแล้ว

ว่าแต่ทปีกรมานานขนาดนั้นเลยหรอื 

คิดแล้วก็เหลือบตามองคนที่เดินเข้ามาหยุดข้างกาย กวาด

สายตามองข้าวต้มมดัที่ถูกจดัใส่ตะกร้าอย่างเป็นระเบยีบ

“แล้วห้องสอนท�าอาหารของคณุนี่ค่อนข้างห่างจากตกึเรยีนอื่น

มาก ยามรักษาความปลอดภัยก็อยู่ไกล เกิดลูกศิษย์คุณคิดไม่ซื่อ 

ขึ้นมาจะท�ายงัไง”

“เขาไม่คดิอะไรกบัหนามหรอกค่ะ หนามมาสอนที่นี่ในฐานะครู

นะคะ”

“ลูกศษิย์อยากขึ้นครูกม็ถีมไป”

เอิ่ม! พูดซะเหน็ภาพเลย จากแค่คดิเพยีงลูกศษิย์กบัครู ตอนนี้

นนัท์นพนิเริ่มระแวง คราวหลงัเธอต้องเซฟตวัเองกว่านี้แล้ว

และพอเขาพูดเรื่องท�านองนี้ เธอก็นึกได้ว่าเมื่อคืนที่ตนเอง

ปลอดภยัจากเขาเพราะเขาไม่มเีครื่องป้องกนั มาวนันี้ยงัมาพดูเรื่องขึ้น

ครูอกี นนัท์นพนิชกัสงสยัว่าคนที่เธอชื่นชอบเป็นคนยงัไงกนัแน่ แอบ

หื่นเงยีบ หรอืยงัไงกนั

“ยิ่งครูหน้าเด็กๆ ซื่อๆ ไม่ทันคนแบบนี้ด้วยแล้ว ถูกลูกศิษย์

หลอกจบัมอืไปกี่ครั้งแล้วล่ะวนันี้”

คิ้วเรยีวขมวดเข้าหากนับนดวงหน้าหวาน ขณะที่เจ้าของดวงตา
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คมกรบิกวาดสายตามองหญงิสาวร่างแน่งน้อยในชดุผ้าซิ่น เสื้อผ้าฝ้าย

แขนกุด มวยผมไว้กลางกระหม่อม ดูเหมือนหญิงไทยหลุดมาจาก

หนงัสอืกลุสตรไีทย

“จริงๆ มาสอนคนอื่นควรแต่งตัวให้มันรัดกุมกว่านี้หน่อย ดูส ิ

ใส่แขนสั้นอวดแขนเปลือยๆ นุ่งผ้าถุงอวดก้น อวดสะโพกแบบนี้ก็ไม่

ควรใส่ ใส่ชดุเชฟได้กใ็ส่ไปเถอะ”

นันท์นพินเริ่มยิ้มไม่ออกเพราะข้อกล่าวหามากมายที่เขายกมา

ต�าหน ิเริ่มก้มลงมองตนเองอย่างส�ารวจ นกึสงสยัว่าชดุที่ใส่อยู่ตอนนี้

น่าเกลยีดตรงไหน พี่นทัธ์ของเธอกย็งัชมเลยว่าสวย แทบจะบงัคบัให้

ใส่มาสอนทกุเสาร์-อาทติย์ด้วยซ�้าไป

แต่เพราะน�้าเสยีง สายตา และท่าทางของทปีกรดดูนุ่ากลวักเ็ลย

เออออตามเขาไป

“ค่ะ” รบัค�าเสยีงอ่อยแล้วกก็้มหน้าเชด็ข้าวของที่ล้างให้แห้ง

“คณุมาได้ยงัไงคะ”

เมื่อเงียบไปนานคนที่หยิบจับตรวจเช็กข้าวของมือเป็นระวิงก็

เอ่ยถาม ก็ทางมาที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น่าจะเป็นทางผ่านไปไหนได้ 

นอกจากมาที่มหาวทิยาลยั

นนัท์นพนิไม่อยากเข้าข้างตนเองหรอกนะว่าเขาตามเธอมา

“ผมเหน็คณุแชร์โลเกชนัลงในเฟซบุ๊ก”

ทีปกรตอบเรียบๆ ไม่ได้บอกว่าตามมา หรือทางผ่าน หรือว่า

อะไร เหมอืนเหน็โลเกชนักม็าเฉยๆ ก่อนเดนิเข้ามาก้มดวู่างานเธอใกล้

เสรจ็แล้วหรอืยงั

นันท์นพินพยักหน้าเข้าใจ เพราะเมื่อคืนเขามาขอเป็นเพื่อนใน 

เฟซบุ๊กและไลน์ ตอนมาท�างานเธอก็เพิ่งแชร์โลเกชันไป ไม่อย่างนั้น 

ไอ้พี่นทัธ์โวยแน่ๆ ถ้าเธอไม่ยนืยนัตวัตนว่ามาสอนลูกศษิย์ที่รกัให้จรงิ

“ว่างแล้วหรอืยงั ไปกนิข้าวกนั”
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“หนามไม่ได้บอกว่าจะไปด้วยสกัหน่อย”

นนัท์นพนิรบีแย้ง ทั้งหน้ายงังอ เพิ่งถกูว่าแต่งตวัไม่ถกูกาลเทศะ

หยกๆ ใครจะกล้าไปไหนกบัเขาอกีเล่า ขนาดยงัไม่ไปไหนยงัโดนโวย

เสยีขนาดนี้ ตไิปหมดตั้งแต่ทรงผมยนัรองเท้า

“ถ้าอยากเรยีกผมว่าสามกีก็ล้าๆ ไปท�าความรูจ้กักบัผมหน่อย”

นันท์นพินที่วางหน้านิ่งมาตลอดเวลาสอนหลบสายตาของ 

ทปีกรครู่หนึ่งเพราะรู้สกึเหมอืนจะเป็นลม

‘ตายแน่หนามเอ๊ย! นี่คณุทปีกรเขารกุเราหรอืเปล่าหว่า’

แม้ตลอดช่วงเวลาท�าการสอนนนัท์นพนิจะวางหน้านิ่งมานกัต่อ

นกั เพราะต้องท�าตวัให้ดูโต จะได้สอนลูกศษิย์ได้ ไม่ถูกปรามาสว่าให้

เด็กมาสอน แต่กับทีปกรแม้หน้าจะนิ่งแค่ไหน แต่รอยแดงระเรื่อข้าง

สองแก้มมนัซ่อนไม่ได้นี่สิ

“หนามไม่ท�าความรูจ้กักบัคนที่มแีฟนหรอกค่ะ บอกอกีครั้งกไ็ด้

ว่าหนามมเีพื่อนเยอะแล้ว พี่ชายกม็แีล้วด้วย”

ตั้งแต่ตามไอจีทีปกรมา เอาจริงๆ นันท์นพินไม่ได้คาดหวังว่า

ต้องได้เขาเป็นแฟน เพยีงแต่ชื่นชอบและนบัถอืเขามาก

แต่ที่หยอดบ่อยๆ ขยนัอ่อยถี่ๆ  กเ็ผื่อฟลกุแค่นั้น

“ผมยงัไม่ได้คบใครเป็นแฟนนะช่วงนี้ ถ้าขนืคณุช้ากไ็ม่แน่ว่าผม

จะว่าง”

‘เอ๊า! สรุปที่มาหานี่คือจะให้เธอท�าคะแนนว่างั้นสิ ช่างใจดี 

มบีรกิารส่งตรงมาให้จบีถงึที่เสยีจรงิๆ’

คนท�าตาคว�่าเหลือบตามองอย่างขลาดๆ แต่ในสายตาของ 

ทปีกรมนัช่างน่ารกัจนรู้สกึหวิขึ้นมาตงดิๆ

เอ่อ...ไม่ได้อยากกนิเจ้าหล่อนนะ ยงัไงคนตรงหน้ากด็เูดก็อยูเ่ลย

นนัท์นพนิครุน่คดิถงึข้อเสนอของอกีฝ่าย ไหนๆ กถ็กูเขาอ่อยมา

ขนาดนี้แล้ว มหีรอืจะไม่ท�าตวัให้พลาดยอมตกถงัข้าวสาร
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‘กจ็ดัมนัเลยสเินอะ’

“ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวหนามส่งข้อความบอกพี่นัทธ์ก่อนว่าสอนเสร็จ

แล้วจะไปธรุะกบัเพื่อนต่อ”

“แน่ใจนะว่าคณุจะให้ผมเป็นแค่เพื่อน”

รู้ทั้งรู้ว่าเธอไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับเขา และไม่อยากมีพี่ชาย

เพิ่มกย็งัมากระเซ้าเย้าแหย่เล่น ทั้งยกัคิ้วหลิ่วตาล้อเลยีน จนพวงแก้ม 

นนัท์นพนิแดงระเรื่อขึ้นทนัตา ต้องเสก้มพมิพ์ข้อความส่งให้พี่ชาย แต่

ในใจนี่กรดีร้องไปหลายภาษาว่า

คณุทปีน่ารกัๆ อยากได้ๆ พ่อคณุ พ่อขนนุหนงั หยอดเก่ง อ่อย

เก่งจรงิๆ 

ฝ่ายคนได้รบัค�าชมว่าน่ารกัหนัไปหิ้วตะกร้าใส่ขนม แล้วเดนิน�า

หน้าออกจากห้อง ปล่อยคนแก้มแดงท�าตวัไม่ถกูลอ็กห้องสอนไปล�าพงั

“ผมชอบคนท�ากบัข้าวเก่งนะ”

โดนไปอกีดอก 

นันท์นพินยกมือลูบอกแรงๆ เพิ่งระงับอาการหน้าแดงขวยเขิน

มาได้ไม่ทนัไร หน้ากย็ิ่งแดงระเรื่อขึ้นมาอกี กไ็ม่ทราบหรอกนะว่าเขา

มาบอกท�าไม แต่อดที่จะเสนอขายตรงให้คนที่เปิดประตูวางตะกร้า 

ใส่ของลงหลงัรถไม่ได้

“หนามท�ากับข้าวเก่งค่ะ ที่ร้านนอกจากพี่นัทธ์ หนามก็ไม่แพ้

ใครทั้งนั้น นี่หนามยงัสอนคนอื่นๆ ท�าด้วยนะคะ จริ๊ง ไม่ได้โม้”

‘นั่นแหละเขาเรียกว่าโม้’ ชายหนุ่มคิดขันๆ ถึงการโอ้อวด

สรรพคณุของอกีฝ่าย

นนัท์นพนิฉกียิ้มหวานพร้อมยดือกอวดเตม็ที่ ทปีกรกลบัเปลี่ยน

เรื่องเสยีหน้าตาเฉย ซ�้าเปิดประตูแล้วรนุแผ่นหลงันุ่มเป็นเชงิไล่เธอขึ้น

รถ ก่อนชวนคุยอย่างเป็นกันเองมากๆ แล้วแบบนี้นันท์นพินจะต้อง

เข้าใจความสนทิสนมพวกนี้ว่าคอือะไร
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“ทกุทคีณุกลบัยงัไง”

“แท็กซี่ค่ะ ไม่ก็คนที่ร้านไปส่ง แต่วันนี้ที่ร้านมีคลาสสอนคน

เยอะ พี่นทัธ์เลยไม่ให้คนมาช่วย”

เธอเลยขนข้าวของมาล�าพัง แถมต้องเตรียมและเก็บเครื่องมือ

ในห้องสอนคนเดยีว

“แล้วเคยกลบัพร้อมลูกศษิย์บ้างไหม”

รถยนต์สุดหรูแล่นออกจากมหาวิทยาลัย มหกรรมการซักไซ้ก็

เริ่มต้นขึ้น ดูดกุว่าพี่นทัธ์ของเธออกีหลายขมุ

“ไม่เคยค่ะ”

“ดแีล้ว” ทปีกรพยกัหน้ารบัอย่างพงึพอใจ

ขณะที่เขาวนรถยนต์สุดหรูหาร้านอาหารแถวนั้น นันท์นพินก็ 

ก้มหน้าค้นกระเป๋าหาโทรศพัท์ที่ก�าลงัส่งเสยีงร้อง พอเหน็เบอร์คนโทร. 

กร็บีกดรบั เกรงจะรบกวนสมาธคินขบัเข้า ยิ่งหน้าบึ้งๆ อยู ่ไม่รูอ้ารมณ์

เสยีมาจากไหน

“ค่ะพี่พชีญ์”

‘หนามครบั พอดพีี่มาท�าธรุะแถวมหา’ลยัที่หนามมาสอน ว่าจะ

แวะเข้าไปรบั’

เสียงตามสายดังออกมาจนคนขับได้ยิน แม้ชื่อจะฟังดูเป็น 

ผู้หญิงจ๋า แต่เสียงทุ้มๆ ผ่านสายนั่นยืนยันว่าหมอนี่คงเป็นอีกหนึ่ง 

ลูกศษิย์ที่รจิะขึ้นครู แค่ฟังเสยีง ทปีกรกร็ู้สกึหงดุหงดิขึ้นมาแล้ว

“ไม่ต้องค่ะๆ หนามออกมาแล้วค่ะ”

‘อ้าว! แบบนี้คลาดกนัเลยสคิรบั ว่าแต่พี่นทัธ์มารบัหรอืหนาม

ขึ้นแทก็ซี่ล่ะครบั’ อกีฝ่ายยงัรกุไล่ถามอย่างใจเยน็

“มากบัพี่ค่ะ”

จากนั้นปลายสายก็ชวนคุยเรื่องมหาวิทยาลัยอีกครู่ ซึ่งนันท์- 

นพนิกต็อบโต้อย่างขอไปท ีเพราะไม่อยากเสวนากบัอกีฝ่ายเท่าไร แต่
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หารูไ้ม่ว่าคนขบัรถของเธอข้างแก้มกระตกุ จากที่ตอนแรกท�าท่าจะแวะ

ร้านดงัแถวนั้น กเ็ลยขบัรถผ่านมาไกลก่อนจะได้ร้านเหมาะๆ

พอเหน็ร้าน นนัท์นพนิถงึกบัอทุานในอก

อหิยงัวะ! สอนท�าอาหารในรั้วในวงั เปิดร้านระดบัต�ารบัคนวงั

มาเอง ใส่ชดุจดัเตม็แบบนี้ แต่...

“กนิร้านเพงิข้างทางหรอืคะ”

พอวางสาย นนัท์นพนิกห็นัไปถาม ซึ่งทปีกรกย็งัคงหน้านิ่งที่ยิ่ง

ดูดแุละขรมึขึ้นอกีเป็นกอง เธอชกัสงสยัรูปตามสื่อโซเชยีลต่างๆ ของ

ทีปกรเสียแล้วว่าที่เห็นยิ้มนัยน์ตาอบอุ่นนั่นคงผ่านการรีทัชมาแล้ว

หลายรอบ เพราะตั้งแต่เจอตวัจรงิมายงัไม่เคยเหน็เขายิ้มเลยสกัที

“กนิได้ไหมล่ะ” คนหน้านิ่งเอ่ยเสยีงกระแทกนดิๆ

“เหน็สาวคนอื่นๆ คณุทปีพาไปเดตอย่างหร ูนี่หนามคดิว่าจะได้

ล่องเรือ ไม่ก็บินไปจกไข่ปลาคาเวียร์ที่ญี่ปุ่น หรือไปอุ่นท้องที่ไต้หวัน

เลยนะคะ” นี่แค่แซวเท่านั้น ไม่ได้น้อยใจอะไรทั้งนั้นจรงิๆ นะ

“ถ้าผมตามจบีใครกจ็ะทุม่หมดหน้าตกั แต่ถ้าใครมาตามจบีผม

กต็อ้งรบัผมใหไ้ด้ ไมว่่าจะแบบไหน คณุต้องหดัเรยีนรู้เอาไว้อย่างหนึ่ง

นะคณุหนาม เวลาตามจบีคนอื่น คณุกจ็ะได้มาตรฐานที่รองลงมา ตรง

กันข้าม ถ้าท�าตัวดีมีคุณค่าให้คนอื่นมาตามจีบ ก็จะอยู่ในระดับ 

ไฮคลาส”

“สองมาตรฐาน” นนัท์นพนิเบ้ปากใส่อกีคน แต่กย็อมตามเขา

ลงไป

ทปีกรตรงไปสั่งข้าวราดแกงของตนเอง แล้วเดนิน�าไปนั่งด้านใน

ร้าน 

หญิงสาวก้มมองชุดผ้าซิ่น เสื้อผ้าฝ้ายเข้ารูปพลางถอนหายใจ 

เดนิไปตะโกนสั่งอาหารอย่างคล่องปาก

“ป้า แจ่วบองผกัสด ไข่ต้มสอง ซบุหน่อไม้ ลาบเป็ด จดัมาโลด”
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สั่งอาหารจดัเตม็ ก่อนตรงไปตกัน�้าในมมุที่ให้บรกิารฟรไีปเสร์ิฟ

มหาเศรษฐใีหญ่ ที่ไม่รู้ว่าวนันี้หลงักนิอิ่มแล้วยงัต้องหารค่าอาหารกบั

เขาด้วยไหม

“แต่งตวัสวยจงัหนู เป็นดาราหรอืเปล่าลูก” แม่ค้าที่ตกัอาหาร

มาส่งวางจานข้าวแล้วเอาแต่ยนืเมยีงมองนนัท์นพนิ 

ทปีกรอดข�าไม่ได้ แต่มหีรอืที่หญงิสาวจะเขนิอายไปด้วย หน้า

เธอหนากว่านั้นมาก

“หนูสวยขนาดนั้นเลยหรอืคะป้า”

“สวยสลิูก ดูลูกค้าหนุ่มๆ ในร้านป้าส ิมองหนูเป็นตาเดยีว”

นันท์นพินไม่ได้หันไปมองรอบร้านหรือท�าหน้าปลื้มที่มีคน 

มามองมาชมแบบนี้ หญงิสาวเพยีงฉกียิ้มให้อกีฝ่าย

“หนไูปร�าแก้บนมาน่ะป้า ชดุมนัเลยออกจะเว่อร์ๆ อยูส่กัหน่อย” 

ใครบ้างเล่าจะจัดเต็มอย่างเธอแล้วเดินเข้าร้านเพิงข้างทางมากินข้าว

ราดแกงแบบนี้

“ไปบนอะไรมาลูก ป้ากว็่าอยู่ ท�าไมสวยเสยีขนาดนี้”

“ก็บนให้ได้สามีหล่อๆ รวยๆ ไม่สองมาตรฐานน่ะสิคะ ผู้ชาย

เดี๋ยวนี้หายากป้า ต้องพึ่งสิ่งศกัดิ์สทิธิ์เอา”

ป้าร้านข้าวแกงหนัมองทปีกรแทบจะทนัท ี เพราะไม่เพยีงหญงิ

สาวคนสวยจะสวยมากแล้ว หนุ่มที่มาด้วยก็หล่อลากเลยทีเดียว จน

ต้องลองมาเลยีบๆ เคยีงๆ ถาม เผื่อว่าจะเป็นดารามาอดุหนนุที่ร้าน 

จะได้ขอถ่ายรูปตดิหน้าร้านเรยีกกระแสเสยีหน่อย

“คนหล่อคนนี้ล่ะลูก”

“โอ๊ย! คนนี้ไม่ใช่ของหนูหรอกค่ะ อนันี้คนข้างทาง บงัเอญิเจอ

กนั หนูกเ็กบ็ๆ มางั้นแหละ จรงิๆ หนูหาได้หล่อกว่านี้อกีนะป้า”

“โอ๊ย! ถ้าจะขอคู่ละก็โน่น! ต้องที่พระตรีมูรติแถวๆ เซ็นทรัล-

เวิลด์” มองซ้ายมองขวาแล้วลดระดับเสียงลง “ถ้าจะให้ผลดีต้อง
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กหุลาบแดงเก้าดอก เทยีนสแีดงหนึ่งคู่ รายไหนรายนั้น”

นนัท์นพนิมองหน้าทปีกรแล้วยิ้มเจ้าเล่ห์ ยกมอืป้องปาก ถาม

ป้าเจ้าของร้านกลบั “จรงิหรอืป้า”

“จริงสิ ถ้าจะให้ดี หนูบนน�้าอ้อยน�้าตาลไปด้วยเลยลูก ท่าน 

ช้อบ”

“อ้อ...” ลากเสยีง นยัน์ตาดูมนียัแอบแฝงบางอย่าง

ทปีกรเริ่มจะหวัเราะไม่ออก คดิจะแกล้งคนสกัหน่อย ที่ไหนได้

เธอสั่งอาหารคล่องปาก คยุถูกคอกบัเจ้าของร้าน ซ�้าตอนนี้เขาเหมอืน

จะถกูเอาไปบนบานศาลกล่าวด้วยซ�้า จบีผ่านไอจพีอไหว ถ้าไปไกลถงึ

ขั้นบนบานนี่ท่าจะไม่ไหว

“กนิๆ” สั่งพร้อมจบัช้อนส้อมตั้งท่ารอ เจ้าของร้านกเ็ลยจ�าต้อง

แยกจากโต๊ะนี้ไปดูแลคนอื่น

พอหูเริ่มสงบ ทีปกรก็เพิ่งสังเกตเห็นว่ามีคนมองหญิงสาวคน

สวยในชุดเสื้อแขนกุดผ้าซิ่นกันทั้งร้านจริง ให้หงุดหงิดใจที่ตนเองไม่

เลอืกร้านหรูๆ เมื่อครู่ จะได้เลอืกมมุดีๆ  หรอืห้องวไีอพ ีจะได้ไม่มคีน

มาเมยีงมองเขากบัเธอแบบนี้ มาคดิได้ตอนนี้กส็ายไปเสยีแล้ว

“คณุโกหกไหลลื่นแบบนี้ประจ�าเลยหรอื”

“โกหกที่ไหน หนามคดิจะไปบนจรงิๆ” หนัมามองอกีคนอย่าง

จรงิจงั

“ถ้าจะบนจรงิกม็าบนที่ผมนี่ ขนมาเลยไอ้พวกน�้าอ้อยน�้าหวาน

ของคณุ บนผมน่าจะมหีวงักว่า เชื่อส”ิ

ฟังแล้วนนัท์นพนิเบ้ปากใส่ไม่จรงิจงันกั แม้เธอจะไม่มดีวงนารี

อปุถมัภ์อย่างนทัธ์ อ่อยผูช้ายไม่ขึ้น แต่เรื่องเมาท์มอยกบัชาวบ้าน เธอ

นี่ยนืหนึ่งเลยเรื่องนี้

“ที่ผมถามไม่ใช่เรื่องบน แต่เรื่องโกหกว่าไปร�าแก้บนมา ท�าไม

ไม่ตอบไปตามความจรงิ”
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“อ้อ...กไ็ม่ตลอดไปหรอกค่ะ เพยีงแต่บางเรื่องหนามกไ็ม่อยาก

บอกคนนอก เลยพูดเล่นบ้าง พูดตลกบ้าง หรอืโกหกบ้าง”

“แล้วกบัผม คณุเคยโกหกอะไรบ้างหรอืเปล่า”

นันท์นพินชะงักช้อนที่ตักข้าว เงยหน้าขึ้นมองคนหล่อที่นั่งตรง

ข้าม ขนาดร้านเก่าโทรมยังไม่อาจท�าลายล้างความหล่อของเขาให้ดู

น้อยลงเลย บอกเลยว่าเขาหล่อทะลผุนงัผพุงัด้านหลงันั่นมาทเีดยีว

“ไม่เคยโกหกนะคะ นอกจากพูดเล่นเสยีมากกว่า”

“แล้วที่ว่าจะจบีผมนี่มนัมคีวามจรงิอยู่สกักี่เปอร์เซน็ต์กนั”

ดวงหน้าสวยช้อนมองอกีฝ่ายอย่างไม่มั่นใจเท่าไร แต่มหีรอืนนัท์-

นพนิจะพลาดโอกาสในการหยอด

“จรงิทกุค�าค่ะ”

เสยีงหนกัแน่น ดวงตากลมโตที่จ้องมองตรงมาที่เขาท�าเอาหวัใจ

หนุ่มแกร่งสั่นนดิๆ แต่ทปีกรคดิว่าเพราะเจอเดก็ปากเก่งมาจบี หวัใจ

เลยกระชุ่มกระชวย เหมือนคนแก่เห็นเด็กสาวนั่นละ ไม่นานอาการ

เหล่านี้คงจะหายไป

หลงัออกจากร้านข้างทาง รถยนต์คนัหรกูพ็าคนแต่งตวัสวยกลบั 

ระหว่างทางชายหนุ่มกข็บัรถไปเรื่อยๆ ไม่เรว็มาก ตรงไปตามเส้นทาง

กลบัที่พกั

“คณุอายแุค่นี้ท�าไมไม่จบีเพื่อนรุ่นเดยีวกนัเล่า” พกัใหญ่ทปีกร

กเ็กริ่นถามออกมาอกี

“กไ็ม่มขี้อห้ามไหนบอกไม่ให้จบีคนแก่กว่านี่คะ”

‘เดก็คนนี้น ิพูดเพราะซื่อ หรอืถนดัเรื่องพวกนี้’

ทีปกรหันไปมองคนข้างกายอย่างพินิจอยู่ครู่หนึ่ง ก็เห็นเพียง

ดวงตาใสแจ๋ว แก้มแดงระเรื่อ จะให้เขาคดิว่าหนูน้อยนามว่า ‘หนาม’ 

นี่เก่งกาจเรื่องผู้ชายก็ต้องส่ายหัว ขนาดหนุ่มๆ นักเรียนในคลาสท�า

อาหารยนืจบีอยูร่อบข้าง เจ้าหล่อนยงัไม่รูต้วั ช่างไม่รูว่้าข้าวต้มมดันั่น
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ไม่น่ากนิเท่าเจ้าหล่อนหรอก

“มนักใ็ช่ แต่คนโตกว่าเอาใจยากกว่าเดก็นะ บอกก่อน”

ทปีกรกระตกุยิ้มมมุปากนดิๆ หนัมามองคนข้างๆ ที่ฉกียิ้มยยีวน 

หน้าดูหวานฉ�่าน่ากนิ เอ๊ย! น่ารกัเสยีไม่ม ีชายหนุ่มยกมอืขึ้นไปยผีม

คนข้างๆ อย่างห้ามใจไม่ไหว

“คณุทปี ผมหนามจะยุ่งนะคะ ทรงนี้ยิ่งมวยยากอยู่”

นนัท์นพนิยกมอืขึ้นห้าม ทั้งจดัผมให้วุ่น ไม่เข้าใจคนตวัโตเลย 

เดี๋ยวอารมณ์ด ีเดี๋ยวอารมณ์เสยีใส่เธออยูร่�่าไป เธอเคยอ่านในหนงัสอื

บนัเทงิว่าเขายงัอายไุม่เยอะมาก สามสบิค่อนไปทางปลาย แต่ท�าไม

ภาวะอารมณ์เขาดูเหมือนคนเข้าวัยทองไปแล้ว แต่ถ้าวัยทองแล้วยิ้ม

นดิๆ จบัหวับ่อยๆ คอยชวนไปกนิข้าวด้วยกนั เธอยอม

คดิแล้วหวัใจเธอกพ็องจนแทบคบัอก

ในรถเงียบจนนันท์นพินคิดว่าหูได้ยินแต่เสียงเต้นของหัวใจ

ตนเอง กพ็อดกีบัเสยีงโทรศพัท์ของทปีกรดงัแทรกมา ชายหนุม่ใส่หฟัูง

บลูทูทแล้วกดรบั

“น้องกลุหรอืครบั”

นนัท์นพนิไม่ได้คดิจะแอบฟัง แต่เพราะชื่อ ‘กลุ’ ที่ข้องเกี่ยวกบั

ทปีกรในตอนนี้ที่เธอรู ้คอืผูห้ญงิสวยๆ ที่เขาเดนิควงในเทศกาลทรรศนา

รตันโกสนิทร์ที่เธอและพี่ชายไปออกร้านขนมหนนั้น

“ผมหรอืครบั” ทปีกรหนัมามองคนข้างๆ ครูห่นึ่ง “ว่างครบั น้อง

กลุอยู่แถวไหน”

ปลายสายพูดว่าอย่างไร หญิงสาวไม่ได้ยิน แต่ไม่นานรถของ

ทีปกรก็แวะจอดข้างทางที่ศาลารอรถ หญิงสาวเข้าใจโดยที่อีกฝ่าย 

ไม่ต้องอธบิายด้วยซ�้า

“หนามลงตรงนี้ใช่ไหมคะ” หญิงสาวหยิบข้าวของของตนเอง 

อกที่พองๆ ห่อเหี่ยวลง 
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ทีปกรมีสีหน้าหนักใจอยู่ครู่หนึ่ง เมื่ออีกฝ่ายสีหน้าปกติ เขาก็

เปิดประตูลงไปเอาตะกร้าข้าวของของอีกฝ่ายลงให้ แถมหยิบเงิน 

ค่ารถให้อกีฝ่าย

“ไม่ต้องค่ะ หนามมคี่ารถ ไม่ต้องห่วงหนาม หนามนั่งแทก็ซี่จน

ชนิแล้ว” ไม่ชนิอย่างเดยีวคอืถูกทิ้งนี่ละ

ที่ทีปกรพูดว่าสองมาตรฐานในร้านขายข้าวแกงข้างทาง ตอน-

นั้นนนัท์นพนิยงัไม่เข้าใจด ีจนตอนนี้ถงึเหน็ภาพเหล่านั้นชดัขึ้น

‘ถ้าผมตามจบีใครกจ็ะทุม่หมดหน้าตกั แต่ถ้าใครมาตามจบีผม

เองกต็้องรบัผมให้ได้ ไม่ว่าจะแบบไหน คณุต้องหดัเรยีนรู้เอาไว้อย่าง

หนึ่งนะคณุหนาม เวลาตามจบีคนอื่นคณุกจ็ะได้มาตรฐานที่รองลงมา 

ตรงกันข้าม ถ้าท�าตัวดีมีคุณค่าให้คนอื่นมาตามจีบ ก็จะอยู่ในระดับ 

ไฮคลาส’ 

“แกมนัโลโซยายหนาม เทยีบอะไรกบัระดบัซูเปอร์วไีอพเีล่า”

บอกตนเองระหว่างค้นหาโทรศพัท์ ตั้งใจจะโทร. หาคนที่ร้านให้

มารับ แต่รอบข้างวังเวง เสียงรถที่แล่นผ่านไปผ่านมาดังน่ากลัวจน

อยากยกมอือดุหู ชั่วขณะนั้นนนัท์นพนิหูอื้อตาลายเพราะเสยีงรถที่วิ่ง

ปาดแซงซ้ายแซงขวาผ่านหน้า ขมบัมเีหงื่อซมึ มอืไม้อ่อนระทวยจนท�า

โทรศพัท์หล่น

“โทรศพัท์หรอืกระเบื้องเคลอืบ ตกปุ๊บพงัปั๊บ”

ดวงหน้าซดีออกเผอืดเงยมองถนน กลั้นใจ กลั้นน�้าตา ยกมอื

สั่นๆ โบกแทก็ซี่คนัแรกที่เจอ ก่อนหลบัหูหลบัตาก้าวขึ้นรถ ประคอง

ตนเองออกไปจากที่ตรงนั้นให้เรว็ที่สดุ
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4

“ไอ้หนามท�าหน้าให้มันสวยๆ หน่อยสิ เปลืองเครือ่งส�าอาง

จรงิๆ”

นัทธ์ที่อยู่ในชุดเสื้อม่อฮ่อมยืนมือไขว้หลังก�ากับอยู่ไม่ห่าง ตา

คอยส�ารวจน้องสาวคนสวยที่วันนี้แต่งชุดไทยประยุกต์ มาเป็นผู้ช่วย

ในการถ่ายรายการ ครวัคณุต้อย และช่วยสาธติการท�าอาหารจากร้าน

หนึ่งรายการ

“นี่ก็สวยแล้วนะพี่นัทธ์ ช่างแต่งหน้ายังชมหนามไม่ขาดค�า  

อกีนดิจะพาหนามไปเป็นดาราแล้วเนี่ย” คนที่แต่งตวัสวยจดัทั้งเสื้อผ้า

หน้าผมแย้ง

นัทธ์ไม่ค่อยพอใจในความสวยของน้องเท่าไร กลัวมีคนมา 

เกาะแกะ น้องสาวเขายิ่งซื่อๆ ไม่ทนัคน ถ้าไม่ตดิว่าต้องหาเงนิเยอะๆ 

เพื่อมาดูแลบ้านเรือนไทยและร้านอาหารเพียงพอดีบายเรือนคุณนัทธ์

เอาไว้ อย่าหวงัว่าเขาจะเอาหน้าตาตนเองและน้องสาวออกมาเรยีกสื่อ

และเรยีกลูกค้าแบบนี้

“ถ้าอย่างแกเป็นดาราได้ ใครหน้าไหนกเ็ป็นได้ไหม เอาไอ้ด่าง

ที่บ้านมาแสดงกไ็ด้งั้นส”ิ

“พี่นทัธ์!”
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คนสวยหน้างอใส่ ทั้งสะบดัหน้าแรงๆ ครั้นจะแย้งเรื่องหน้าตา 

พี่ชายเธอก็หน้าหวานหยด หล่อวัวตายควายล้มเสียแบบนั้น เธอจะ

เอาอะไรไปเทยีบได้

“ท�าไม จะเอาไหมโทรศพัท์น่ะ”

เมื่อพี่ชายยกข้อแลกเปลี่ยนมาอ้าง ปากที่ก�าลงัตั้งใจอ้าเถยีงก็

รบีหบุลง ปั้นหน้าเศร้าน่าสงสารเข้าแทนที่

“เอาสิคะคุณพี่ขา ไม่งั้นหนามจะมาแต่งองค์ทรงเครื่องแน่น

ขนาดนี้หรอืไง โทรศพัท์ทกุวนันี้กแ็พงเหลอืเกนิ เครื่องละสองสามหมื่น” 

บ่นอบุอบิ

เพราะโทรศพัท์พงัไปร่วมเดอืน ท�าให้เธอขาดการตดิต่อกบัโลก

โซเชยีลไปอย่างปัจจบุนัทนัด่วน แทบเกดิอาการลงแดงขึ้นทกุขณะจติ

อยู่แล้ว อยากส่องนกัร้อง ดารา และหนุ่มๆ ตามประสา

“ฉนับอกให้เอาเครื่องราคาไม่กี่พนักไ็ม่เชื่อ”

“ก็กล้องมันไม่ชัดนี่นา แถมความละเอียดภาพมันไม่สูงด้วย 

หนามอยากส่องหนุ่มๆ ด้วยความชดัระดบัไฮเอนด์”

พี่ชายที่ยนืคมุเข้มน้องสาวเขกมะเหงกใส่หวัเลก็

“ส่องไปกแ็ค่นั้น เขาไม่เอาแกหรอก แล้วเวลาสาธติท�าขนมกห็นั

มองกล้องแล้วฉกียิ้มกว้างๆ ด้วย พี่จะยนือธบิายอยู่ข้างๆ”

“เจ้าค่ะ” ขานรบัทั้งท�าหน้าย่นใส่พี่ชาย

“แล้วหายท้องเสยีหรอืยงั” ตอนท้ายพี่ชายเลยีบๆ เคยีงๆ ถาม

ช่วงนี้นันท์นพินเห็นชัดว่าพี่ชายเป็นห่วงเธอมาก ตั้งแต่วันที่ 

ถูกเทแล้วเรยีกแทก็ซี่กลบัเอง เธอชอ็กหน้าซดีเหมอืนไม่มสีต ิมอืไม้สั่น

อยู่นานกว่าจะเรยีกสตกิลบัมาได้

“หายมาจะเป็นอาทติย์ๆ แล้วพี่ ท�างานหาเงนิได้น่า ยงัไม่ตาย

ง่ายๆ หรอก”

“อาหารข้างทางทหีลงัห้ามไปกนิ หวิมากกอ็ดมากนิข้าวที่บ้าน
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ที่ร้าน หรอืคราวหลงัถ้ากลวัหวิกห่็อจากบ้านไป” ก�าชบัพร้อมส่ายหน้า

แรงๆ และเปรยเสยีงระอา “เสยีชื่อร้านหมด”

อาหารเป็นพษินี่กเ็สยีชื่อร้านหรอื นนัท์นพนิร�าพงึ

“แล้ววนันี้ไปหาหมอศลิามาแล้วไม่ใช่”

“ไปท�าไมล่ะพี่นทัธ์ หนามหายแล้ว แขง็แรงด ีออกรายการได้ 

ในรายการครัวคุณต้อยไม่มีเอฟเฟกต์ แสงสีเสียงอะไรให้ตื่นตกใจ 

หนามไปสอบถามมาแล้ว”

“ฉนัไม่ได้ห่วงเรื่องเอฟเฟกต์จากทางรายการ ฉนัห่วงแก เดี๋ยว

ว่างๆ เราไปหาหมอศลิากนั”

“หนามไม่ไป หนามหายแล้ว”

“แกหายมาหลายปีแล้ว อันนั้นฉันรู้ แต่มันมาก�าเริบอีก เกิด

ฉกุเฉนิเป็นข้างนอก โทรศพัท์ดนัพงัเหมอืนครั้งนั้นอกี ใครจะช่วยแก”

นนัท์นพนิสบสายตาห่วงใยของพี่ชายผ่านกระจกเงาครู่หนึ่ง

“หนามไม่เป็นอะไร ใช้ชวีติปกตไิด้ พี่กเ็หน็ พี่นทัธ์คะ อย่าท�า

เหมอืนหนามเป็นตวัอะไรที่แปลกแยกนกัหน่อยเลยค่ะ ปล่อยให้หนาม

ใช้ชวีติของหนามไปเถอะ หนามอยู่กบัมนัได้”

พี่ชายยนืกอดอกจ้องมองน้องสาวอย่างไม่วางใจ กพ็อดทีี่โพรดวิ-

เซอร์รายการมาเรยีกไปซกัซ้อมควิ สองพี่น้องเลยจ�าต้องไปสแตนด์บาย 

และแน่นอนว่าพิธีกรชายทั้งหลายในรายการเอาแต่สนใจแม่ครัว 

คนสวยที่ไปสาธติการท�าอาหาร

“กินขนมร้านนี้แล้วรับรองว่าผิวสวย หน้าหวานเหมือนแม่ค้า  

ไม่ลองเดี๋ยวคณุจะคยุกบัเขาไม่รู้เรื่อง”

พิธีกรหนุ ่มที่ยืนขนาบด้านซ้ายด้านขวาของนันท์นพินเอ่ย

กระเซ้าเย้าหยอกเรียกเสียงหัวเราะ ตากล้องก็คอยแต่จับหน้าคนท�า

และผวิสวยๆ เนยีนละมนุของผู้ช่วยพ่อครวั

“ถ้าอยากเจอแม่ค้าหน้าหวาน พ่อค้าหนุ่มหล่อ แถมอาหาร
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อร่อยเลศิแบบนี้ สามารถตดิต่อช่องทางไหนได้ครบั”

ขณะที่ถงึขั้นตอนการชมิอาหาร พธิกีรชายอกีคนกเ็ข้าประเดน็ 

เปิดช่องทางการติดต่อ นัทธ์ก็บอกช่องทางต่อติดร้านเพียงพอดีบาย

เรอืนคณุนทัธ์พร้อมขยบิตาใส่กล้องหว่านเสน่ห์ เรยีกเสยีงกรดีร้องจาก

บรรดาแม่ยกที่ตามพ่อครวัหนุ่มมาในสตูดโิอด้วยดงัสนั่น

“แล้วเบอร์ติดต่อแม่ครัวล่ะครับ ติดต่อเบอร์ไหน” พิธีกรหนุ่ม

รบีหยอด 

นันท์นพินยิ้มเขินอายพอเป็นพิธีเพราะมีแจ้งในสคริปต์มาแล้ว 

และพี่ชายเธอกเ็ล่นบทบาทหวงน้อง แจ้งเบอร์ทางร้านไปซ�้าๆ

กว่าจะบนัทกึรายการเสรจ็กใ็ช้เวลาไปแทบจะวนัครึ่ง สองพี่น้อง

และเดก็ๆ ในร้านจงึได้ขนข้าวของบางส่วนที่เตรยีมมากลบั

“คณุหนามครบั คณุหนาม!”

ตอนที่สองพี่น้องออกจากสตูดโิอ พธิกีรช่วยที่หน้าตาดสีดุและ

ดูเดก็สดุในกลุ่มนามพี่อ๊อฟกต็ามออกมาพร้อมรั้งนนัท์นพนิเอาไว้

“หนามบอกแล้วว่าหนามสวย เดี๋ยวก็มารบเร้าหนามไปเป็น

ดาราอกี เชื่อส”ิ หญงิสาวหนัไปมองพี่ชายพลางกระซบิบอก ก่อนหนั

ไปฉกียิ้มให้พธิกีรท่านนั้น

“คือทราบมาว่าคุณหนามนี่รับสอนท�าอาหารด้วย พอมีเบอร์

ตดิต่อให้ผมหน่อยไหมครบั เผื่อผมจะต้องเรยีนเรื่องอาหารเพิ่ม กอ็ย่าง

ที่เหน็นี่แหละครบั ในรายการกต้็องเข้าใจเรื่องอาหารเรื่องรสชาตอิาหาร 

ต้องศกึษาเอาไว้บ้าง”

นนัท์นพนิรู้สกึเหมอืนได้ยนิเสยีงหน้าแตกดงั เพล้ง! 

นทัธ์ไม่ได้หวัเราะเยาะความเข้าใจผดิแบบมั่นหน้าของน้องสาว 

เพราะพักหลังมานี่ลูกศิษย์ชายเยอะขึ้นมาก แล้วน้องสาวเขาก็แทบ 

ไม่รู้ตัวเลยว่าลูกศิษย์อยากมาเรียนท�าขนม หรืออยากมาเรียนรู้เรื่อง

ความรกักนัแน่
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“มคีรบัๆ นี่นามบตัร ตดิต่อไปเลย หรอืถ้าอยากสอบถามแบบ

ส่วนตวั ระบคุรพูี่หนามเลยนะครบั ขอบใจที่ใส่ใจและอยากศกึษาขนม

ไทยกบัพวกเรา ถอืเป็นเกยีรตมิากเลยนะครบั เพราะคนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อย

สนใจรกัษาวฒันธรรมหรอืแม้แต่อาหารไทยๆ เท่าไหร่”

นัทธ์เข้ามาขวางพร้อมค�าพูดทรงคุณค่า หน้าตาหล่อดูทรงภูม ิ

สาธยายยาวหวังดักให้พิธีกรรายการอาหารงุนงง แล้วก็จบจ๊อบด้วย

การขอบคณุปิดท้าย

“ขอบคณุคณุพธิกีรเขาเสยีสหินาม”

ดงึน้องสาวมาท�าความเคารพ ก่อนยดัน้องสาวเข้าไปในรถแล้ว

ปิดประตู

“เอ่อ...เบอร์น้องไม่มหีรอืครบั” พธิกีรหนุ่มไม่ย่อท้อ

“โทรศัพท์หนามพังน่ะครับ ตอนนี้ก็ท�างานหาเงินซื้อให้วุ ่น  

ยุ่งยากน่ะครบั โทรศพัท์ทกุวนันี้เครื่องเป็นหมื่นๆ นี่กก็ะเดนิสายออก

รายการอีกสิบที่จะได้พอค่าโทรศัพท์ ก็ไม่มีสปอนเซอร์มาอุดหนุนส่ง

โทรศพัท์ถงึบ้านบ้าง ถ้ามแีบบนั้นป่านนี้ไอ้หนามมนัคงมเีบอร์ส่วนตวั

ไปแล้วครบั” นทัธ์ทอดเสยีงยาว มองพธิกีรหนุ่มที่ตามตดิน้องสาวเขา

ตั้งแต่ในรายการแล้ว คอยถามซักนั่นซักนี่นอกสคริปต์อยู่เรื่อยจน

ร�าคาญตา

“อ้อ...ที่อยู่ในนามบตัรเป็นทั้งที่ร้านและที่บ้านนะครบั ว่างๆ ก็

โทร. นดัจองควิไปทานอาหารได้ วนันี้ยงัไงกข็อบคณุมากนะครบัที่ให้

โอกาสร้านของเรามาออกรายการ” กล่าวลาแล้วขึ้นรถ ให้คนรถออก

รถขณะที่นั่งกระหยิ่มยิ้มย่องล�าพงัคนเดยีวจนน้องสาวอดใจไม่ไหว

“ยิ้มอะไรน่ะพี่นทัธ์ หรอืพบรกักบัพธิกีรนั่น”

“เรื่องของฉนั อย่างน้อยกไ็ม่มั่นหน้าว่าเขามาตามไปเป็นดารา

อย่างแกหรอก” ยอกย้อนน้องสาวพร้อมกอดอกวางหน้าตึง “แล้วก็

เข้าไปตอบค�าถามที่หน้าเพจด้วย ไม่เข้าไปดูเลยตั้งแต่โทรศพัท์พงั”
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“กบ็อกให้ซื้อโทรศพัท์ให้หนาม พี่น่ะงก ให้หนามนั่งรอของฟรี

หล่นลงมาจากฟ้าหรอืไง”

“แน่นอน แกไม่รู้อะไร พวกคนรวยๆ หรอืพวกมชีื่อเสยีงน่ะ ของ

พวกนี้จะมีสปอนเซอร์ส่งมาให้ใช้ฟรีๆ น่าจะมีสปอนเซอร์มาถูกตา

ต้องใจร้านเราบ้าง เขาอาจจะส่งให้แกใช้ ใครจะไปรู้”

“จ้ะ! ร้านเราดงันกัน ิและพี่นทัธ์กบัหนามนี่กด็งัตดิลมบนเหลอื

เกนิ ดูแค่เพจขนมก่อน มคีนตามกี่คนกนั สปอนเซอร์หน้าโง่ที่ไหนจะ

ส่งอะไรๆ มาให้”

นทัธ์ไม่ได้ข�า เพยีงสหีน้าอ่อนลง ยกมอืขึ้นลูบหวัน้องสาว

“แกตั้งใจเรยีนไปเถอะน่า อย่าห่วงเรื่องพวกนี้นกัเลย”

“หนามนี่หรอืห่วง น้อยๆ หน่อยพี่นทัธ์ พี่นั่นแหละมกัลากหนาม

มาห่วงด้วย สาวสวยขนาดหนามนี่สมควรเรยีน เที่ยวเล่นอยู่กบัเพื่อน 

ชอปปิงไปวันๆ” นันท์นพินรีบแย้ง ก่อนหลบมะเหงกของพี่ชายที่เขก

ลงมาด้วยความเรว็แสง

“ฉันหมายถึงเรื่องดาราหรือว่าหนุ่มๆ อย่าเพิ่งไปสนใจมันเลย 

ตั้งใจเรยีนให้จบ เอาตวัให้รอดพอ”

“ทอีย่างนี้มาท�าหวง หน้าน้องพี่นี่สวยนกันี่ โตจนป่านนี้ แฟน

สกัคนกไ็ม่ม ีถงึมกีเ็ป็นแค่ตวัส�ารอง” พดูแล้วกท็�าท่าจะน�้าตาซมึ นกึถงึ

วนัที่โทรศพัท์พงักป็วดหวัใจ ปวดใจเข้ากพ็าลนกึโกรธ

“หนามจะตั้งใจเรียนให้จบ ท�างานหาเงินเยอะๆ จะได้สวยๆ 

รวยๆ เก่งๆ”

กอดอกเชิดหน้าทั้งที่ท�าตาแดงๆ เหมือนจะร้องไห้ จนพี่ชายที่

นั่งกอดอกเอนพงิเบาะนั่งด้านข้างใช้เท้าเตะเท้าน้องสาวเบาๆ

“ฝันอยู่หรอืไง แค่เรยีนจบ เอาตวัรอดกพ็อแล้ว ฉนัไม่ได้หวงัให้

แกต้องสวย ต้องรวย ต้องเก่งหรอก แค่ไม่ไปถูกใครหลอกกพ็อ”

“พี่นทัธ์ชอบมาเตะหนาม เดี๋ยวหนามจะหาแฟนเป็นนกัฟตุบอล 
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ลองพี่มาเขี่ยหนามอกีคราวนี้ หนามใหแ้ฟนหนามหวดหนา้แข้งใส่ไมรู่้

ด้วย”

“เออๆ ฉนัจะรอ ถ้าแกเอาแมสซมิาท�าแฟนได้ ฉนัจะกราบเลย”

นันท์นพินสะบัดหน้าใส่พี่ชาย แต่ก็อดยกมือไหว้ไม่ได้ตอนที่พี่

ให้คนขบัรถมาส่งที่คอนโด ก่อนที่ตนเองจะเลยกลบับ้าน

ช่วงหลงัๆ นทัธ์บอกที่ร้านคนเยอะ ไม่ค่อยอยากให้เธอพกัที่นั่น 

นนัท์นพนิเลยต้องมาพกัที่คอนโด ซึ่งเข้าทางคนที่ไม่อยากเข้าครวัอย่าง

เธอพอดี

“ไอ้พี่นัทธ์ อย่าให้หนามจีบเมสซิได้นะ เจอหวดแน่ๆ พี่อะไร

แบบนี้ ไม่เขกหวักถ็บี นี่น้องหรอืว่ากระสอบทรายกนัแน่” บ่นตอนเดนิ

เข้าประตผู่านชั้นโถงประชาสมัพนัธ์ด้วยอาการอ่อนล้า เหมอืนเหน็ร่าง

สงูๆ หนาๆ ของใครบางคนทางหางตา แต่ไม่ได้ใส่ใจ แตะคย์ีการ์ดเข้า

ด้านในโถงลฟิต์ แล้วกดลฟิต์ไปชั้นที่ตนพกั

“คิดอีกทีจีบนักมวยดีกว่า อองตวนเลิกกับชิปปีแล้ว ว่างไหม

น้า...คราวนี้อีพี่นัทธ์พูดมากนักจะได้สั่งให้ไปอัดซะให้น่วมเลย” บ่น

พร้อมลูบก�าปั้นเล็กๆ อย่างอาฆาต ก่อนเดินออกจากลิฟต์เมื่อถึงชั้น

ของตน เลี้ยวไปที่หน้าห้อง กดรหสัเข้าห้อง ปากกห็าวไปด้วยตอนถอด

รองเท้าหยบิเข้าชั้น

“ไหนคณุว่าจะจบีผม”

เสียงห้วนจัดดังขึ้นมา ท�าเอาคนที่อ่อนเพลียทั้งตาโหลสะดุ้ง

โหยง หนักลบัมาเบกิตามองคนที่ก�าลงัยนืถอดรองเท้าอยู่ใกล้ๆ ตน

“คะ...คณุทปี”

“กผ็มส ิคณุคดิว่าใคร”

ทีปกรกอดอกจ้องมองดวงหน้าสวยที่ยังคงมีเครื่องส�าอางฉาบ

ทับอยู่ ดูสวยจัดจ้านกว่าทุกครั้ง แม้จะสวมชุดใส่เล่นอย่างเสื้อยืด

กางเกงยนีกไ็ม่ท�าให้ความสวยลดลงสกันดิ
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ทปีกรโน้มดวงหน้าหล่อเข้ามาใกล้ พร้อมเค้นเสยีงแขง็ออกมา 

“หรอืคดิว่าผมเป็นเมสซ ิหรอือองตวน”

“คะ...คณุเข้ามาได้ยงัไงคะ มาตอนไหน”

หญงิสาวมองเลิ่กลั่กว่าตนเองเข้าห้องถกูไหม ซึ่งกแ็น่ใจว่านี่ห้อง

ของตนเอง ก่อนจะเดนิห่างจากเรอืนกายก�าย�าที่โน้มเข้ามาใกล้ จนได้

กลิ่นอายหอมอ่อนจากเขา แล้วยิ่งตอนนี้เขาอยู่ในชดุเสื้อเชิ้ต กางเกง 

สแลก็สเีทา เสื้อสูทคล้องอยู่ที่แขน ต่างจากที่เธอเจอทั้งสองครั้ง

“กม็าด้วยกนั ถ้าคณุไม่มวัแต่บ่นถงึชูร้กัอย่างเมสซ ิอองตวนอยู่

กค็งได้ยนิที่ผมทกัคณุ และคงรู้ตวัว่าผมเดนิตามคณุมา”

“ตามมาท�าไมคะ”

ถามอย่างไม่เข้าใจ แต่กย็อมหลกีทางให้เขาเดนิน�าเข้าไปยงัห้อง

รบัแขกด้านใน เขาเลือกนั่งโซฟาตวัยาว ขณะที่เธอทิ้งกายนั่งที่โซฟา

เดี่ยว ห่างจากเขาพอประมาณ

“ผมโทร. มาท�าไมไม่รบั ไลน์มากไ็ม่ตอบ ไดเรกเมสเซจกไ็ม่เหน็

เปิดดู”

อาการร้อนใจทั้งหมดนั้น ทีปกรบอกตนเองว่าไม่ได้กังวลที่เธอ

ไม่ติดต่อ เพียงแต่เกรงว่าเธออาจจะไม่ถึงบ้าน เกรงลูกสาวคนอื่นได้

รบัอนัตราย เลยร้อนใจนั่งไม่ตดิ คอยไปแอบดูที่เรอืนคณุนทัธ์ หรอืที่

คอนโดนี่กแ็วะมาบ่อยมากจนแทบจะสนทิกบัพนกังานต้อนรบัของที่นี่

“อ้อ” นนัท์นพนิครางทั้งพยกัหน้าเข้าใจสาเหตกุารมาของเขา

“โทรศพัท์หนามพงัค่ะ พงัตอนลงจากรถพอด ีวนันี้หนามว่าจะ

เปิดโน้ตบุ๊กเชก็สื่อโซเชยีลอยู่ทเีดยีว”

ทปีกรพยกัหน้ารบั แล้วกน็ั่งเงยีบไป

นนัท์นพนิอดึอดั ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไร แล้วมาเพื่อถามแค่นี้

หรือยังไง คนตัวเล็กนั่งกุมมืออย่างท�าตัวไม่ถูก จนกระทั่งเสียงห้วน 

ไม่สบอารมณ์ดงัมา
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“ห้องคณุไม่มเีครื่องดื่มหรอื”

“มคี่ะ”

“แขกมานั่งตั้งนาน คณุไม่คดิจะต้อนรบัอะไรผมหรอืไง ไหนว่า

จบีผมอยู่”

มกุนี้อกีแล้วส ินี่สนิะมาตรฐานส�าหรบัคนที่ตามจบีเขา

นนัท์นพนิอยากขอคนืค�าที่บอกว่าจะจบีเขา ตอนแรกกแ็ค่ชอบ

แบบเด็กๆ ตอนนี้รู้แล้วว่าไม่มีทางเป็นไปได้ และเธอไม่ชอบเป็นตัว

ส�ารองหรอืของเล่นของใคร เพราะรู้สกึไม่สนกุ แค่รบัมอืกบัพี่ชายจอม

หาเรื่องกล็�าบากมากพออยู่แล้ว

นนัท์นพนิเดนิเข้าครวั หยบิแก้วและน�้าเปล่าที่อดัแน่นเตม็ตูอ้อก

มารนิใส่แก้วให้เขา

“มอีะไรให้กนิไหม”

พอเสิร์ฟน�้า แขกไม่ได้รับเชิญก็เอ่ยขึ้น ท�าเอานันท์นพินแทบ

ครางออกมา เธออยู่ในสตูดิโอยืนท�าอาหารมาจนขาแข็ง ตอนนี้สิ่งที่

เธอเกลยีดและไม่อยากเข้าใกล้ที่สดุคอืครวั

“มอียู่มั้งคะ หนามรบกวนคณุทปีเข้าไปหากนิเองในครวั เพราะ

วนันี้หนามเหนื่อยมาก หนามขอล้างหน้าแป๊บหนึ่งนะคะ”

อยากจะต้อนรบัขบัสู้ แต่เธอรู้สกึว่าล้าไปทั้งตวั และคดิว่าจะไม่

อยู่ในความสองมาตรฐานที่เขาสร้างขึ้นอย่างแน่นอน เลยหิ้วกระเป๋า

เดนิขาลากเข้าห้องที่อยูด้่านในสดุ แต่พอเข้าห้องได้ สมองกร็าวกบัลมื

ว่าเขาอยู่ด้านนอก ทิ้งตวัลงเตยีงได้กห็ลบัไปเลย

‘เดก็คนนี้ไม่รู้จกัระวงัตวัเองเลย’

ทีปกรที่ถูกทิ้งให้อยู่ล�าพังในห้องรับแขกตามเข้ามาในห้องด้วย 

หลังคนที่ขอตัวมาล้างหน้าหายไปนาน ตอนนี้เขายืนพิงกรอบประตู

มองร่างบางที่นอนขดอยู่บนเตยีง แอร์ไม่ได้เปิด ไฟไม่ได้เปิด

ร่างหนาก้าวเดนิเข้าไปในห้อง จดัการเปิดแอร์ คลมุผ้าให้อกีคน 
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ก่อนจะหยบิคยี์การ์ดในกระเป๋าของเธอ

“หนาม รหสัเข้าห้องคณุรหสัอะไร” เขย่าถามคนหลบั 

“คณุทปีหรอื...คณุหล่อจงั” คนหลบับ่นงมึง�าออกมา

“ผมทราบ บอกรหสัเข้าห้องคณุมา รหสัอะไร”

คนง่วงนอนมากปรอืตางนุงงอยูน่าน ก่อนจะเอ่ยบอกเขาไป แล้ว

ซกุกายเข้ากบัผ้าห่มอุ่น

ทปีกรได้การ์ดและรหสักล็งไปหาซื้อของกนิของใช้ ก่อนจะกลบั

ขึ้นมา พร้อมเปิดดูบอลคู่ส�าคญัรอบดกึ พกัครึ่งแรกกเ็ข้าไปอาบน�้าใน

ห้องนอนพี่ชายของนันท์นพิน พร้อมรื้อเสื้อผ้าในตู้มาสวมอย่างถือ

วสิาสะ ก่อนมานั่งเอนกาย ขาพาดโต๊ะเลก็ ตาจ้องมองบอลนดัส�าคญั

หยูงัได้ยนิคนง่วงแสนน่ารกับอกว่าเขาหล่ออยูเ่ลย นี่ขนาดหลบั

ยงัคลั่งไคล้เขาขนาดนี้ แล้วหล่อของเจ้าหล่อนนี่มนัต้องมาตรฐานไหน

“เมสซไิม่เหน็จะหล่อตรงไหน เล่นบอลกง็ั้นๆ”

แต่แทนที่ทีปกรจะได้ลุ้นไปอย่างทุกแมตช์ กลับต้องตั้งค�าถาม

กบัตนเองเป็นพนัๆ หน แถมเริ่มเหมน็ขี้หน้านกัเตะคนนี้

“เด็กทุกวันนี้ใจโลเลจริงๆ ดูไม่ออกหรือไงว่าอะไรเพชร อะไร

กรวด”

ทีปกรรู้ว่าไม่ควรลดตัวลงไปในสงครามแย่งชิงที่หญิงสาวสร้าง

ขึ้น แต่พอพักโฆษณา เห็นนักมวยชื่ออองตวนในโฆษณาผลิตภัณฑ์

ยี่ห้อหนึ่งกอ็ดหงดุหงดิขึ้นมาไม่ได้

“นกัมวยคนนี้กห็น้าแหลม นกึว่าผู้หญงิเสยีอกี”

ก�าลังหงุดหงิดกับสองนักกีฬาบ้าก็พอดีห้องนอนที่เจ้าของห้อง

หายเข้าไปซ่อนตวัอยูใ่นนั้นเสยีนานถกูเปิดออกมา ตอนนี้เจ้าของเรอืน

ร่างอรชรอยู่ในชดุอยูก่บับ้าน เสื้อยดืตวัโตๆ กบักางเกงขาสั้นที่สั้นมาก

จนนกึว่าไม่ได้นุ่งกางเกง ดวงหน้าที่เคยแต่งแต้มถูกล้างออกหมดแล้ว 

กลิ่นหอมอ่อนๆ ลอยฟุ้งมา บอกว่าเธอคงอาบน�้าเรยีบร้อยแล้ว
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“ใครเปิดไฟ เปิดทวีทีิ้งไว้เนี่ย พี่นทัธ์คะ พี่นทัธ์! จะมาใช้ไฟแล้ว

ให้หนามจ่ายไม่ได้นะบอกก่อน”

ตะโกนมาตามทางเดินก่อนจะหยุดยืนนิ่งตรงห้องรับแขกเมื่อ

เหน็ว่าเป็นใครกนัแน่ที่มาใช้ทรพัยากรในห้องเธออย่างฟุ่มเฟือย

“คะ...คณุทปี นี่เราฝันยงัไม่ตื่นอกีหรอืเนี่ย ฝันว่าเจอไปแล้ว นี่

ยังฝันว่าตื่นมาเจออีก” เอ่ยอย่างงุนงง ท�าท่าจะเดินเข้าครัว แต่คน 

ตวัโตหนัมามอง ทั้งยงัชูแก้วร้องบอกเธอ

“เสริ์ฟเบยีร์ด้วย ให้ไวๆ”

เสยีงออกดนุดิๆ กร้าวหน่อยๆ ดงัมาบอกให้นนัท์นพนิทราบว่า

นี่ไม่ใช่ฝัน เธอเจอทปีกรจรงิๆ แล้วกเ็กดิจ�าได้ขึ้นมาว่าตนทิ้งเขาไว้แล้ว

หนเีข้าไปนอน ตื่นมาอกีทตีอนนี้กต็สีามครึ่งไปแล้ว

นี่ยังหน้ามึนอยู่อีกหรือเนี่ย หรือยังจะบริการส่งตรงมาให้จีบ 

ท�าคะแนนถงึที่อกีวะ นกึอย่างระแวงแกมสบัสน

“คุณทีป...” ครางออกมาอย่างงุนงง “...เอ่อ...ห้องหนามไม่มี

เบยีร์”

“อยู่ในตู้เยน็ ผมลงไปซื้อมาแล้ว”

นนัท์นพนิคดิถงึความฝันว่าเขาขอรหสัและคย์ีการ์ดห้องเธอ นั่น

กค็งจะเป็นเรื่องจรงิสนิะ

และกจ็รงิ มเีบยีร์กระป๋องอยูใ่นตูจ้รงิ หญงิสาวเลยหยบิออกมา

หลายกระป๋องเพื่อกนัเขาใช้โอกาสนี้จกิหวัใช้เธออกีครั้ง และโชคดทีี่ใน

ตู้มีของว่างอย่างพวกไส้กรอก ลูกชิ้น หญิงสาวเลยยัดใส่ไมโครเวฟ 

ก่อนใส่จานก็หยิบช้อนส้อมใส่มา เดินเอาเบียร์มาส่งให้ทีปกร ส่วน

ตนเองทิ้งกายลงนั่งที่พื้น วางจานใส่ของว่างลงบนโต๊ะเลก็

“ท�าไมต้องเทเบยีร์ใส่แก้วด้วยล่ะคะ”

นนัท์นพนิอดสงสยัไม่ได้ เพราะเธอต้องล�าบากล้างแก้วที่เขาดื่ม

อกี แทนที่จะดื่มผ่านกระป๋อง ดื่มหมดกข็ย�าทิ้ง ง่ายและสะดวกกว่า
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หรอืเหน็ว่าเธอเป็นแม่ครวัเก่งเรื่องท�าความสะอาด แต่นี่แม่ครวั

เวอร์ชนัขี้เกยีจมากๆ นะขอบอก

“เอาบรรยากาศ”

‘บรรยากาศอะไร นี่ไม่ใช่ลานเบียร์สักหน่อย’ อดค่อนขอด 

อีกคนในใจไม่ได้ แล้วใช้ช้อนหั่นไส้กรอกที่เวฟจนแตกบานเต็มจาน 

ตอนนี้กเ็ริ่มเหี่ยวไม่น่ากนิ

“ผมถามจรงิเถอะ คณุเป็นแม่ครวัจรงิๆ หรอื”

นนัท์นพนิจิ้มไส้กรอกที่หั่นเป็นชิ้นพอดคี�าเข้าปาก  เคี้ยวจนแก้ม

ใสๆ พอง ปากสชีมพูอ่อนขยบัหมบัๆ น่ารกั คนที่มองจอทวีตีอนแรก

เผลอละสายตามาจ้องมองภาพนั้นจนได้

“ท�าไมคะ”

“เวฟไส้กรอกได้เหี่ยวและแตกบานขนาดนี้” ชายหนุ่มมองจาน

อาหารว่างของอกีคนพลางส่ายหวัแรงๆ

“หนามชอบกนิแบบนี้”

ทีปกรโน้มตัวลงมา เปิดกระป๋องเบียร์แล้วเทใส่แก้วขณะเอียง

หน้ามองคนที่สนใจไส้กรอกเหี่ยวๆ ในจาน

“ของผมยงัไม่เหี่ยวแบบนี้นะ บอกก่อน”

“คะ?”

นนัท์นพนิเอยีงหน้ามองอกีฝ่าย ก่อนจะลดสายตาลงมองหว่าง

ขาอย่างไม่รู้ตวั พลนัหน้าสาวกแ็ดงซ่านขึ้นมาอย่างไม่มเีหตผุล ส�าลกั

อาหารที่เพิ่งจะกลนืลงคอ

“แคก็ๆ”

เพราะความแสบร้อนที่ระอมุาตามล�าคอและหน้าอก มอืเลก็เลย

ยื่นออกไปคว้าแก้วที่มนี�้าอยูเ่กอืบเตม็ ได้แล้วกย็กกระดกรวดเดยีวหมด

พร้อมลูบอกหลงัจากทเุลาจากอาการแสบร้อน

พอวางแก้วที่น�้าหายไปเกอืบหมดลงที่โต๊ะ อาการแสบร้อนแน่น
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อกตอนแรกกถ็ูกแทนที่ด้วยอาการมนึๆ อาจจะเพราะเหนื่อยมาหลาย

วนั พกัผ่อนไม่เพยีงพอ พอเตมิแอลกอฮอล์ลงไป หน้ากพ็ลนัแดงระเรื่อ

ขึ้นทนัตา

“น�้าอะไรคะนี่”

“เบยีร์”

คนตัวโตเท้าแขนกับหน้าขา เอียงหน้ามองดวงหน้าแดงระเรื่อ 

ดวงตาคู่สวยเป็นประกายวบิวบัน่ามองกว่าก่อนหน้านี้มาก

“ดื่มแล้วหนามรู้สกึหวัหมนุ มนึๆ ร้อนแปลกๆ นี่ปกตไิหมคะ”

นนัท์นพนิแตะฝ่ามอืนุ่มลงที่หน้าขาของทปีกร แล้วเงยหน้าขึ้น

มองจนผมยาวสลวยทิ้งตวัไปด้านหลงั และเพราะเงยหน้าเรว็เลยท�าท่า

จะหงายหลงั ดทีี่ทปีกรคว้าแผ่นหลงันุม่นิ่มเอาไว้ได้ทนั ลากเธอเข้ามา

ชดิต้นขา จนสมัผสัความอวบอิ่มของสองก้อนอวบได้ถนดัถนี่

“อาการปกต”ิ

“งั้นแพ้ไส้กรอกเหี่ยวๆ หรือเปล่า นี่หัวหนามเริ่มหนัก ตาเริ่ม

ลาย เหน็คณุทปีมสีองคนแล้วค่ะ เอ๊ะ! ฝาแฝดไหม ท�าไมหน้าตาดแีพก็

คู่แบบนี้”

เอื้อมสองมือมาประกบดวงหน้าหล่อที่ก้มต�่าจ้องมองเธออยู่ 

ปากเข้มได้รปูอยู่ห่างจากดวงหน้าเธอนดิเดยีว กลิ่นลมหายใจปนกลิ่น

แอลกอฮอล์ดึงให้คนที่แหงนเงยเผยอปากนิดๆ หน้าแดงระเรื่ออย่าง 

น่ารกันั้นดูเมามายหนกัยิ่งขึ้น

“บอกผมก่อนว่าผมกบัเมสซแิละอองตวน ใครหล่อกว่ากนั”

ยงัคงหงึอยู่ไหม ไม่ใช่! แค่รู้สกึว่าไม่แฟร์มากกว่า

ทปีกรถามและตอบตนเองอย่างหนกัแน่น คนในเอเชยีโหวตให้

เขาเป็นหนึ่งในหนุ่มหน้าตาดี ถึงไม่ได้อันดับหนึ่ง อย่างน้อยก็เป็น 

คนไทยคนเดยีวที่ตดิอนัดบั ที่ส�าคญัเมสซกิบัอองตวนไม่ตดิโพลอนัดบั

หน้าตาดดี้วยซ�้า
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“มนักต้็องคณุทปีของหนามสคิะ หล่อ...คนอะไรหน้าตาด ีขนตา

ยาว จมูกโด่ง”

คนพดูไล้ปลายนิ้วไปตามดวงหน้าของเขา ทั้งหวัเราะคกิชอบใจ 

อาการแบบนี้ท�าให้ทีปกรยกยิ้มพร้อมกระซิบบอกเบาๆ แทบชิดใบหู

น้อย

“แบบนี้เขาเรยีกอาการเมาปกต!ิ”


