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บทน�ำ

สุดท้ายแล้วจริงๆ ใช่ไหม

ภทัรยีาใจหายวาบเมื่อกวาดสายตาไปโดยรอบร้านเบเกอรสีขีาว 

โต๊ะ เก้าอี้รูปทรงทนัสมยัที่เพิ่งใช้งานเพยีงหกเดอืนยงัใหม่เอี่ยมมนัเงา 

รวมถึงผนังที่ตกแต่งด้วยภาพวาดลวดลายดอกไม้เล็กๆ ยังแดงสดใส 

ทกุอย่างช่างไม่แตกต่างจากวนัแรกที่หญงิสาวเปิดร้านแห่งนี้ จะแตก

ต่างก็เพียงความเงียบเหงา ที่วันนี้ไม่มีใครสักคนเปิดประตูเข้ามา 

รบัประทานกาแฟ หรอืขนมที่เธอตั้งใจท�าสดุฝีมอื

เพยีงสามเดอืนแรกเท่านั้นที่ผูค้นในตวัเมอืงเชยีงใหม่ตื่นเต้นกบั

ร้านกาแฟแสนสวย ขนมอร่อยแห่งนี้ แต่เมื่อย่างเข้าเดอืนที่สี่ลกูค้าเหล่า

นั้นเหมือนลืมเลือนรสชาติที่เคยลิ้มลอง จวบจนเดือนที่ห้าที่ทุกอย่าง

เปลี่ยนจากหน้ามอืเป็นหลงัมอื ร้านที่เคยคกึคกั ซบเซาลงจนเหน็ได้ชดั 

แม้มีเงินทุนหมุนเวียนอยู่บ้างแต่ก็ชักหน้าไม่ถึงหลังทุกเดือน จนบิดา 

มารดาของเธอซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุด ตัดสินใจให้เลิกกิจการ  

จากร้านเบเกอรทีี่เคยเป็นความฝันอนังดงาม กลบัเปลี่ยนเป็นฝันร้าย

ที่เกดิจากภาระรายจ่ายที่ไม่มรีายรบัเข้ามาให้เหน็

ถึงวันนี้จะเป็นวันสุดท้าย แต่คนรักการท�าขนมเช่นภัทรียาก็ยัง

คงทุม่เทหวัใจกบัเบเกอรสีดุที่รกั เธอตื่นแต่เช้าตรูเ่พื่อลงมอืท�าขนมด้วย
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ตนเองถงึสี่ชนดิ ไม่ว่าจะเป็น เค้กวานลิลา เค้กส้ม บราวน ีบลูเบอร์รี

ชสีพาย อนัเป็นสดุยอดเมนูที่แสนภาคภูมใิจ เธอจดัวางทกุอย่างในตู้

กระจกควบคมุอณุหภมูอิย่างพถิพีถินั ราวกบัวนัแรกที่ร้านในฝันแห่งนี้

เปิดตวั วนันั้นลกูค้าทั้งนกัท่องเที่ยว และคนท้องที่แวะเวยีนมาอดุหนนุ

มไิด้ขาด จนพนกังานหลายคนวิ่งวุ่นวาย ภาพเหล่านั้นคงเป็นได้เพยีง

แค่ความทรงจ�า เพราะวนันี้มเีพยีงเธอเท่านั้นที่ยงัคงยนืรอคอยลูกค้า

อยู่หลงัเคาน์เตอร์อนัเงยีบเหงา

วนันี้ยงัไม่มลีูกค้าสกัคน คดิไปน�้าตาหญงิสาวพลนัเอ่อขอบตา 

เธอไม่เคยคิดว่านี่คือภาพวันสุดท้ายของความฝันที่วาดไว้ตั้งแต่เข้าสู่

ช่วงวยัรุ่น ฝันที่ได้เป็นเจ้าของร้านเบเกอรเีลก็ๆ อนังดงาม

ในระหว่างที่เฝ้าค�านงึถงึภาพวนัเก่านั้น เสยีงกระดิ่งหน้าประตู

กระจกท�าให้คนหมองเศร้าปาดน�้าตา เธอมองลูกค้ารายแรกของวัน 

และอาจจะเป็นรายสดุท้ายของร้าน

ชายหนุ่มผวิขาว รูปร่างผอมสูงในชดุเสื้อยดืคอกลมสขีาว กบั

กางเกงสีน�้าเงินขาสั้นแค่เข่าวางกระเป๋าเป้ใบใหญ่และหมวกแก๊ปลง

บนโต๊ะกลมตัวแรกที่อยู่ติดกับประตูกระจก เขาหันกลับมาอมยิ้มมุม

ปากให้เธออย่างเป็นมติร ใบหน้าเรยีวรูปไข่ จมูกโด่ง ดวงตาโต ขนตา

ยาวของเขาท�าให้หญิงสาวชะงักเล็กน้อยกับความดูดีสะดุดตา ผู้มา

เยอืนแปลกหน้ายงัคงอมยิ้มตอนที่ก้าวเข้ามาหน้าเคาน์เตอร์

นกัท่องเที่ยว เธอคดิแล้วยิ้ม

“รบัอะไรดคีะ” แม้จะเป็นวนัสดุท้าย แต่เธอพร้อมต้อนรบัลูกค้า

ทกุคนอย่างเตม็ที่

ชายหนุ่มเม้มริมฝีปากแดงบางเฉียบคล้ายใช้ความคิด ดวงตา

กลมคมวาวจ้องมองขนมในตู ้ก่อนชี้นิ้วยาวที่ดนูุม่นวลกว่ามอืเธอไปที่

กระจก

“ผมขอลองบราวน ีกบัคาปูชโินร้อนกแ็ล้วกนั” เสยีงทุม้อ่อนโยน
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บอก พร้อมผงกศรีษะเลก็น้อย

“ได้ค่ะ เชญินั่งก่อนนะคะ” เธอตอบ หนัหลงัให้ชายหนุ่มที่ยงั

คงยนืมองตู้ใส่ขนม แล้วลงมอืชงกาแฟอย่างสดุฝีมอื

“คุณท�าร้านนี้คนเดียวหรือครับ” ลูกค้าหนุ่มดวงตาโตถามเธอ 

สายตาเขากวาดมองโดยรอบ เหมือนจะสนใจและชื่นชมบรรยากาศ

ร้านพอสมควร

“ค่ะ”

“ร้านคณุสวยดนีะครบั”

“ค่ะ”

“ไม่ทราบว่าขนมพวกนี้คณุท�าเองด้วยหรอืเปล่าครบั”

“ค่ะ” ภทัรยีายงัคงตอบเช่นเดมิ

นั่นคงท�าให้ลกูค้าคนเดยีวของร้านถอดใจที่คดิชวนเธอคยุ ชาย

หนุ่มกลบัไปนั่งยงัโต๊ะกลม หนัหน้าเข้ามาทางด้านในของร้าน

“ท�าไมคุณถึงจะปิดร้านเสียล่ะ” เขาถามอีกครั้งตอนที่เธอยก

ขนมและกาแฟวางลงตรงหน้า

“คณุรู้ได้ยงัไงคะ”

“กค็ณุตดิป้ายไว้หน้าร้านว่าเปิดวนัสดุท้าย”

“ใช่สนิะ” ภทัรยีาจงึนกึขึ้นได้ เมื่อเช้าเธอเองแหละที่คดิประชด

ชวีติ อยากเขยีนป่าวประกาศให้ใครต่อใครได้เหน็ว่า ร้านกาแฟที่ดทีี่สดุ

ในเมอืงก�าลงัจะเหลอืเพยีงความทรงจ�า “ร้านเจ๊งค่ะ”

“เสยีดายนะ” ชายหนุม่บอก ขณะที่ตกับราวนอีุน่ๆ ใส่ปาก และ

หลบัตาลง ขนตายาว คิ้วเข้มของเขาตดักบัผวิขาวและรมิฝีปากแดงที่

ก�าลงัลิ้มรสชาตหิวานหอมภายในปาก

ใช่ เธอเองกเ็สยีดาย

“ฉันคงต้องฝึกฝีมือมากกว่านี้ค่ะ สักวันฉันคงจะสามารถเปิด

ร้านได้อกี คนที่นี่เอาแต่บ่นว่าขนมที่ฉนัท�าแพงไป พวกเขาไม่เข้าใจว่า
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ท�าไมของพวกนี้ถงึต้องราคาแพง เพราะฉนัใช้วตัถดุบิที่ดทีี่สดุ ฝีมอืฉนั

กไ็ม่ได้ด้อยไปกว่าเชฟขนมในกรงุเทพฯ” เธอบอก อยากระบายความ

ผดิหวงัที่ผ่านมาให้ใครสกัคนได้ฟัง

แต่ลกูค้าของเธอไม่ได้สนใจฟังสกันดิ เขาจบิกาแฟ และวางแก้ว

ลงพร้อมส่ายศีรษะ “รสชาติบราวนีคุณเข้มไปนิดนะครับ คุณใช้

ชอ็กโกแลต 100% ใช่ไหม พอกนิคูก่บักาแฟเลยท�าให้รสชาตมินัยิ่งขม 

ถ้าคณุแนะน�าให้ผมกนิคู่กบันมร้อน อาจจะเข้ากนัมากกว่านี้”

ค�าวิจารณ์จากชายหนุ่มแปลกหน้าท�าให้ภัทรียาถึงกับหน้าชา 

“นี่คณุหาว่าขนมของฉนัไม่อร่อยอย่างนั้นหรอื”

“เปล่าครบั” เขาตอบด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยนเช่นเดมิ “ผมแค่พูด

ไปตามความรู้สกึ ปกตแิล้วผมเป็นพวกชอบของหวานอยู่แล้ว”

“ขอโทษด้วยค่ะ ที่มนัไม่หวาน” หญงิสาวกระชากเสยีง “ถ้าคณุ

ไม่ชอบ ฉนักจ็ะไม่คดิเงนิคณุ ไหนๆ วนันี้กเ็ป็นวนัสดุท้ายของร้าน ฉนั

ถอืว่าคณุเตอืนสตใิห้ฉนัรู้ว่าท�าไมร้านฉนัถงึเจ๊งกแ็ล้วกนั”

“ไม่ต้องหรอกครบั ให้ผมจ่ายเงนิเถอะ คณุท�าขนมใช้ได้นะ อกี

อย่างผมยงัอยากลองชมิขนมชิ้นอื่นด้วย” ผูช้ายขนตายาวยงัคงส่งยิ้ม

ให้เธอ “ไหนๆ ผมกอ็าจจะเป็นลกูค้าคนสดุท้ายของร้าน คณุคดิว่าผม

จะมคีวามสามารถชมิขนมทกุชนดิในตู้หมดไหมครบั”

“ทั้งหมดเลยหรอืคะ” ภทัรยีาถามเขาอย่างแปลกใจ

“ครับ ปกติผมกินไม่เยอะหรอก แต่ผมอยากลองชิมฝีมือคุณ

ก่อน...” ชายหนุ่มหยดุพูดแล้วยิ้มมมุปาก

ภัทรียาจ้องชายหนุ่มผู้เสนอว่าต้องการรับประทานทุกอย่างใน

ตูน้ั้นอย่างประหลาดใจ ถงึไม่เข้าใจเขา แต่พอรูว่้ามคีนต้องการชมิขนม

ฝีมอืเธอกท็�าให้ดใีจแล้ว เธอผงกศรีษะรบัค�า ก่อนน�าขนมอกีสามชนดิ

ใส่ถาดมาให้ พร้อมด้วยนมสดอุน่ร้อนตามค�าขอของนกัชมิคนสดุท้าย

คงจะดถ้ีาเขาเข้ามาก่อนที่เธอคดิจะปิดร้าน เธอมองผูช้ายขนตา
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ยาวรบัประทานขนมทกุชนดิไปอย่างเงยีบๆ จนกระทั่งทกุอย่างตรงหน้า

สะอาดหมดจด

“คณุมฝีีมอืนะครบั” เขาบอกพลางหยบิผ้าเชด็หน้าออกมาจาก

กระเป๋ากางเกง ซบัรมิฝีปากอย่างสภุาพ

“ขอบคณุค่ะ” เพยีงเท่านี้หวัใจที่เคยห่อเหี่ยวกก็ลบัพองโต

“ว่าแต่ว่า เลกิท�าร้านนี้ แล้วคณุจะท�าอะไรต่อครบั” ลกูค้าหนุม่

ถาม หยบิกระเป๋าสตางค์ออกมาจากกระเป๋าเป้ แสดงความหมายให้

เธอเดนิมาคดิเงนิ

“คงไปสมัครงานเป็นเชฟขนมตามโรงแรมมั้งคะ” ใช่ว่าเธอจะ

ทิ้งความฝันไปทั้งหมด ในเมื่อใจยังต้องการท�าขนม เธอย่อมต้อง

พยายามต่อไป ต่อให้เริ่มนบัหนึ่งใหม่อกีกี่ครั้งกต็าม

“หรอืครบั เอาอย่างนี้ไหม...” ว่าแล้วเขาจงึยื่นนามบตัรใบหนึ่ง

ให้ “...ผมพอมคีนรู้จกัเปิดร้านอาหารอยู่ที่กรงุเทพฯ เขาก�าลงัต้องการ

เชฟเบเกอรอียู่พอด ีถ้าคณุสนใจลองโทร. ตดิต่อผมตามเบอร์นี้”

“ขอบคณุค่ะ” ภทัรยีาตอบรบัตามมารยาท เพราะเธอไม่คดิจะ

กลับไปใช้ชีวิตในเมืองหลวงอีก จากหลายปีที่เข้าไปเรียนและท�างาน 

ท�าให้เธอเขด็ขยาดกบัร้านอาหารในโรงแรมใหญ่ใจกลางเมอืง ห้องครวั

ที่วุ่นวาย เชฟที่ตะโกนด่าทอกันตลอดวันท�าให้คนเงียบๆ อย่างเธอ

อดึอดัใจ อกีทั้งชวีติในเชยีงใหม่ท�าให้เธอสงบสขุมากกว่า

“หวงัว่าเราจะได้พบกนัอกีนะครบั” ชายหนุม่ขนตายาวบอกกบั

เธอเป็นครั้งสดุท้ายก่อนออกไปจากร้าน

ใบหน้าหล่อจดั กบัรูปร่างสูงผอม อกีทั้งท่วงท่าอนัเปี่ยมเสน่ห์ 

เกอืบท�าให้ภทัรยีาส่งยิ้มตอบรบั เพยีงแต่เมื่อประตปิูดลงเธอกลบัทอด

ถอนหายใจ หญิงสาวทรุดตัวลงบนเก้าอี้ตัวที่ชายหนุ่มเพิ่งนั่ง ปล่อย

ให้หวัใจที่เต้นเป็นจงัหวะเรว็กว่าปกตไิด้ผ่อนคลาย

คงเพราะค�าพดูหวานห ูเธอคดิตดัอารมณ์ก่อนหยบินามบตัรขึ้น
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มาอ่าน “หม่อมหลวงภาคย์ ภาคนิยั...ร้านกิ่งราชพฤกษ์ สลีม” ภทัรยีา

เบะปาก เอาเข้าจริงเธอไม่นึกอยากกลับไปผจญภัยในเมืองหลวงซ�้า

สอง

รวมทั้งไม่ชอบบุคลิกที่สงบนิ่งนุ่มนวลดุจคุณชายของลูกค้า

ตาหวานคนนั้น เขาท�าให้เธอหายใจไม่ทั่วท้องตอนที่เขามองมาแล้ว

อมยิ้ม

คงเป็นข้อดีที่ร้านเจ๊ง เพราะเธอจะได้ไม่ต้องพบกับเขาอีก ไม่

ต้องมองใบหน้าหวานกับดวงตาเป็นประกายสวยเกินชาย แวบหนึ่ง

ตอนที่เขาก้มลงช่างงดงามเหมือนภาพวาดเทวทูตกรีกโบราณ แต่อีก

มมุหนึ่งเธอกลบัรู้สกึเหมอืนเขามบีางอย่างแอบแฝงไว้ภายใน จนรู้สกึ

สั่นไหวที่กลางอก

แต่เธอคงคดิมากเพ้อเจ้อไปเอง ภทัรยีาสะบดัศรีษะไล่ความรูส้กึ

ประหลาดนั้นออกไป ในเมื่อเธอมคีนรกัเป็นผูห้ญงิสดุเท่อยูเ่ป็นตวัเป็น

ตนอยู่แล้ว เธอจะรู้สกึอะไรกบัผู้ชายได้อย่างไร 

คดิได้ดงันั้นหญงิสาวจงึโยนนามบตัรชายหนุม่ใส่ลิ้นชกัเกบ็เงนิ

อย่างลวกๆ ก่อนหยบิโทรศพัท์ขึ้นมากดหมายเลขใครคนนั้น คนที่จะ

เป็นก�าลงัใจให้เธอได้เวลาที่คดิถงึ

“ฮลัโหล พี่ปิ่นยุ่งอยู่หรอืเปล่าคะ” หญงิสาวส่งเสยีงใส เวลานี้

เธอต้องการก�าลงัใจจากคนปลายสาย

“ยุ่งอยู่ มอีะไร”

เสยีงห้าวกบัน�้าค�าห้วนสั้นท�าให้ภทัรยีาชะงกัเลก็น้อย แม้ระยะ

หลงัเธอจะไม่ค่อยมเีวลาให้รุ่นพี่ที่คบกนัมากว่าสองปี แต่เธอยงัคงส่ง

ข้อความหาเขาอยู่สม�่าเสมอ “เวลานี้พี่ปิ่นไม่ได้พกัเที่ยงอยู่หรอืคะ”

“ยุ่งอยู่ ไม่เข้าใจหรอืไง” คนปลายสายตะคอกซ�้า

“น�้าผึ้งขอโทษ น�้าผึ้งแค่จะโทร. มาบอกว่า วนันี้น�้าผึ้งจะปิดร้าน

แล้วนะ” เสยีงเขาท�าให้หวัใจเธอยิ่งสั่น ไม่รู้ว่าเกดิอะไรขึ้นกบัปิลนัธ์
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“เออ แล้วจะไปท�าอะไรกนิ พี่ไม่มเีงนิเลี้ยงน�้าผึ้งหรอกนะ”

“น�้าผึ้งว่าจะถามพี่ปิ่นอยู่เหมือนกันค่ะว่าที่โรงแรมที่พี่ท�างาน 

พอมตี�าแหน่งเชฟว่างหรอืเปล่า น�้าผึ้งอยากท�างานที่เดยีวกบัพี่ปิ่น”

“ไม่ม ี ไปหางานที่อื่นสนิ�้าผึ้ง คนเป็นแฟนกนัท�างานที่เดยีวกนั

มนัน่าเกลยีด”

“ท�าไมล่ะคะ”

“เซ้าซี้จรงิ ไว้เราค่อยคยุกนัวนัหลงั พี่ก�าลงัยุ่ง”

ไม่ทนัที่ภทัรยีาจะตอบอะไรกลบัไป ปลายสายกต็ดัสญัญาณทิ้ง

อย่างรวดเรว็ หวัใจที่เจบ็ปวดเหมอืนถกูตอกย�้าให้ช�้ากว่าเดมิ เธอปาด

น�้าตาแห่งความน้อยใจทิ้ง และพยายามคดิแง่บวกอย่างที่เป็นเสมอมา

“พี่ป่ินคงก�าลงัยุง่จรงิๆ ไม่เป็นไรหรอก เขายุง่ ไอ้น�้าผึ้ง และตอน

นี้แกต้องเกบ็ร้าน แกเองกต้็องยุง่เหมอืนกนั” หญงิสาวปลอบใจตวัเอง

ครึ่งวันบ่ายภัทรียาจึงได้แต่ระบายความเศร้าไปกับการเก็บ

ท�าความสะอาดถ้วยกาแฟและจานชาม เก็บเค้กที่ขายไปเพียงอย่าง

ละชิ้นใส่ลงกล่องกระดาษ ตั้งใจน�ากลบัไปให้คนงานที่บ้านบดิา มารดา 

ยกเก้าอี้ขึ้นวางบนโต๊ะ ปิดเครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทั้งหมดในร้าน กวาดเศษเงินรวมทั้งนามบัตรของชายหนุ่มเมื่อครู่ลง

กล่องพลาสตกิใบใหญ่

สดุท้ายแล้วจรงิๆ

หญงิสาวมองร้านเบเกอรทีี่รกัเป็นครั้งสดุท้าย อยากจดจ�าทกุสิ่ง

ทกุอย่างที่เริ่มต้นขึ้น และก�าลงัจะจบลงให้ครบถ้วน แล้วจงึเลื่อนฉาก

อะลูมิเนียมลงมาปิดประตูกระจกด้วยน�้าตา จากนี้ไปความฝันที่เคย

สดใสจะถูกฝังไว้กับที่แห่งนี้ ภัทรียาเก็บของใส่รถยนต์คันเล็กแล้ว 

ขบัออกไปพร้อมน�้าตานองหน้า

ไม่รู้เลยสกันดิว่าพรุ่งนี้ โชคชะตาจะน�าพาให้เธอเป็นเช่นไร
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1

รถยนต์คันเล็กถูกเจ้าของเหยียบคันเร่งอย่างรวดเร็วออก

จากตวัเมอืงเชยีงใหม่ มาตามถนนสายยาวไปยงัเขตอ�าเภอแม่รมิ เส้น

ทางสเีขยีวชอุม่ตลอดสองข้างสามารถลดระดบัความเครยีดภายในใจ

ของภทัรยีาลงได้บ้าง และเมื่อเธอเลี้ยวรถยนต์เข้าสูเ่ขตรั้วของบ้านหลงั

ใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยูเ่ชงิเนนิตดิกบัถนน หวัใจที่ห่อเหี่ยวกรู้็สกึมกี�าลงั

ขึ้นจากการคาดหวังว่าจะได้รับอ้อมกอดปลอบโยนจากบิดา มารดา 

เธอจอดรถยนต์และหอบข้าวของที่พอจะถอืได้ออกมา เข้าไปยงัตวับ้าน

ทรงทันสมัยที่ประตูด้านหน้าเปิดกว้างต้อนรับ และเมื่อแม่บ้านสูงวัย

เข้ามารับกล่องขนมที่เหลือกลับมา อดีตเจ้าของร้านเบเกอรีที่อยู่ใน

ภาวะอ่อนล้าจงึเสนอให้น�าไปแบ่งปันคนอื่นๆ ในบ้านให้หมด

“คณุพ่อ คณุแม่ไปไหนคะป้า”

“ปิ๊กกรงุเทพฯ ตั้งแต่เมื่อวานเจ้า”

“อ้าว” หญิงสาวร้องออกมาด้วยความผิดหวัง แม้เคยชินกับ

นสิยัหนุหนัของบดิา มารดาซึ่งชื่นชอบการเดนิทาง แต่กอ็ดน้อยใจอยู่

บ้างไม่ได้ที่ท่านทั้งสองไม่อยูค่อยปลอบประโลมในวนัที่ลกูสาวคนเลก็

ของบ้านอ่อนแอ

ภัทรียามองบ้านหลังใหญ่ที่เงียบเหงาแล้วจึงขึ้นบันไดไปยังชั้น

ผู้ชายแปลกหน้า
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สอง ใช้เวลาส่วนตวัที่มเีหลอืเฟือตอนนี้พกัผ่อนให้ผ่อนคลายด้วยการ

อาบน�้า สระผม แช่ตวั ปล่อยอารมณ์ในอ่างอาบน�้า แต่งหน้า ท�าผม 

แต่งตวัอย่างประณตี เลอืกสวมเสื้อผ้าชดุกางเกงขายาวสฟ้ีาอ่อนหวาน 

หวงัให้ความงดงามเรยีกก�าลงัใจให้กลบัคนื

แต่กแ็ทบสิ้นหวงั เวลาที่ผ่านไปเชื่องช้าและว่างเปล่า

ภทัรยีามองนาฬิกาที่แสดงเวลาห้าโมงเยน็ แต่ท้องฟ้าภายนอก

ยังคงสว่าง ต่างจากหัวใจเธอที่หมองหม่น หญิงสาวหยิบโทรศัพท์ 

ขึ้นมา อยากเห็นข้อความให้ก�าลังใจจากปิลันธ์ แต่หน้าจอโทรศัพท์

กลบัว่างเปล่า ราวกบัคนงานยุง่หลงลมืเธอ หวัใจที่ว้าวุน่ กระวนกระวาย

ท�าให้เธอนั่งไม่ตดิสกันดิ ความเงยีบเหงารอบตวัท�าให้หญงิสาวตดัสนิ

ใจหยบิกระเป๋าและกญุแจรถยนต์

อยากเจอเขา

เพราะเวลานี้เธอต้องการก�าลงัใจ ภทัรยีาขบัรถยนต์คนัเก่งกลบั

เข้าไปยังตัวเมืองเชียงใหม่อีกครั้ง ตั้งใจไปพบหน้าปิลันธ์ถึงที่ท�างาน 

อย่างน้อยหากได้พบกันซึ่งหน้า เขาคงไม่ตัดรอนเธออย่างเช่นใน

โทรศพัท์

เพียงยี่สิบนาทีเท่านั้นภัทรียาก็มายืนอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้า

โรงแรมระดบัสี่ดาวกลางเมอืงเชยีงใหม่ แม้ใจหวงัสร้างความประหลาด

ใจให้คนรัก แต่ส่วนลึกกลับไม่มั่นใจว่าปิลันธ์จะพอใจหรือไม่ที่เธอมา

หาโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า แต่วันนี้เธออยากให้เขากอดปลอบ 

สกันดิกย็งัดี

‘พี่ปิ่นเพิ่งออกไปเมื่อห้านาทีที่แล้วค่ะ’ พนักงานต้อนรับหน้า

เคาน์เตอร์บอกหญงิสาว อกีทั้งแนะน�าให้เธอไปยงัลานจอดรถยนต์เผื่อ

ว่าปิลนัธ์ยงัไม่ได้เดนิทางกลบั

ภัทรียารีบจ�้าทั้งที่สวมส้นสูงไปที่ลานจอดรถยนต์ส�าหรับ

พนกังานที่อยู่ด้านหลงัของโรงแรม หวัใจหญงิสาวเต้นแรงตามจงัหวะ
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ที่รบีเร่ง แต่หวัใจเธอคงเต้นแรงกว่านี้ไม่ได้อกีแล้ว หญงิสาวที่อยากให้

คนรักประหลาดใจกลับต้องประหลาดใจเสียเอง เมื่อเห็นคนสูงโปร่ง 

ผมสั้น ทะมดัทะแมงคุน้ตาในชดุสทูสเีข้มก�าลงัเดนิจงูมอือยูก่บัผูห้ญงิ

ผมยาวรูปร่างเลก็ที่สูงเพยีงหวัไหล่เขาเท่านั้น

ยิ่งเดนิเข้าใกล้คนทั้งสอง หวัใจภทัรยีายิ่งเจบ็ปวด ไม่อยากเชื่อ

สายตาและหูของตนเอง เมื่อเสยีงห้าวแต่หวานหูกระเซ้าคนเดนิเคยีง

ข้าง มอืจบัศรีษะยั่วเย้า เสยีงหวัเราะของคนทั้งสองระคายหวัใจเธอ 

ไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมงาน หรอืคนรู้จกั

“พี่ป่ิน” เธอตะโกนใส่อย่างเหลอือด ไม่คดิว่าคนที่เธอไว้ใจที่สดุ

ในชวีติจะนอกใจ มใีครอื่นลบัหลงักนัเช่นนี้

คนทั้งสองหนักลบัมามองหน้าภทัรยีาแทบพร้อมกนั สหีน้าปิลนัธ์ 

เหมือนตกใจไม่น้อย แต่ก่อนที่เขาจะแก้ตัวหรือตอบอะไรกลับมา  

ผู้หญงิตวัเลก็ด้านข้างกลบัส่งเสยีงแหลมถามออดอ้อน

“ใครคะพี่ป่ิน” อกีฝ่ายเกาะแขนปิลนัธ์แนบแน่น หน้าอกโตเบยีด

แขนเขาอย่างตั้งใจ

ภัทรียาจ้องตาคนรักด้วยหัวใจที่สั่นระรัว มือเธอเย็นเฉียบ  

วงิเวยีนศรีษะคล้ายจะเป็นลมเมื่อเจ้าของเสยีงห้าวตอบกลบัมา

“คนรู้จกั เดี๋ยวน้องส้มรอพี่แป๊บนงึนะฮะ”

“แค่คนรู้จักใช่ไหม” ภัทรียาย้อนค�าพูดที่เพิ่งได้ยินเต็มสองหู 

รูส้กึเหมอืนถกูมดีแหลมคมทิ่มลงบนอกด้านซ้าย เมื่อคนตวัสงูกว่าหยดุ

เผชญิหน้า สายตาเขาไม่เป็นมติรอย่างเคย

“มธีรุะอะไรกบัพี่หรอืน�้าผึ้ง” ปิลนัธ์กอดอกถามอย่างหาเรื่อง

“พี่ป่ินคงงานยุง่มากนะคะ” เธอกดัฟันถาม สายตาจ้องใบหน้า

ผู้หญงิอกีคนที่ยนือยู่ด้านหลงั ไม่เข้าใจเหตกุารณ์ที่ก�าลงัเกดิขึ้น

“ใช่ น�้าผึ้งมอีะไรกบัพี่หรอืเปล่า”

“ม ีวนันี้น�้าผึ้งปิดร้านกาแฟแล้ว” และเธอต้องการก�าลงัใจจาก
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เขา ไม่ใช่ต้องมาเจอเรื่องบ้าบอมากกว่าเดมิ

“รู้แล้ว แล้วไง” เขาตอบราวกับเรื่องของเธอไม่ใช่เรื่องสลัก-

ส�าคญั

“พี่ปิ่นหมายความว่ายงัไง” ภทัรยีาพยายามสะกดเสยีงตวัเอง

ไม่ให้เครอืตามความรู้สกึเศร้าที่เกดิขึ้น

ปิลนัธ์ถอนหายใจพร้อมส่ายหน้า “น่าเบื่อน่ะน�้าผึ้ง อย่าท�าหน้า

แบบว่าทกุเรื่องที่เกดิขึ้นกบัน�้าผึ้งเป็นความผดิของพี่ น�้าผึ้งท�าร้านเจ๊ง

เอง จะให้พี่ตอบว่ายงัไง”

“ท�าไมพี่พูดกับน�้าผึ้งแบบนี้ พี่ปิ่นบอกเองไม่ใช่หรือคะว่าอีก

หน่อยเราจะท�าร้านเบเกอรีด้วยกัน แต่ให้น�้าผึ้งเริ่มต้นก่อน น�้าผึ้งแค่

มาขอก�าลงัใจ” หญงิสาวอยากปล่อยความอดัอั้นออกไปให้เขาได้รบัรู้

บ้าง แต่เธอกลับรู้สึกเหมือนกับมีดแหลมที่ปักกลางอกเมื่อครู่ค่อยๆ 

กรดีลกึลงบนขั้วหวัใจ หญงิสาวเอื้อมมอืคว้ามอืปิลนัธ์ไว้ อยากถามให้

รูช้ดัไปเลยว่าเกดิอะไรขึ้นกบัความสมัพนัธ์สองปีที่ผ่านมา “หรอืเพราะ

ผู้หญงิคนนั้น”

เจ้าของร่างสูง ผมสั้นหลับตาลง พยักหน้าเล็กน้อยอย่างตัด

ร�าคาญ ก่อนจะพูดเสียดแทงหัวใจเธอด้วยเสียงดังลั่น “สมองมีก็น่า

จะคดิได้นะ ที่ช่วงหลงันี้พี่ไม่ตดิต่อน�้าผึ้งเลย น่าจะเป็นเพราะอะไร”

ปิลันธ์ท�าให้ภัทรียาที่ไม่ทันคิดว่าจะได้รับค�าตอบเช่นนี้ถึงกับ

หน้าชา มอืที่ก�าข้อมอืเขาไว้คลายออก เธอไม่รู้ว่าตนเองก�าลงัท�าอะไร

อยู่ ไม่รู้ว่าเพราะอะไรคนที่เคยบอกรกักนัถงึพูดจาไร้เยื่อใยเช่นนี้

“ยายนี่คงไม่มีสมองค่ะพี่ปิ่น” ผู้หญิงผมยาวตัวเล็กแทรกขึ้น 

พร้อมผลกัภทัรยีาให้ออกห่าง “เหน็อยู่ชดัๆ ว่าฉนักบัเขาเป็นแฟนกนั 

ส่วนเธอ...แค่คนรู้จกั”

“เราเข้าใจตรงกนัแล้วนะน�้าผึ้ง พี่ขอตวัก่อน”

ภัทรียาทั้งหูอื้อ ตาลาย คล้ายจะเป็นลม สติสัมปชัญญะถูก
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กระชากออกไปพร้อมหวัใจที่ถกูเฉอืนเป็นชิ้นเลก็ชิ้นน้อย เธอถกูคนที่รกั

ที่สดุซ�้าเตมิให้เสยีใจในวนัที่อ่อนแอที่สดุ

ปิลันธ์ท�าเหมือนไม่เคยรักเธอมาก่อน คิดแล้วน�้าตาก็ไหลอาบ

สองแก้ม ภาพคนสองคนเดินจากไปนั้นชัดเจนเต็มสองตา แต่กลับ

ท�าให้หวัใจเธอพร่ามวัเพราะความเศร้าที่ปกคลมุ ภทัรยีาอยากกรดีร้อง 

นี่หรอืคอืสิ่งที่เธอได้รบัตอบแทนจากความรกั ความไว้ใจที่มอบให้ปิลนัธ์

มาตลอด

เธอทรุดตัวนั่งลงกับพื้นบาทวิถีริมถนน ปล่อยให้รถยนต์ของ 

ปิลนัธ์ขบัผ่านไป โดยที่เขาไม่แม้แต่จะชะลอความเรว็เหลยีวแลเธอ

เมื่อไหร่กันที่เขาหมดรักเธอ แม้แต่เยื่อใยที่เคยมีให้แก่กันก็ 

รางเลอืนจนหมดสิ้น

หญงิสาวนั่งร้องไห้อยู่นานจนน�้าตาเหอืดแห้ง หวัใจอ่อนล้า ไร้

ความหวงั หนทางอนาคตมดืมนเช่นเดยีวกบัท้องฟ้ายามค�่าคนืนี้ เธอ

เดินเหม่อใจลอยจากลานจอดรถออกมาจนถึงถนนใหญ่หน้าประตู

โรงแรม แสงไฟฟ้าบนถนนกับการจราจรพลุกพล่านยิ่งท�าให้อารมณ์

อ่อนไหว หญงิสาวมองรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่แล่นขวกัไขว่

หลังจากนี้เธอจะมีชีวิตอย่างไร คิดแล้วคนถูกทิ้งไว้ก็พลันหมด

แรง เธอนั่งลงที่ขอบถนนข้างประตทูางเข้าโรงแรม ไม่สนใจว่าจะมใีคร

มองหรอืสนใจ หวัใจเจอเรื่องเจบ็ปวดซ�้าๆ เกนิกว่าจะทนได้ในวนัเดยีว 

ไม่เข้าใจว่าตนเองผิดอะไรโชคชะตาถึงไม่เข้าข้างเธอเลยสักนิด ทั้งที่

เธอไม่เคยคดิร้ายกบัใคร แต่ท�าไมโชคชะตาถงึใจร้ายกบัเธอเช่นนี้

ภัทรียาก้มหน้าลงกับฝ่ามือทั้งสองข้าง ปล่อยเสียงสะอื้นออก

มาสดุแรง น�้าตาเปียกปอนใบหน้า อยากให้วนัเวลาย้อนกลบัไป อยาก

แก้ตวักบัสิ่งที่เกดิขึ้น ทั้งเรื่องร้านเบเกอรแีละความรกั

“นี่คณุ” เสยีงทุม้ของใครบางคนท�าให้ภทัรยีาออกจากความคดิ

และคนืสต ิ เขาสะกดิไหล่เธอเบาๆ “มานั่งร้องไห้ท�าไมตรงนี้ หรอืยงั
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เสยีใจที่ร้านกาแฟเจ๊ง”

วาจาเขาร้ายกบัหวัใจเธอเหลอืเกนิตอนที่ถาม ซ�้ายงันั่งลงด้าน

ข้างโดยไม่สนใจว่าเธอจะอนุญาตหรือไม่ คนร้องไห้จนเกือบหมดแรง

เหลอืบมองชายหนุ่ม

“คณุ...” ผู้ชายตาหวานคนนั้นเอง

“มานั่งร้องไห้ท�าไมตรงนี้” เขาถาม หยิบผ้าเช็ดหน้าออกจาก

กระเป๋าเสื้อเชิ้ตส่งให้คนใบหน้ายบัยู่ยี่ “เชด็หน้าหน่อย มาสคาราไหล

จนเปื้อนแก้มหมดแล้ว”

“ออื” เธอส่ายหน้า ไม่อยากสงุสงิกบัคนแปลกหน้า โดยเฉพาะ

ในอารมณ์เช่นนี้

“มาสมคัรงานที่นี่แล้วเขาไม่รบัหรอืไง” ชายหนุ่มถาม

ภทัรยีาไม่มอีารมณ์คยุกบัใคร เธอกอดหวัเข่าตนเอง ซกุใบหน้า

ลงกับต้นขา หลับตาปล่อยความเศร้าให้กัดกินภายในหัวใจ หวังว่า

ผู้ชายแปลกหน้าจะหมดความอดทนแล้วเดนิจากไปเอง

“ไม่ตอบ แสดงว่าใช่” คนตื๊อเออออเอาเอง “อย่าเพิ่งรบีส ิร้าน

คณุเพิ่งเจ๊งวนันี้ พกัสกัอาทติย์ สองอาทติย์ค่อยสมคัรงานคงไม่สายไป

หรอกมั้ง”

“คุณไม่เข้าใจหรอก มันสายไปแล้ว” หญิงสาวครวญ แต่เธอ 

ไม่ได้หมายถงึเรื่องงาน

“ไม่สายหรอก นี่แค่ค�่า”

ค�าพูดกวนประสาทของชายแปลกหน้ารูปหล่อท�าให้ภัทรียาถึง

กบัเงยหน้าขึ้นจ้องเขา ก่อนจะรู้ตวัว่าไม่ควรหงดุหงดิใส่คนแปลกหน้า 

“ฉนัไม่ตลกนะคณุ”

“แต่ผมเป็นคนตลก ทั้งหล่อ ทั้งตลก แถมยงัใจด ีวนันี้ผมอตุส่าห์

เป็นลูกค้าคนสุดท้ายของร้านขนมคุณ คุณไม่คิดจะเงยหน้าขึ้นมาคุย

กบัผมบ้างหรอืไง”
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“กฉ็นัไม่อยากคยุ คณุไปเถอะ ปล่อยฉนัไว้อย่างนี้แหละ” หญงิ

สาวปาดน�้าตาแล้วก้มลงซบหน้ากับหัวเข่าอีกครั้ง อยากอยู่กับความ

เจบ็ปวดตามล�าพงั

และเขาก็ท�าอย่างที่เธอต้องการ ชายหนุ่มนั่งนิ่งไม่เปิดปากส่ง

เสยีงอะไรออกมาเลยพกัใหญ่ ก่อนที่จะลกุขึ้นยนื และเดนิจากไป

แต่เพยีงครูเ่ดยีวเท่านั้น ผูช้ายร่างสงู ดวงตาหวานกลบัมาพร้อม

ถงุร้านสะดวกซื้อ

“กินเบียร์ไหม” เขาถาม ยื่นกระป๋องสีขาวเย็นจัดออกมาแตะ

แขนหญงิสาว

เมื่อถกูตื๊อถามมากเข้า คนเศร้ากพ็อจะผ่อนคลายอารมณ์ไปได้

บ้าง ภัทรียาปาดน�้าตาที่เปรอะเปื้อนออกจากแก้ม เริ่มรู้ตัวว่าตนเอง

ร้องไห้มากเกนิไปจนปวดกระบอกตา

เธอเงยหน้ามองชายหนุ่มแล้วส่ายศรีษะ “ไม่ค่ะ”

ชายหนุม่พยกัหน้าก่อนวางกระป๋องลงบนพื้นระหว่างเธอกบัเขา 

แล้วหยบิอกีกระป๋องหนึ่งออกมาจากถงุแล้วเปิดดื่ม

“ตามใจ” เขาบอก แต่ยกกระป๋องเบยีร์ในมอืตนเองจบิไปอย่าง

เงยีบๆ

ครู่ใหญ่ผ่านไปภทัรยีาที่เริ่มคลายความเศร้าจงึหยดุร้องไห้ เธอ

เหลอืบมองคนที่ยงันั่งอยูเ่ป็นเพื่อนแล้วเงยหน้ามองท้องฟ้ายามค�่าคนื 

แม้แสงไฟฟ้ายามค�่าคนืกลางเมอืงใหญ่จะกลบแสงดวงดาวไปบ้าง แต่

ท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งก็พอท�าให้เธอมองเห็นดวงดาวส่องสว่างในคืน 

ข้างแรมได้

“ที่นี่ดาวสวยกว่าที่กรงุเทพฯ” ชายหนุม่เอ่ยขึ้นมาท�าลายความ

เงยีบ

“ค่ะ ขอบคุณนะคะ” ภัทรียาบอกเบาๆ รู้สึกซาบซึ้งกับความ

ใจดีของชายหนุ่มแปลกหน้า หากไม่มีเขามาป้วนเปี้ยน เธอคงนั่งจม
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อยู่กบัความเศร้าไม่มทีี่สิ้นสดุ

“ขอบคณุท�าไม ผมกไ็ด้คณุมาเป็นเพื่อนนั่งกนิเบยีร์ไง” ผู้ชาย

ตาหวานตอบ ใบหน้าหล่อเหลามรีอยยิ้มให้เธอ “ว่าแต่ท�าไมคณุมานั่ง

ร้องไห้ตรงนี้ หรอืโรงแรมไม่รบัคณุเข้าท�างานจรงิๆ”

“ไม่ใช่หรอกค่ะ ฉนัถูกแฟนนอกใจ” ภทัรยีาตอบเศร้าเมื่อคดิถงึ

เรื่องที่เพิ่งเกดิขึ้น

“อ๋อ ผมเสยีใจด้วย วนันี้เลยเป็นวนัที่หนกัหนาของคณุเลยส”ิ

“ค่ะ เพราะที่ผ่านมาฉนัมวัแต่สนใจงานที่ร้าน จนไม่มเีวลาให้

เขา ท�าให้เขาไปมคีนอื่น” เธอตอบแล้วถอนหายใจ

ชายหนุ่มพยักหน้ารับฟัง สายตามองไปบนท้องฟ้าขณะดื่ม

เครื่องดื่มจากกระป๋อง “เชยีงใหม่อากาศดนีะครบั”

“ค่ะ คณุเป็นคนกรงุเทพฯ หรอืคะ”

“ใช่ครบั” 

“ที่นี่อากาศดกีว่ากรงุเทพฯ เยอะ คนกใ็จเยน็กว่า ไม่ต้องรบีเร่ง 

ไม่ต้องแข่งขนัเหมอืนสมยัที่อยู่กรงุเทพฯ โดยรวมแล้วฉนัชอบที่นี่ แต่

ที่นี่คงไม่ชอบฉนั”

“อ้าว ผมนกึว่าคณุเป็นคนเชยีงใหม่เสยีอกี”

“ค่ะ ฉันเป็นคนเชียงใหม่นี่แหละค่ะ แต่เรียนที่กรุงเทพฯ มา

ตลอด สงสยัฉนัคงต้องกลบัไปเริ่มต้นนบัหนึ่งใหม่ที่กรงุเทพฯ อกีแล้ว 

ก่อนหน้านี้ฉนัไม่เคยวางแผนว่าร้านเบเกอรขีองฉนัจะเจ๊ง”

“บางทชีวีติกเ็ปลี่ยนแปลงได้ตลอดครบั ว่าแต่คณุไม่ได้มาสมคัร 

งานที่โรงแรมนี้ใช่ไหมครบั”

“เปล่าค่ะ แฟนฉัน...” ภัทรียาเว้นช่วงแล้วถอนหายใจอีกครั้ง 

“...แฟนเก่าของฉนัท�างานที่นี่”

“แล้วเขากท็ิ้งคณุไปกบัผู้หญงิคนใหม่งั้นหรอืครบั”

ภทัรยีาพยกัหน้ารบั แผลในหวัใจยงัคงสดใหม่จนรู้สกึเจบ็ปวด 
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ความรกัของเธอไม่มค่ีาส�าหรบัเขาเลย ต่อให้เคยช่วยเหลอืเขามากแค่

ไหน แต่เขากย็งัหกัหลงัเธออยู่วนัยงัค�่า

“ฉันเพิ่งสังเกตว่าสองสามเดือนมานี้เขาไม่เคยโทรศัพท์หาฉัน

ก่อน ไม่มาหาที่ร้านอย่างแต่ก่อน เพราะฉนัคงสนใจแต่เรื่องตวัเองมาก

เกนิไป เขากเ็ลยเบื่อ”

“อย่าโทษตัวเองเลยครับ เรื่องความรักเป็นเรื่องที่อธิบายยาก 

บางทีมันก็มาแบบที่ไม่ทันตั้งตัว แต่บางทีก็จากไปแบบไม่บอกกล่าว

เหมอืนกนั” ชายหนุ่มบอกด้วยรอยยิ้ม

“ใช่ค่ะ” เธอเหน็ด้วย

“แต่ผมกค็ดิว่าผู้ชายคนนั้นคดิผดิที่ทิ้งคณุไปหาผู้หญงิคนอื่น”

“บางทเีขาอาจจะคดิถูกกไ็ด้ค่ะ” หญงิสาวตอบอย่างเหม่อลอย 

ก่อนตัดสินใจหยิบเบียร์ที่วางอยู่ข้างตัวขึ้นมาเปิด “คุณให้ฉันใช่ไหม

คะ”

“ครบั ถงึเบยีร์จะขม แต่พอกนิไปสกัพกัรสชาตหิวานจะแทรก

เข้าสูป่ลายลิ้น ผดิกบับางอย่างที่แรกๆ อาจจะหวาน แต่ความจรงิแล้ว

ขมกไ็ด้”

“เหมอืนความรกั ใช่ไหมคะ” คนอกหกัถามแล้วยกกระป๋องขึ้น

ดื่ม

“อย่าโทษความรกัเลยครบั โทษคนเราดกีว่าที่ไม่รูจ้กัค�าว่าพอ”

“คณุพดูอย่างกบัคนอกหกั หน้าตาอย่างคณุไม่น่าอกหกันะคะ” 

ภทัรยีาถาม รู้สกึถูกชะตากบัชายหนุ่มที่ท�าให้เธอคลายเศร้า

“นั่นสิ ผมว่าผมก็หล่อ แต่ท�าไมผู้หญิงถึงไม่สนใจก็ไม่รู้” เขา

ตอบเธอด้วยรอยยิ้มอย่างไม่นกึถ่อมตวั

“เนอะ ฉนักค็ดิว่าฉนักส็วยประมาณนงึ แต่ท�าไมถงึถกูทิ้งกไ็ม่รู”้ 

เธอย้อน ค�าพูดเขาท�าให้เธอมกี�าลงัใจมากขึ้น

“โลกนี้ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอก มีแต่ผมนี่แหละที่สมบูรณ์
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แบบ” ชายหนุ่มบอก พร้อมหวัเราะกบัค�าพูดของตนเอง “ผมหลงตวั

เองเกนิไปไหม”

“นดิหน่อยค่ะ” เธอยอมรบัพร้อมหนัมองชายหนุ่มอย่างเตม็ตา

เป็นครั้งแรก

เพิ่งสงัเกตว่าคนตาหวานไม่ได้แต่งตวัสบายๆ อย่างตอนช่วงเช้า 

เขาสวมเสื้อเชิ้ตเข้ารูปสีครีมกับกางเกงสีน�้าเงินเข้มตัดเย็บเรียบร้อย 

บนตกัมเีสื้อสูทสเีข้ากบักางเกงพาดไว้

“คณุมาท�างานที่เชยีงใหม่หรอืคะ”

“ครบั พรุ่งนี้กก็ลบัแล้ว”

“อ๋อ” หญิงสาวไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะเหตุใดเธอจึงตอบ

กลบัไปได้เพยีงเท่านั้น บางทเีธอคงถูกชะตากบัผู้ชายแปลกหน้าคนนี้

“คุณก�าลังคิดเสียดายที่ผมต้องกลับกรุงเทพฯ ใช่ไหม เพราะ

ฉะนั้นคนืนี้คณุต้องตั้งสตใิห้ได้ อยากร้องไห้กร้็องไปให้เตม็ที่ แต่พรุง่นี้

คณุต้องเข้มแขง็เพื่อเริ่มต้นใหม่ เพราะผมไม่ได้อยูน่ั่งปลอบใจคณุแบบนี้ 

แล้วนะครบั”

“ค่ะ” คนเจบ็ที่หวัใจพยกัหน้ารบั “ขอบคณุนะคะ ฉนัคงแย่กว่านี้ 

ถ้าคณุไม่มานั่งเป็นเพื่อน”

“แต่ผมรับรองได้ว่าชีวิตคุณจะดีกว่านี้ ถ้าไปกรุงเทพฯ แล้ว

สมคัรเป็นเชฟเบเกอรกีบัร้านที่ผมเขยีนไว้บนนามบตัรผม”

“ขนาดนั้นเชยีวหรอืคะ ฉนัขอคดิดกู่อนกแ็ล้วกนั” เธอตอบ เวลานี้ 

อยากพกัหวัใจให้คลายเศร้าสกัพกั

“อย่าคดินานแล้วกนัครบั บางทกีรงุเทพฯ อาจจะไม่ได้เลวร้าย

ไปหมดกไ็ด้” เขาเอ่ย ใบหน้าหล่อเหลายงัมรีอยยิ้มอบอุ่นให้เธอตอน

ที่ลกุขึ้นยนื

“ค่ะ ขอบคณุจรงิๆ นะคะ คณุ...” หญงิสาวพยายามนกึชื่อที่

ปรากฏบนนามบตัรที่ได้รบัเมื่อเช้า แต่กลบันกึไม่ออก
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“ไม่เป็นไร หวงัว่าเราจะได้พบกนัที่กรงุเทพฯ นะครบัคณุน�้าผึ้ง” 

ผู้ชายตาหวานตอบ ก่อนเดนิเข้าสู่โรงแรม

ภัทรียามองตามชายหนุ่มรูปร่างสูงไปจนลับสายตา เขาท�าให้

เธอหยดุร้องไห้ได้อย่างไรกนั หญงิสาวคดิขณะที่ดนัตวัยนืขึ้น ชั่วเวลา

เพยีงไม่นานที่ได้นั่งสนทนากบัชายแปลกหน้าคนนี้ เหมอืนได้ใช้เวลา

ยาวนานกบัเพื่อนสนทิรูใ้จ ความเศร้าโศกเมื่อครูจ่างลง เขาเหมอืนแสง

สว่างเล็กๆ ที่ผ่านเข้ามาในช่วงเวลาที่ชีวิตมืดมน เติมความหวังให้

พยายามเดนิหน้าต่อไปในวนัพรุ่งนี้

บางททีี่กรงุเทพฯ อาจเปิดโอกาสให้เธออกีครั้ง และหากได้พบ

ชายหนุ่มอีกครั้ง เธอจะขอบคุณเขาอย่างจริงจัง ที่ท�าให้เธอคิดได้ว่า

ชวีติมวีนัพรุง่นี้เสมอ และบางทโีชคชะตาอาจจะไม่ได้ใจร้ายกบัเธอเกนิ

ไป หญงิสาวยิ้มให้ตนเองแล้วจงึขบัรถยนต์กลบับ้านไป

เพราะจดุสิ้นสดุของบางสิ่ง อาจเป็นการเริ่มต้นของบางอย่าง

กรงุเทพมหานคร เมืองท่ีการจราจรตดิขัดอนัดบัหนึง่ของ

โลก กบัอากาศที่ร้อนอบอ้าวชวนให้คนใจร้อน แต่สิ่งเหล่านี้จะมผีลต่อ

ภทัรยีาหรอืไม่นั้น เธอกย็ากจะตอบได้ เพราะตอนนี้รถตูอ้เนกประสงค์

สีขาวรุ่นใหม่ล่าสุดทะเบียนเชียงใหม่ของบิดา ได้พาเธอมาหยุดอยู่ที่

ประตูหน้าโถงทางเข้าของคอนโดมเินยีมกลางเมอืง

ทนัททีี่ประตรูถตูเ้ลื่อนเปิดหญงิสาวผมบ๊อบสั้นในชดุกางเกงยนี

ขาสั้นกับเสื้อยืดคอกลมสีเทาก็ก้าวลงมายืนยืดเส้นยืดสายอยู่ข้างรถ 

เพื่อคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทางจากเชียงใหม่มากว่าแปด

ชั่วโมง เธอใช้เวลาตลอดสองสัปดาห์คิดใคร่ครวญหาเส้นทางให้ชีวิต

เดนิต่อไป ก่อนตดัสนิใจขออนญุาตบดิา มารดากลบัมาใช้ชวีติในเมอืง-

หลวงอกีครั้ง

ภทัรยีาเงยหน้ามองตกึสูง อากาศร้อน กลิ่นควนัพษิ และการ
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จราจรยามเย็นแตกต่างกับเมืองที่จากมามาก รวมทั้งการเริ่มต้นนับ

หนึ่งใหม่ในวยัยี่สบิเจด็นั้นยากเยน็กว่าสมยัวยัรุ่นเหลอืเกนิ

เอาเข้าจรงิเธอเองกน็กึหวาดกลวัอนาคตอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะ

หลงัจากที่เธอหาข้อมลูร้านอาหารชื่อดงัที่ผูช้ายแปลกหน้าแนะน�า ภาพ

และรีวิวมากมายกล่าวยกย่องร้านอาหารกิ่งราชพฤกษ์ไว้ว่าเป็นร้าน

อาหารร่วมสมัยที่ผสมผสานความหรูหราไว้กับความอบอุ่นได้อย่างด ี

อกีทั้งยงัมคีนเขยีนไว้ว่า หากใครได้ไปเยอืนที่นั่นสกัครั้งจะอยากกลบั

ไปอีกซ�้าๆ รีวิวเหล่านั้นเรียกความสนใจจนเธอนึกอยากรู้อยากเห็น 

อยากมสี่วนร่วมกบัรวีวิเหล่านั้นบ้าง

ถ้าหากร้านจะรบัเธอเข้าท�างาน

ถึงภัทรียาจะมั่นใจในความสามารถตัวเอง ด้วยวุฒิการศึกษา

จากโรงเรียนสอนท�าอาหารชื่อดังในฝรั่งเศส ประสบการณ์ที่ผ่านงาน

เชฟเบเกอรีในโรงแรมใหญ่ รวมทั้งผลงานประกวดรายการต่างๆ 

มากมายมาตลอดห้าปี หากไม่นบัประสบการณ์ท�าร้านเบเกอรตีวัเอง

เจ๊ง ร้านอาหารไหนในเมอืงกรงุกค็งต้องการร่วมงานกบัเธอ

แต่เธอไม่มั่นใจเลยเมื่อคดิว่าต้องไปของานกบัร้านกิ่งราชพฤกษ์ 

เพราะกิตติศัพท์ความมากเรื่องของคุณชายเจ้าของร้านอาหารเก่าแก่

นี้ขจรขจายไปทั่ว ตั้งแต่ในแวดวงเชฟ รวมทั้งในสื่อโซเชยีลที่ให้สมญา

นาม หม่อมราชวงศ์ภาคนิ ภาคนิยั ว่าคณุชายพรกิสด ด้วยวาจาเชอืด

เฉือนไม่เกรงใจใครกับท่วงท่าน่าเกรงขาม ต่อให้เป็นนักชิมหรือนัก

วจิารณ์อาหารสายไหนกก็ลวัท่านจนหวัหด

แต่ที่สงสยักว่านั้น ในรวีวิร้านอาหารกลบัไม่เอ่ยถงึ หม่อมหลวง-

ภาคย์ ภาคนิยั

ผู้ชายขนตายาว ดวงตาหวานคนนั้นเป็นอะไรกบัคณุชายพรกิสด

กนัแน่ หญงิสาวกย็ากจะคาดเดา

ภทัรยีาลากกระเป๋าเดนิทางสองใบใหญ่เข้าไปยงัโถงลอ็บบขีอง
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คอนโดมเินยีมอย่างทลุกัทเุลเพยีงล�าพงั และกว่าจะพาตวัเองขึ้นลฟิต์

ไปถึงห้องบนชั้นสามสิบสองก็เล่นเอาคนไม่ค่อยออกก�าลังกายหอบ

เหนื่อยไม่น้อย ยิ่งไปกว่านั้นทนัททีี่เปิดประตหู้อง ฝุน่หนาที่ปกคลมุอยู่

ตามเฟอร์นิเจอร์ก็ท�าให้เธอจามจนแทบหมดแรง ความตั้งใจจะนอน

พักสักงีบก่อนจัดข้าวของก็เป็นอันต้องล้มเลิก หญิงสาวต้องจัดการ

ท�าความสะอาดห้องพักจนสะอาดเอี่ยมเสียให้เสร็จ ไม่เช่นนั้นเธอคง

จมกองฝุ่นตายก่อนได้งานใหม่

นั่นท�าให้ล่วงไปถึงเที่ยงคืนกว่าภัทรียาจะได้กระโดดขึ้นนั่งบน

ที่นอนนุ่มในห้องนอนแคบ ยังดีที่เครื่องปรับอากาศเย็นฉ�่าช่วยท�าให้

ร่างกายเธอผ่อนคลาย การเดนิทางและความเหนื่อยล้าตลอดวนัท�าให้

ความง่วงเข้ามาเยอืนเธอได้อย่างง่ายดาย แต่ก่อนที่หญงิสาวจะหลบั

ใหล เสยีงเครื่องมอืสื่อสารที่วางอยู่บนตู้หวัเตยีงกด็งัขึ้น หน้าจอสว่าง

ปรากฏชื่อใครคนหนึ่ง คนที่ขาดการตดิต่อไปกว่าสองสปัดาห์

ปิลนัธ์

คนที่เกอืบนอนหลบัไปแล้วถงึกบัผดุนั่ง มองชื่ออดตีคนรูใ้จด้วย

หวัใจที่สั่นไหว ยากจะตดัสนิใจว่าควรเอื้อมมอืไปเลื่อนหน้าจอตอบรบั

ปลายสาย หรอืกดตดัสญัญาณทิ้งอย่างไร้เยื่อใย อย่างที่เขาท�ากบัเธอ

วนันั้น หญงิสาวปล่อยเสยีงเพลงให้ดงัต่อไปอกีครู่หนึ่ง ก่อนแสงสว่าง

จากหน้าจอโทรศัพท์จะดับลง ตามด้วยเสียงข้อความที่ดังขึ้น พร้อม

ภาพกล่องข้อความที่เด้งขึ้นมาให้อ่านอย่างเชื่องช้า แต่กลบัท�าให้หวัใจ

เธอไหวหวั่น

ได้ข่าวว่าย้ายไปกรงุเทพฯ

ท�าไมไม่บอกพี่

พี่ยงัคดิถงึน�้าผึ้งนะ

วนันี้น�้าผึ้งจะไม่คยุไม่เป็นไร

หวงัว่าน�้าผึ้งยงัคงรกัพี่อย่างที่พี่รกัน�้าผึ้ง
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ข้อความพวกนี้ท�าให้หญิงสาวตื่นเต็มตา หัวใจที่สงบนิ่งเกือบ

สัปดาห์กลับสั่นจนยากจะบังคับได้ หลังจากที่เขาท�าให้เธอฟูมฟาย 

โทษตวัเองต่างๆ นานา และตั้งใจตดัผมจนสั้นกดุเพื่อมาเริ่มต้นใหม่ที่

กรุงเทพฯ แต่เขากลับเขียนข้อความเหมือนระหว่างเขากับเธอยังคง

เหมอืนเดมิ ไม่มอีะไรเกดิขึ้น

แต่เธอเป็นพวกเจ็บแล้วจ�า ภาพและความรู้สึกในวันนั้นยังคง

ชัดเจน เขาใช้ค�าพูดกรีดแทงหัวใจเธอจนยากจะท�าใจให้ลืมได้ หญิง

สาวหยบิโทรศพัท์ขึ้นมาจ้องหน้าจอ ใจกระวนกระวายจนรวดร้าว แต่

เธอไม่อยากกลับไปอยู่ในวังวนเหล่านั้น ทั้งที่เธอเพิ่งรักษาตัวเองให ้

ดขีึ้น

เธอต้องท�าอะไรสักอย่าง เพื่อไม่ให้ความรู้สึกด้อยค่าเหล่านั้น

กลบัมา

ภทัรยีากมุศรีษะแล้วสะบดัจนผมสั้นกระจายกระเซงิ ความคดิ

วกวนกลบัไปมาซ�้าๆ เหตใุดคนใจร้ายจงึตามย�้าเตอืนความโง่เขลาของ

เธอ ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอใจอ่อนยอมปิลนัธ์มาหลายต่อหลายครั้ง 

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงนิ หรอืแม้แต่เรื่องที่เขาไม่ชอบให้เธอละลาบละล้วง

เรื่องส่วนตวั เวลานั้นเธอยอมเขาเพราะรกั แต่เวลานี้เธอจะต้องตดัเขา

ออกไปให้หมดหวัใจ

“ไม่ได้น�้าผึ้ง ใจอ่อนไม่ได้อกีแล้ว” หญงิสาวพยายามให้ก�าลงั

ใจเพื่อสู้กบัความอ่อนแอของตวัเอง

และภาพใบหน้าของผู้ชายขนตายาว ดวงตากลม เจ้าของรอยยิ้ม

อบอุ่นที่เข้ามาช่วยเหลอืในช่วงเวลาอ่อนแอกป็รากฏขึ้น ช่วงเวลาเช่น

นี้เธอต้องการใครสกัคนไว้พึ่งพา และหวงัว่าคงไม่รบกวนเขาจนเกนิไป

ทันทีที่คิดได้ ภัทรียาจึงรีบดึงกระเป๋าสะพายที่วางไว้บนตู้หัว

เตยีงมาควานหานามบตัรของเขาคนนั้น หยบิออกมาอ่านชื่อ พลางกด

หมายเลขโทรศพัท์ทั้งที่ไม่มั่นใจเลยสกันดิ
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“หม่อมหลวงภาคย์ ภาคนิยั”

ชื่อของผู้ชายอ่อนโยน นุ่มนวลคนนั้น

“จะดกึไปไหมนะ”

จะรบกวนเขาเกินไปหรือเปล่า แต่ก่อนที่หญิงสาวจะกดตัด

สญัญาณด้วยความเกรงใจที่โทร. ไปกลางดกึ เสยีงนุม่ทุม้ของชายหนุม่

กต็อบรบักลบัมา

“สวสัดคีรบั”
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2
ไม่ใช่แค่ความบังเอิญ

“สวัสดีครับ”

ชายหนุม่ตอบรบัปลายสายที่ตดิต่อมาในยามวกิาลด้วยน�้าเสยีง

นุม่นวล หญงิสาวคงไม่รูว่้าหวัใจเขาเต้นแรงแค่ไหนเมื่อได้เหน็ชื่อที่เคย

บนัทกึเบอร์ไว้เมื่อหลายสปัดาห์ก่อน อนัที่จรงิเขาเกอืบถอดใจไปแล้ว 

แต่ทนัททีี่ได้ยนิเสยีงหวาน ความรู้สกึคาดหวงักเ็กดิขึ้นอกีครั้ง

“อุ๊ย หม่อมหลวงภาคย์ใช่ไหมคะ”

“ครบั ตกใจอะไรหรอืครบั” ชายหนุม่ถามกลบัไป แค่เธอพดูมา

เขากย็ิ้มได้แล้ว

“ขอโทษทค่ีะ พอดฉีนัลองกดเบอร์โทรศพัท์ในนามบตัรด ูแต่ไม่

คดิว่าคณุจะรบัสายเรว็ขนาดนี้”

“ไม่เป็นไรครบั ผมดใีจที่คณุโทร. มาหา”

หญงิสาวหยดุไปครู่หนึ่งแล้วถามกลบัมา “แล้วคณุรู้หรอืคะว่า

ฉนัคอืใคร”

“รู้สคิรบั มผีู้หญงิไม่กี่คนหรอกที่มเีบอร์ผม”

“ฉันควรดีใจใช่ไหมคะ ว่าแต่ฉันเป็นใครเอ่ย” เธอถามกวน 

พร้อมเสยีงหวัเราะเบาๆ

“คณุน�้าผึ้งร้านเจ๊ง” เขาตอบทนัทโีดยไม่ต้องทายเลยด้วยซ�้า
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“คณุ!”

“ฮ่าๆ ผมทายเก่งใช่ไหม” ชายหนุ่มคิดถึงเจ้าของร้านเบเกอรี

คนสวยแล้วยิ้ม ป่านนี้เธอคงก�าลงัท�าหน้ามุ่ย

“เก่งค่ะ ว่าแต่คณุรู้จกัชื่อฉนัได้ยงัไงคะ”

“กค็ณุแทนตวัเองว่าน�้าผึ้งไงครบั” ชายหนุม่ตอบ แต่ไม่ใช่ความ

จริง เขารู้จักเธอมาก่อนหน้านี้นานแล้ว แต่ถ้าพูดออกไป เธอคงไม่

ชอบใจนกั

“ว่าแต่ฉนักวนเวลานอนของคณุหรอืเปล่าคะ”

“ไม่หรอกครบั ผมเพิ่งอาบน�้าเสรจ็ น�้าผึ้งมอีะไรหรอืเปล่าครบั”

“คือว่า ยังไงดีล่ะ ฉันต้องเรียกคุณว่าคุณชายใช่ไหมคะ” คน

ปลายสายถามเหมอืนไม่มั่นใจ

“ไม่ต้องครบั ผมเป็นหม่อมหลวง ถ้าน�้าผึ้งจะเรยีก เรยีกผมแค่

คณุภาคย์ หรอืจะให้ดเีรยีกพี่ภาคย์กไ็ด้ครบั”

“ฉนัไม่กล้าเรยีกคณุภาคย์ว่าพี่หรอกค่ะ”

“ท�าไมล่ะครับ ผมอายุสามสิบสี่แล้ว น�้าผึ้งน่าจะอ่อนกว่าผม

หลายปีอยู่เหมอืนกนั”

“โห สามสิบสี่แล้วหรือคะ” เสียงใสถามกลับมาด้วยน�้าเสียง

ประหลาดใจ

“ฟังเหมือนน�้าผึ้งตกใจมากนะเนี่ย สามสิบสี่แล้วไม่ได้เด็ก

เหมือนหน้าตาครับ ว่าแต่น�้าผึ้งอายุเท่าไหร่” ชายหนุ่มหัวเราะเบาๆ 

ถูกใจที่หญงิสาวสดใส ต่างจากผู้หญงิเจ้าน�้าตาเมื่อหลายวนัก่อน

“ฉนัยี่สบิเจด็ค่ะ แต่หน้าตาคณุภาคย์ดเูดก็มากจรงิๆ นะคะ จน

ฉนัคดิไปเองว่าคณุน่าจะรุ่นราวคราวเดยีวกบัฉนั”

“ผมไม่เดก็แล้วครบั ว่าแต่ตอนนี้น�้าผึ้งเป็นยงัไงบ้าง หายดหีรอื

ยงัครบั”

“หายจากอะไรเหรอคะ” เธอถามเขากลบัมา
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“ท่าทางน�้าผึ้งจะลมืง่าย ผมหมายถงึหายจากอาการเศร้าหรอื

ยงัครบั”

“อ๋อ ดขีึ้นแล้วค่ะ ฉนัย้ายมาอยู่กรงุเทพฯ ตามค�าแนะน�าของ

คณุแล้วด้วย”

เขาไม่ตอบกลบัไปว่าทราบเรื่องนี้จากบดิาของเธอแล้ว ชายหนุม่

ตอบรบัเพยีงสั้นๆ เพื่อฟังในสิ่งที่เธอต้องการอธบิาย

“ครบั ผมดใีจที่น�้าผึ้งก้าวผ่านความเศร้ามาได้”

“ขอบคณุนะคะที่ให้ก�าลงัใจฉนัเมื่อวนันั้น”

ชายหนุม่ยงัไม่อยากให้หญงิสาวสรปุบทสนทนา เขาจงึถามเธอ

กลับไป “แล้วน�้าผึ้งจะไปสมัครงานที่ร้านกิ่งราชพฤกษ์ ตามที่ผม

แนะน�าหรอืเปล่าครบั”

“ทางร้านจะรบัฉนัหรอืคะ”

“ท�าไมน�้าผึ้งถงึคดิว่าที่ร้านจะไม่รบัล่ะครบั เอาอย่างนี้ไหมคณุ

ลองเข้ามาคยุ มาดบูรรยากาศร้านก่อนกไ็ด้ แล้วกลบัไปคดิว่าชอบหรอื

ไม่ชอบ ถ้าชอบผมกอ็ยากให้น�้าผึ้งได้ไปท�างานที่นั่น”

หญิงสาวหยุดคิดอีกครั้งแล้วจึงถามกลับมา “ฉันเข้าไปดู

บรรยากาศร้านก่อนได้จรงิหรอืคะ”

“ได้สคิรบั แวะเข้ามาเป็นแขกของผมได้”

“ถ้าอย่างนั้นฉนัชวนเพื่อนไปด้วยนะคะ”

ครั้งนี้น�้าเสียงที่ถามกลับมาเหมือนตื่นเต้น ไม่มั่นใจ แต่กลับ

ท�าให้หม่อมหลวงตาหวานยิ้มกว้างกว่าเดมิ “ได้สคิรบั งั้นพรุ่งนี้เที่ยง 

ผมจะรอพบคณุอยู่ที่ร้านอาหารนะครบั”

“ค่ะ ขอบคณุจรงิๆ นะคะ ฉนัตดิหนี้คณุมากมายเหลอืเกนิจน

ไม่รู้จะตอบแทนยงัไงแล้ว”

นั่นเข้าแผนการเขาเสียจริง ชายหนุ่มยกยิ้มที่มุมปากอย่าง 

เจ้าเล่ห์ “ไม่ยากครบั พรุ่งนี้เช้าคณุกโ็ทร. มาปลกุผมหน่อยกแ็ล้วกนั 
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การตอบแทนเท่านี้ไม่ยากเกนิไปใช่ไหมครบั”

“ปลกุอย่างนั้นหรอืคะ”

“ใช่ครบั สกัประมาณเจด็โมงเช้า ผมต้องไปท�างานก่อนเข้าไป

ที่ร้านอาหาร แต่ผมจะรบีไปให้ทนัเจอคณุตอนเที่ยงนะครบั”

“ได้ค่ะ ถ้าอย่างนั้น พรุ่งนี้ฉันจะไปเจอคุณที่ร้านอาหารตอน

ประมาณเที่ยงนะคะ”

“ครบั แล้วพรุ่งนี้เจอกนัครบั”

“ค่ะ ขอบคณุนะคะคณุภาคย์” เธอตอบกลบัมา

“ครับ ฝันดีนะครับน�้าผึ้ง” เขาบอกหญิงสาวด้วยความรู้สึก

เป็นสขุอย่างบอกไม่ถูก ก่อนที่เธอจะตดัสญัญาณไป

หม่อมหลวงภาคย์ ภาคินยั วางเครือ่งมอืสือ่สารลงบนตูไ้ม้ 

ข้างหวัเตยีงแล้วยิ้ม ก่อนจะเดนิกลบัเข้าไปยงัห้องแต่งตวัซึ่งอยูส่่วนตดิ

กนักบัห้องนอน ขยบัผ้าเชด็ตวัที่พนัไว้บนสะโพกออก แล้วหยบิกางเกง

นอนขายาวที่พบัวางไว้บนตูก้ลางห้องมาสวม ปกตเิขาไม่ชอบสวมเสื้อ

เวลานอน เพราะผนืผ้าท�าให้เขาอดึอดั ยกเว้นแต่กางเกงที่ต้องตดิกาย

ไว้เผื่อมารดาเข้ามาโดยมิได้นัดหมาย ชายหนุ่มเท้าเอวพิจารณาเสื้อ

เชิ้ตแขนยาวที่ถกูรดีแขวนเรยีงตามล�าดบัส ีแล้วเลอืกหยบิเสื้อสฟ้ีาอ่อน

เนื้อดีรีดจนเรียบกริบออกมาแขวนไว้บนราวที่อยู่อีกด้านหนึ่ง เพื่อวัน

รุ่งขึ้นจะได้ไม่ต้องเสยีเวลาคดิเลอืกสวม

เพราะทกุนาทสี�าหรบัเขานั้นมค่ีายิ่งกว่าทองค�า ด้วยธรุกจิหลาย

อย่างที่ต้องรบัผดิชอบ ทั้งงานที่บรษิทัอสงัหารมิทรพัย์ของบดิา มารดา 

ซึ่งเขารับต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งต้องช่วยบิดาคิดวางแผน

ด�าเนนิงานต่างๆ อกีทั้งเขายงัอาสาช่วยเจ้าของร้านอาหารกิ่งราชพฤกษ์

ตรวจสอบบญัชแีละดแูลสวสัดกิารพนกังาน ซึ่งทกุอย่างต้องวางระบบ

ความคดิ หรอืแม้แต่เรื่องส่วนตวัที่เขาพยายามควบคมุให้ทกุอย่างเป็น
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ปกตสิม�่าเสมอ แต่ทกุอย่างกย็ากจะคาดการณ์ได้ล่วงหน้า 

หม่อมหลวงหนุม่วยัสามสบิสี่ปิดไฟห้องแต่งตวักลบัมานั่งลงบน

ที่นอนในห้องสีน�้าตาลขรึม คิดถึงเสียงหวานที่เพิ่งได้คุยเมื่อครู่แล้ว

อมยิ้ม เป็นโชคของเขาที่ออกมาจากห้องน�้าพอดตีอนที่เสยีงโทรศพัท์

ดัง แม้จะลืมไปแล้วว่าเคยบันทึกหมายเลขโทรศัพท์เธอไว้ แต่พอได้

เห็นหัวใจเขาก็เต้นแรง ภาพคนสวยร้องไห้ตาบวม แก้มแดง แววตา

โศกเศร้ายังติดอยู่ในห้วงความคิดของเขามาตลอดสองสัปดาห์ ทั้งที่

ไม่เคยคดิว่าตนเองจะหลงเสน่ห์ผูห้ญงิที่เพิ่งพบหน้ากนัเป็นครั้งแรก แต่

วันนั้นท�าให้เขาได้เห็นตัวตนจริงๆ ของผู้หญิงสวย โพรไฟล์สมบูรณ์

แบบ แม้สถานการณ์รมุเร้าให้หวัใจอ่อนล้า แต่เธอยงัสามารถยิ้มออกมา

ถงึจะเป็นรอยยิ้มทั้งน�้าตากต็าม

ถ้าเธอยิ้มด้วยความสขุ โลกจะสดใสเพยีงใด

ความคดิเล่นๆ วนันั้น ท�าให้เขานกึอยากจรงิจงัในวนันี้...

ชายหนุม่นกึตลกตวัเองเหมอืนกนั เพราะหลายปีเขามวัแต่สนใจ

อยู่กบังานที่ก�าลงัไปได้ดจีนลมืสนใจเรื่องความรกั ร้อนไปถงึทกุคนใน

ครอบครัวที่กลัวว่าเขาจะครองตัวเป็นโสดเช่นเดียวกับคุณชายภาคิน 

โดยเฉพาะมารดาที่พยายามแนะน�าลูกสาวเพื่อนให้รู้จัก แต่ก็ยังไม่ม ี

ผู้หญงิคนไหนที่ต้องตาต้องใจเขาสกัคน

จนกระทั่งบดิาแนะน�าให้รูจ้กัคณุนวิฒัน์ ซึ่งเป็นเพื่อนสมยัเรยีน

มัธยมปลายของท่าน เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ผู้อาวุโสอารมณ์ดีชาว

จังหวัดเชียงใหม่โฆษณาสรรพคุณบุตรสาวคนสุดท้องไว้จนเขานึก

อยากรู้จกั อยากชมิฝีมอืเบเกอรทีี่ผู้เป็นพ่ออวดว่าเธอเก่งนกัหนา

และเป็นจริงเช่นนั้น เพราะขนมฝีมือเธอท�าให้หัวใจเขาสั่น

สะเทอืน เช่นเดยีวกบัความรู้สกึเวลานี้ที่ได้คยุโทรศพัท์กบัเธอก่อนเข้า

นอน ชายหนุ่มยงัคงยิ้มขณะที่นกึถงึน�้าเสยีงหวานใสที่เพิ่งคยุเมื่อครู่

ดูเหมือนเขาทอดสะพานอ่อยเธอมากเกินไปหรือไม่ แต่คงไม่
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มากเกินไป หม่อมหลวงหนุ่มยังคงครุ่นคิดถึงการสนทนาเมื่อครู่ เขา

เอื้อมมอืปิดโคมไฟเหนอืหวัเตยีงก่อนเอนตวัลงนอนและหลบัตา ปล่อย

ให้เวลายามค�่าคืนผ่านไป พร้อมต้อนรับเช้าวันใหม่ที่น่าจะสดใสกว่า

เมื่อวาน

อากาศร้อนอบอ้าวแตกต่างจากเชียงใหม่ท�าให้เช้านี้ของ

ภัทรียาไม่ค่อยสดชื่นเท่าที่ควร อีกทั้งคืนที่ผ่านมาเธอนอนกระสับ-

กระส่าย หลบัๆ ตื่นๆ ทั้งแปลกที่ ทั้งกงัวลเรื่องต่างๆ ตั้งแต่วางโทรศพัท์

จากหม่อมหลวงภาคย์

ปกตแิล้วภทัรยีาเป็นคนสนทิสนมกบัคนยาก โดยเฉพาะเพศตรง

ข้าม เพราะตั้งแต่เด็กจนโตเธอมักถูกพี่ชายที่อายุต่างกันสองปีกลั่น

แกล้งอยู่เสมอ โชคดทีี่ได้เรยีนโรงเรยีนประจ�าหญงิล้วนจงึไม่ต้องกงัวล

ช่วงวยัรุน่ แต่นั่นเองท�าให้เธอไม่ชอบเข้าใกล้ หรอืสงุสงิกบัเพศชาย ยิ่ง

ตอนคบหากับปิลันธ์ด้วยแล้ว เธอรู้สึกฝังใจว่าเพศชายเป็นเพศที่ตัว

เหมน็ น่ารงัเกยีจ ผดิกบัเพศหญงิด้วยกนัที่ตวัหอมสะอาด จนไม่อยาก

เข้าใกล้พวกผู้ชายไปโดยปรยิาย

และหม่อมหลวงภาคย์ ภาคนิยั เป็นผู้ชายแท้ๆ จนหญงิสาวรูส้กึ

ประหลาดไม่คุ้นเคย ยิ่งเขาพูดจาไพเราะหวานหูด้วยแล้ว เธอยิ่งรู้สกึ

ถงึความไม่น่าไว้วางใจของชายหนุ่ม ใจหนึ่งกอ็ยากได้งานท�า ใจหนึ่ง

กลบักลวัถูกคนแปลกหน้าหลอกลวง

ดงันั้นภทัรยีาจงึโทรศพัท์ไปขอความช่วยเหลอืจากเพื่อนเก่าสมยั

เรียนมหาวิทยาลัยอย่างนุสรา คนที่แนะน�าให้เธอก้าวตามความฝัน 

และเตอืนสตเิวลาที่เธอมปีัญหามาตลอดหลายปี

สิบโมงเช้าภัทรียาจึงมายืนอยู่หน้ารั้วสูงของบ้านหลังใหญ่สาม

ชั้นทนัสมยัย่านกลางเมอืง ก่อนเธอจะเอื้อมมอืกดกริ่งเรยีกคนด้านใน 

เจ้าของบ้านรปูร่างเลก็ผอมในชดุเสื้อยดืคอกลม กางเกงขาสั้นกว็ิ่งออก
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มาด้วยสหีน้ายิ้มแย้มสดใส

รอยยิ้มของเพื่อนเก่าท�าให้ภทัรยีายิ้มกว้างแล้วโบกมอืให้

“หวดัดนีิ้ง”

“รบีเข้ามาเลยผึ้ง” นสุราเปิดประตพูร้อมควงแขน ปากกร็บีถาม

ตรงประเดน็จนเธอไม่ทนัตั้งตวั “เล่ามาให้หมด ฉนัอยากรู้เรื่องของแก

มาก ท�าไมถงึปิดร้าน แล้วไอ้พี่ป่ินมนัท�าอะไร แกถงึต้องระเหจ็กลบัมา

กรงุเทพฯ แล้วผู้ชายที่แกเล่านั่นไว้ใจได้มากแค่ไหนกนั”

“นี่แกอยู่คนเดยีวเหรอ เดก็ๆ ล่ะ” ภทัรยีาถามเบี่ยงเบนความ

สนใจขณะเข้าไปยงัตวับ้าน อยากท�าใจก่อนจะเล่าทกุอย่างที่เคยเกริ่น

ไว้กบัเพื่อน

“เปล่า เดก็ๆ ไปโรงเรยีน วนันี้มฉีนัอยู่กบัคณุน้าของพี่จอมแล้ว

ก็แม่บ้านอีกคน” คนเป็นเพื่อนตอบรวดเร็วไม่เสียเวลา แล้วตบเบาะ

โซฟาหนงัสคีรมีสะอาดเป็นสญัญาณให้เธอนั่งลงด้านข้าง “ย้ายกลบั

มากรงุเทพฯ กไ็ม่บอก ไม่อย่างนั้นฉนัไปช่วยแกจดัคอนโดแล้ว”

“ฉันเกรงใจ ว่าแต่สามีแกไม่อยู่ใช่เปล่า” ถามไปก็ชะเง้อมอง

อย่างหวาดระแวง

“ไม่อยู่ พี่จอมไปตรวจงานที่อดุร กลบัวนัเสาร์ ว่าแต่แกยงักลวั

สามฉีนัอกีหรอืผึ้ง”

“กส็ามแีกดนุี่นา” ภทัรยีาหวัเราะอย่างเก้อเขนิ

ด้วยความที่เป็นเดก็ต่างจงัหวดัด้วยกนัทั้งคู่ เธอกบันสุราจงึจบั

ฉลากได้อยู่หอพักเดียวกันตั้งแต่ปีหนึ่ง จนกระทั่งเธอย้ายออกไปอยู่

คอนโดมเินยีมตอนปีสาม ส่วนนสุราจ�าต้องดรอปเรยีนกลางคนัช่วงที่

บดิาป่วย และท�าให้จบช้ากว่าเธอหนึ่งปี ซึ่งช่วงนั้นเธอบนิไปเรยีนท�า

ขนมที่ฝรั่งเศสแล้ว แต่อย่างน้อยเพื่อนของเธอกย็งัโชคดทีี่มคีนรกันสิยั

ดดีูแล จนเดี๋ยวนี้เป็นคณุนายลูกสองไปแล้ว

“อย่าเบี่ยงประเดน็ผึ้ง วนันี้แกต้องคยุเรื่องของแก” นสุรานั่งยดื
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ตวัตรง คว้ามอืเธอไปกมุไว้บนตกั ไม่เว้นช่องให้หายใจด้วยการจ้องตา

จรงิจงั

“แกก็ ว่าแต่แกอยากรู้เรื่องไหนก่อน” เธอถาม พร้อมเล่า 

ทกุอย่างให้ฟังตั้งแต่ตดัสนิใจมาหาหล่อนแล้ว

“เริ่มเรื่องแรก แกเลกิกบัพี่ปิ่นสดุหล่อได้ไง”

แค่ได้ยนิชื่อเขาหวัใจภทัรยีากรู้็สกึปวดหน่วง เธอส่ายศรีษะเมื่อ

ถูกตอกย�้าที่แผลเก่า 

“เขานอกใจฉนัไปมคีนใหม่”

“อะไรนะ ทอมบ้านั่นนอกใจแกอย่างนั้นเหรอ” นุสราถามตา

วาวอย่างโกรธเคือง ยิ่งไปกว่านั้นเธอยังออกท่าทางชกมือตัวเอง ใส่

อารมณ์อย่างกบัต้องการชกคนที่ถูกพูดถงึสกัหมดั

“ใจเยน็ๆ นิ้ง ฉนัว่าแกดใุกล้เคยีงสามแีกแล้วนะ”

“ให้ฉนัใจเยน็ได้ไง ปีที่แล้วตอนฉนัไปเจอแกที่เชยีงใหม่ มนัยงั

สญัญากบัฉนัว่าจะดแูลแกให้ด ีแล้วมนัมาท�าแบบนี้กบัแก เดี๋ยวฉนัให้

คนของพี่จอมขึ้นไปดกัตหีวัเลยดไีหม”

“บ้าแก ท�าแบบนั้นไม่ได้หรอก” นสุราท�าให้ภทัรยีาหวัเราะออก

มาได้ เธอตตีกัเพื่อนตวัดเีบาๆ ที่ชวนให้คดิเรื่องพเิรนทร์

“แต่มนัน่านกัผึ้ง นกึถงึหน้าตามนัแล้วฉนักโ็มโห นี่เลยท�าให้แก

หนรีกัลงมาพกัใจที่กรงุเทพฯ งั้นเหรอ”

“ไม่ใช่หรอก ฉนัตั้งใจมาเปลี่ยนบรรยากาศ ช่วงร้านกาแฟใกล้

เจ๊ง ฉนัรู้สกึเหมอืนตวัเองหมดไฟ พอปิดร้านจรงิๆ ฉนักเ็ลยอยากหา

งานที่จดุพลงัฉนักลบัมาใหม่ นี่กต็ดัผมเปลี่ยนตวัเองด้วย”

นุสราพยักหน้าตามอย่างเข้าใจ “แล้วผู้ชายที่แกเล่าให้ฉันฟัง

เมื่อเช้าล่ะ เกี่ยวไหม”

“ไม่หรอก ฉนัแค่บงัเอญิได้รู้จกัเขาวนัที่ปิดร้าน” ภทัรยีาตอบ

“แล้วแกไว้ใจเขาได้เหรอ เขาเป็นใคร ท�าอะไร ที่ไหน”
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“ฉนักไ็ม่ค่อยไว้ใจหรอก แต่วนัที่เจอกนัเขาแนะน�าให้ฉนัมาสมคัร 

งานที่ร้านอาหารของเขา เขาบอกว่าที่ร้านอยากได้เชฟเบเกอรอียูพ่อด”ี

“แกเลยชวนฉนัไปดูร้านอาหารนั่นกบัแก?”

“ใช่ แกไปกบัฉนันะนิ้ง ถ้าแกไม่ไปด้วย ฉนักไ็ม่กล้าไปที่นั่นคน

เดยีวหรอก ฉนักลวัต้องนั่งคยุกบัเขาสองต่อสอง”

“เขาหน้าตาน่ากลัวเหรอ แกถึงกลัวที่จะนั่งคุยกับเขาสองคน” 

คนแต่งงานแล้วย้อนถาม

“เปล่า เขาหล่อมากเลยแก แต่ฉนักลวัว่าเขาจะประหลาดใส่ฉนั 

แกกร็ู้ว่าฉนัไม่ชอบอยู่ใกล้ผู้ชาย”

“อ้าว หลอ่แล้วจะกลวัท�าไม ถ้าเขาจบีกต็กลงปลงใจไปเลย ยิ่ง

ถ้าเป็นเจ้าของร้านอาหาร อกีหน่อยแกกไ็ด้ร้าน ดเีสยีอกีไม่ต้องลงทนุ

เอง ได้ทั้งแฟน ได้ทั้งร้านอาหาร” แซวไปนสุรากห็วัเราะลั่น

“นิ้ง แกคิดว่าฉันเห็นแก่เรื่องพวกนี้เหรอ แกไปเป็นเพื่อนฉัน

หน่อย ฉนัไม่อยากเจอหม่อมหลวงภาคย์ตามล�าพงั นะแกนะ” ภทัรยีา

เขย่าขาเพื่อน

“หม่อมหลวงเชยีวเหรอ โห มแีฟนเป็นราชนกิลุเชยีวนะ แกไม่

สนใจเหรอไหนๆ แกก็โสดแล้ว” นุสรายังไม่เลิกล้อเล่น เธอยิ้มกว้าง

อย่างคนอารมณ์ดี

“ไอ้นิ้ง ถ้าไม่เลกิล้อ ฉนัโกรธจรงิด้วย” คนไม่ชอบเข้าใกล้ผูช้าย

ท�าหน้าง�้า

“ไม่ล้อแล้วกไ็ด้ผึ้ง แต่ฉนัต้องไปรบัลูกๆ ที่โรงเรยีนอนบุาลตอน

บ่ายสามโมง แกคดิว่าฉนัขบัรถกลบัมาทนัไหม” นสุรากลบัเข้าสูภ่าวะ

จรงิจงัแล้วมองนาฬิกาค�านวณเวลา

“ทนัไหมแก แต่เราสองคนกนิข้าวกนัไม่นานอยูแ่ล้วนะ” ภทัรยีา 

อ้อนเพื่อน อยากให้อกีฝ่ายไปด้วยมาก

“เนอะ ฉนักว็่าทนั” คนอยู่บ้านเฉยๆ ยิ้มกว้าง อยากออกไปรบั
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ประทานอาหารกบัเพื่อนอยู่แล้ว

“ใช่” ภทัรยีายิ้มกว้าง อยากกระโดดหอมแก้มเพื่อนรกัที่ยอมไป

เจอหน้าผู้ชายเป็นเพื่อน โดยเฉพาะผู้ชายไม่น่าไว้วางใจอย่างหม่อม-

หลวงภาคย์ ภาคนิยั

ไม่นานรถยนต์คันเล็กของนุสราก็พาภัทรียาเดินทางถึง 

ร้านอาหารไทยริมถนนสีลม ราชพฤกษ์ต้นใหญ่ออกดอกสีเหลือง

สะพรั่งสดใสสงูเด่นเป็นสง่าข้างประตทูางเข้า สายลมเยน็ช่วงต้นปีพดั

ช่อดอกสวยพลิ้วไสว และเมื่อรถยนต์จอดสนทิบนอาณาเขตกว้างที่เตม็

ไปด้วยต้นไม้ใหญ่ บรรยากาศเงยีบสงบ เยน็สบาย ราวกบัมไิด้ยนือยู่

ใจกลางเมอืง กพ็ลนัท�าให้หญงิสาวจากเมอืงเหนอืตื่นตะลงึ เรอืนไม้

ทรงปั้นหยาสีครีมสองชั้นที่ตั้งอยู่ด้านหลังทางเดินซุ้มไม้ระแนง ที่เถา

ต้นการเวกปกคลมุให้ร่มเงา แตกต่างกบัร้านอาหารสมยัใหม่ที่เธอเคย

สมัผสั เสยีงเพลงแจ๊สเปิดบรรเลงคลอเชื้อเชญิแขกผู้มาเยอืน เธอรู้สกึ

ราวกับได้เข้ามาภายในบ้านอันอบอุ่น จนเผลออมยิ้มเมื่อเห็นรูปปั้น

กามเทพสขีาวก�าลงัแผลงศรบนสนามหญ้าเขยีวชอุม่ ระหว่างเส้นทาง

เดนิที่จะเข้าสู่ตวัเรอืน

“ผึ้ง...ร้านนี้ไฮโซจงัเลย” นสุรากระซบิ จบัมอืภทัรยีาอย่างยาก

จะเกบ็อาการตื่นเต้นไว้ได้

“อืม บรรยากาศอย่างกับหลงเข้ามาในวังโบราณยังไงไม่รู้” 

หญิงสาวตอบ มองทุกสิ่งรอบกายด้วยสายตาตื่นตะลึง “ท่าทางร้าน

อาหารคนจะเยอะเนอะ รถจอดหลายคนัเลย”

“ว่าแต่ตรงไหนร้านอาหาร” เพื่อนสนทิถามหญงิสาว

“ตรงนั้นมตีกึดูใหม่ๆ หน่อย น่าจะใช่ไหม” เธอตอบ ชี้นิ้วไปยงั

ตึกสีขาวสองชั้นที่ติดกับก�าแพงสูงซึ่งกั้นระหว่างถนนวุ่นวายกับพื้นที่

สงบ
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ร้านอาหารกิ่งราชพฤกษ์ผ่านกาลเวลามากว่าสามสิบปี ซึ่ง

คุณชายผู้ก่อตั้งได้น�าพื้นที่ส่วนด้านหน้าที่ติดถนนของวังภาคินัยมา

ประยุกต์สร้างเป็นร้านอาหารไทยต�ารับชาววัง ด้วยความชื่นชอบ

สร้างสรรค์อาหาร ท่านจึงท�าตัวร้านแยกออกมาจากเรือนเดิมซึ่งเป็น

ส่วนที่อยู่อาศยั

ภัทรียากับเพื่อนสนิทพากันจูงมือจากลานจอดรถยนต์ ออก

มายังส่วนของตึกสีขาว บนก�าแพงตึกแขวนป้ายโลหะสีเข้มรูปทรง 

ช่อดอกกลัปพฤกษ์เป็นสญัลกัษณ์ เธอหยดุหน้าประตกูระจกสเีข้มเมื่อ

พนกังานสาวใหญ่ถอืถาดใส่จานชามใช้แล้วเดนิสวนออกมา

“เชญิค่ะ สั่งอาหารเชญิด้านในได้เลยนะคะ” เธอบอกยิ้มแย้ม

“ค่ะ ฉนัขอถามนดินงึนะคะพี่ ไม่ทราบว่าถ้าฉนัต้องการพบคณุ

ภาคย์ ฉันต้องไปที่ไหนคะ” หญิงสาวถามอย่างสุภาพที่สุดเท่าที่จะ

ท�าได้ รู้สกึกงัวลหากต้องพบชายหนุ่มด้านใน

แต่สิ่งที่ภทัรยีาได้รบัเป็นค�าตอบคอือาการนิ่วหน้า ขมวดคิ้วของ

อกีฝ่าย “คณุภาคย์หลานคณุชายหรอืคะ ปกตคิณุเขาไม่ค่อยเข้ามาที่

ร้าน ถ้าคณุนดัคณุภาคย์ไว้ คณุไปทางเรอืนใหญ่จะดกีว่า” เธอตอบ 

สายตามองน�าไปยงัเรอืนป้ันหยาสขีาว ก่อนปลกีตวัไปยงัส่วนของห้อง

ครวัซึ่งเป็นตกึชั้นเดยีวตดิกบัห้องอาหาร

“เอาไงผึ้ง” นสุราถาม

“นั่นส ิฉนัไม่เข้าไปหาเขาที่เรอืนนั่นสุ่มสี่สุ่มห้าหรอก เอาอย่าง

นี้เราเข้าไปกนิอาหารกนัเถอะ เดี๋ยวฉนัส่งข้อความไปบอกว่าฉนัมาแล้ว

คงจะเหมาะกว่า” หญงิสาวบอกเพื่อน ไม่อยากรบกวนเวลาชายหนุ่ม

ที่ต้องออกมาต้อนรบัเธอ

ดงันั้นหญงิสาวจงึผลกัประตูเข้าไปยงัส่วนของห้องอาหาร และ

ทนัททีี่ประตบูานใหญ่เปิดออก หวัใจภทัรยีากพ็ลนัพองโตเมื่อสะดดุตา

กับตู้กระจกบานใหญ่ ที่วางอวดโฉมขนมหน้าตาสวยสีสันสดใสกว่า
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สิบชนดิอยู่ภายในราวกบัทางร้านต้องการกระตุ้นน�้าย่อยผู้มาเยือนให้

น�้าลายสอ ด้านขวามอืยงัมเีคาน์เตอร์บาร์หนิอ่อนวางขนมปังที่ถูกจดั

วางล้อมรอบแจกนัใบใหญ่ที่ใส่ดอกไม้สดสขีาว แต่ดอกไม้สวยมไิดส้่ง

กลิ่นรบกวนความหอมหวานจากเนยและวานิลลาสักนิด พื้นห้องโถง

ประดับด้วยหินอ่อนสีขาวนวลตัดกับโต๊ะไม้สีเข้มที่วางเรียงรายเป็น

ระเบยีบ ขนาดแตกต่างตามจ�านวนลูกค้าที่รบัประทานอาหาร และที่

ท�าให้ร้านดโูดดเด่นกว่านั้นคอืกระจกสชีาบานใหญ่มหมึาที่กั้นระหว่าง

อาคารกบัถนนสลีม ให้ลูกค้าได้มองบรรยากาศรมิทางของถนนสลีม

ถือเป็นโชคของสองสาวที่มาถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยง เพราะหลัง

จากที่เธอสั่งอาหารเรียบร้อย ลูกค้าอื่นๆ ก็ทยอยเข้าร้านจนโต๊ะเต็ม 

พนักงานกว่าสิบชีวิตทั้งหนุ่มทั้งสาวเล็ก สาวใหญ่ต่างเดินกันวุ่นวาย

มไิด้หยดุ

“ผึ้ง ถ้าแกท�างานร้านนี้ มหีวงัทั้งวนัไม่ได้โผล่หวัออกมาจากครวั

แน่ๆ” นสุราที่นั่งตรงข้ามกบัเธอบอกขณะรอคอยอาหาร

“แต่นิ้งแกเหน็เคาน์เตอร์ขนมหรอืเปล่า อย่างกบับ้านขนมในฝัน

เลย” คนสนใจแต่เบเกอรีแย้ง ใจมาเกือบเต็มร้อยตั้งแต่ได้กลิ่นขนม

หอมหวาน

“แบบนี้ต้องลองชมิทกุอย่าง” เพื่อนสนทิท�าตาวาว

“ไหวเหรอแก” ภัทรียาหัวเราะเบาๆ ใจอยากชิมอย่างที่เพื่อน

บอกแต่คงยาก

“งั้นเราต้องกนิข้าวน้อยๆ แล้วกนิขนมหลายๆ อย่างหน่อย”

ครั้งนี้เธอเห็นด้วยกับนุสรา หญิงสาวชวนเพื่อนดูขนมในตู้

กระจกและช่วยกันคิดว่าจะสั่งอะไรมารับประทานต่อจากอาหารมื้อ

หลกั แล้วหญงิสาวกต้็องชะงกัเมื่อชายหนุม่ร่างสงู ใบหน้าหล่อจดัเปิด

ประตูเข้ามาในร้าน ดวงตาหวาน ขนตายาวมองมาที่เธอแล้วยิ้ม

เป็นรอยยิ้มที่ท�าให้หญงิสาวใจสั่น



กันตา  41   

“สวสัดคีรบั” ผู้ชายเจ้าของเสยีงทุม้ละมนุทกัทายหญงิสาว แล้ว

ดงึเก้าอี้ด้านข้างเธอออกมานั่งโดยไม่ขออนญุาต

“สวัสดีค่ะ” เธอตอบ ฝืนยิ้มตามมารยาทให้แล้วขยับตัวเว้น

ระยะห่างจากชายหนุ่ม

“มาถึงกันตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ” ผู้ชายตาหวานส่งยิ้มให้ผู้หญิง 

ทั้งสอง

“สกัพกัแล้วค่ะ นี่นิ้งเพื่อนของฉนัค่ะ” เธอแนะน�าเขากบัเพื่อน

“ผมภาคย์ครับคุณนิ้ง ร้านกิ่งราชพฤกษ์ยินดีที่ได้ต้อนรับคุณ

สองคนนะครบั”

“ร้านสวยมากเลยค่ะคณุภาคย์ บรรยากาศเหมอืนนั่งอยูใ่นบ้าน

ผู้ดเีก่า หรูหรา แต่อบอุ่น” นสุราบอกอย่างกระตอืรอืร้น

“ขอบคณุครบั เดี๋ยวผมจะน�าค�าชมของคณุนิ้งไปบอกคณุลงุให้

นะครบั”

“ค่ะ คณุภาคย์เองกห็ล่อมากนะคะ”

“ไม่ขนาดนั้นหรอกครบั ว่าแต่คณุนิ้งกบัน�้าผึ้งสั่งอาหารหรอืยงั” 

ชายหนุ่มหนัไปถามหญงิสาวที่นั่งเงยีบอยู่ด้านข้าง

“สั่งแล้วค่ะ” ภทัรยีาตอบ สายตาจ้องเขมง็ไปที่เพื่อนสาวที่ชม

ผู้ชายจนออกนอกหน้า ส่วนเธอเองกพ็ยายามท�าสหีน้าปกต ิไม่คดิถงึ

ความรู้สึกอึดอัดรังเกียจเมื่อต้องอยู่ใกล้ชิดเพศชาย แต่ไอความร้อน

จากร่างใหญ่ที่ห่างเพียงคืบท�าใจเธอเต้นไม่เป็นจังหวะ ทั้งที่เขาไม่มี

กลิ่นเหงื่อให้รงัเกยีจ แต่มนัเป็นความกระอกักระอ่วนเมื่อต้องอยู่ใกล้

“แล้วคุณภาคย์รู้ได้ยังไงคะว่าพวกเรามา” นุสราผู้มีชีวิตชีวา

เหลอืเฟือถามเขา

“บงัเอญิครบั ผมเจอกบัพี่สมรตอนที่ออกมาจากบ้านคณุลงุ แก

บอกว่ามผีู้หญงิสองคนถามถงึผม”

“แล้วคณุภาคย์กนิอะไรหรอืยงัคะ” คนนั่งตรงข้ามถาม สงัเกต



42  แสนหวาน So Sweet

เห็นความผิดปกติของเพื่อนสนิทที่ยังคงนั่งเกร็งคอแข็งเหมือนถูกพิษ

ตวัชา

“ยงัครบั ว่าแต่คณุสองคนสั่งอะไรไปบ้าง”

“ฉนัสั่งผดัไทยกุ้งสด ส่วนผึ้งสั่งแกงเขยีวหวานเนื้อกบัโรตคี่ะ”

“สองเมนูนี้เป็นเมนูแนะน�าของร้านเลยครับ ว่าแต่คุณสั่งของ

หวานอะไรกนัครบั”

“ยงัเลยค่ะ แต่ผึ้งคงอยากกนิทกุอย่าง” คนคยุเก่งช่วยตอบแทน

“ใครบอกว่าฉันอยากกินทุกอย่างล่ะนิ้ง ฉันแค่อยากลองชิม

เท่านั้นว่าจะอร่อยหรอืเปล่า” คนใจคอไม่อยูก่บัเนื้อกบัตวัรบีตอบ เธอ

ไม่ชอบความรู้สกึที่เกดิขึ้นเวลานี้แม้แต่นดิเดยีว

“อร่อยสิครับ” ชายหนุ่มตอบ พร้อมยกมือเรียกพนักงานที่ยืน

อยู่ไม่ไกล “พี่ฤดคีรบั ผมขอข้าวกบัมสัมั่นไก่ ขนมปังหน้ากุ้ง แล้วกข็อ

น�้าส้มคั้นสองแก้วเพิ่มให้เพื่อนๆ ของผมด้วยครบั มื้อนี้ให้ผมเลี้ยงคณุ

นะน�้าผึ้ง”

“ไม่ต้องหรอกค่ะ” คนมอืเยน็เฉยีบตอบ

ภทัรยีาพยายามซ่อนอาการตื่นตระหนกไว้ภายใน สายตามอง

ต้นแขนชายหนุม่ที่อยูห่่างจากต้นแขนเธอไม่ถงึสามเซนตเิมตร ยิ่งตอน

ที่เขาขยบัตวัพบัแขนเสื้อขึ้น ข้อศอกเขาเกอืบชนแขนเธอด้วยซ�้า โชคด ี

ที่เขามกีลิ่นกายหอมละมนุกว่าผู้ชายปกต ิ ท�าให้เธอพออดทนกบัการ

ต้องนั่งใกล้ชดิเขาได้บ้าง

“ผึ้งเป็นอะไรหรือเปล่า” นุสราถาม เมื่อสังเกตสีหน้าซีดเซียว

ของภทัรยีา

“นั่นส ิหน้าคณุดูซดีๆ นะครบั” คนไม่รู้ตวัว่าเป็นต้นเหตถุาม

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉันคงหิว” คนอดทนตอบพลางยกแก้วน�้าเย็นที่

พนกังานเพิ่งเสริ์ฟขึ้นมาดื่ม หวงัให้ความรู้สกึเหล่านี้ผ่อนคลายลง

“หรอืเพราะแกนั่งใกล้คณุภาคย์” เพื่อนสนทิถาม
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“ไม่เกี่ยว” ภทัรยีาแย้งสวน แต่ยากเยน็เหลอืเกนิที่จะเกบ็อาการ

ไว้เมื่อชายหนุ่มขยบัใบหน้าเข้าใกล้กว่าเดมิ

“เกดิอะไรขึ้นหรอืครบั” หม่อมหลวงภาคย์เอยีงศรีษะมองเธอ

“เปล่าค่ะ” หญงิสาวรบีถอยหนี

“เปล่าอะไรผึ้ง” เพื่อนสนทิตวัดเีอ่ย แล้วอธบิายเสยีละเอยีดยบิ 

“น�้าผึ้งเป็นพวกหวาดระแวงผู้ชายค่ะคณุภาคย์ ถ้านางเข้าใกล้ตวัพวก

ผู้ชายเกนิไปจะท�าตวัไม่ถูก ระยะขนาดนี้นางทนได้นานขนาดนี้ถอืว่า

เก่งมากแล้วค่ะ”

“เปล่านะ” คนเป็นอย่างที่เพื่อนเผารบีเถยีง

“จริงเหรอ” หม่อมหลวงหนุ่มอ้าปากเหมือนจะหัวเราะขณะที่

หนัไปใช้นิ้วชี้แตะลงบนต้นแขนภทัรยีา

“คุณ! อย่ามาโดนตัวฉัน” คนเป็นอย่างที่ถูกกล่าวหารีบขยับ

เก้าอี้ถอยออกห่างชายหนุ่ม

ท�าเอาหม่อมหลวงภาคย์ชะงักกับเสียงดังของหญิงสาว ชาย

หนุ่มดงึมอืกลบัพร้อมพยกัหน้า แต่ไม่ทนัจะพูดอะไรออกมา พนกังาน

เสิร์ฟก็เข้ามาขัดจังหวะด้วยการน�าอาหารมาวางตรงหน้าท�าให้เขาได้

แต่จ้องคนสหีน้าตื่นตระหนกแล้วนกึอยากกลั่นแกล้ง

“เป็นแบบนี้แล้วจะท�างานกบัผมได้ยงัไง” เขาถาม

“ท�าได้สคิะ” หญงิสาวเถยีงทนัควนั จ้องกลบัไปยงัผู้ชายที่ท�า

เป็นเอาใจเพื่อนเธอด้วยการตกัขนมปังหน้ากุง้ส่งให้ “ฉนัเป็นเชฟขนม 

ต่อให้มาท�างานที่นี่ กไ็ม่มคีวามจ�าเป็นต้องอยู่ใกล้คณุนี่คะ”

“ครับ” เขาพยักหน้า ก่อนตัดบทราวไม่ใส่ใจค�าพูดเธอ “กิน

อาหารเถอะ ผมเองกไ็ม่อยากนั่งใกล้คนไม่สวยอย่างน�้าผึ้งเท่าไหร่หรอก 

ถงึได้นั่งมองหน้าคณุนิ้งไงครบั”

“ค่ะ ฉนักอ็ยากนั่งห่างๆ คณุ”

“ฉนัว่าเรากนิอาหารกนัดกีว่านะคะ” นสุราเสรมิ เลกิคิ้วใส่ภทัรยีา 
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เหมอืนเป็นสญัญาณให้เธอสงบปาก

บรรยากาศอึดอัดท�าให้มื้อกลางวันที่ควรเอร็ดอร่อยกลับกร่อย

จนหญงิสาวอยากรบีกลบับ้าน ปฏเิสธข้อเสนองานของคณุหม่อมหลวง

ปากเสีย แต่เธออุตส่าห์มาที่นี่เพื่อตกงานกลับบ้านไปอย่างนั้นหรือ 

หญิงสาวครุ ่นคิดจนลืมสนใจรสชาติอาหารตรงหน้า แม้แต่เค้ก

ชอ็กโกแลตก้อนใหญ่ แวววาวด้วยซอสสเีข้มฉ�่าเยิ้มที่เสร์ิฟพร้อมวปิปิง

ครีมเนื้อนุ่ม ก็ไม่ท�าให้เธอหยุดเหลียวมองคนด้านข้างด้วยสายตา 

ระแวดระวงั

“เค้กอร่อยมากเลยค่ะคุณภาคย์ นิ้งไม่เคยกินเค้กช็อกโกแลต

ที่ไหนอร่อยเท่านี้” ค�าพดูของเพื่อนสนทิที่นั่งฝ่ังตรงข้ามเรยีกสตภิทัรยีา

ออกมาจากภวงัค์

“ขอบคณุครบั เชฟได้ยนิคงจะดใีจ”

จะอร่อยสกัแค่ไหนเชยีว คนหมั่นไส้ผู้ชายข้างๆ คดิขณะตกัชิ้น

เค้กนุ่มใส่ปาก เมื่อเนื้อเค้กละมุนแตะลงบนปลายลิ้น กลิ่นหอม

ช็อกโกแลตผสมวานิลลาและความหวานกระตุ้นเซลล์ประสาทอัน

ว่องไวให้เคลิ้มราวกบัตกอยู่ในความฝัน

อร่อย!

“อืม...” หญิงสาวหลับตาครางในล�าคอพร้อมสูดลมหายใจ

ซมึซบักลิ่นและรสสมัผสัที่ก�าซาบสู่กลางอก

“อร่อยใช่ไหมแก” นสุรายื่นหน้าเข้ามาใกล้

ภทัรยีาลมืตาขึ้น หน้าเจื่อนลงเมื่อเหน็แววตาซกุซนและรอยยิ้ม

อย่างผู้ชนะของชายหนุ่มที่ก�าลงัจ้องมา

“กเ็ฉยๆ” เธอตอบเรว็เท่าใจคดิ

“เหรอครบั” เขายงัคงอมยิ้ม

“รสชาตดิ ีแต่กไ็ม่เท่าไหร่” เธอตอบเลี่ยงด้วยความขดัเขนิ ทั้ง

ที่อยากก้มหน้าก้มตาจดัการเค้กตรงหน้าให้หมดเกลี้ยงไม่ให้เหลอืหลอ 
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แต่สายตาและท่าทางเจ้าเล่ห์ของหม่อมหลวงภาคย์ท�าให้ภทัรยีาอยาก

ปฏเิสธ

“คุณจะบอกว่าคุณท�าเค้กช็อกโกแลตอร่อยกว่าเชฟประสบ-

การณ์สามสบิปีอย่างนั้นหรอืครบัน�้าผึ้ง”

“เปล่าค่ะ ฉนัไม่ได้หมายความอย่างนั้น ถ้าคณุภาคย์คดิว่าฉนั

เป็นพวกเอาฝีมอืตวัเองไปเปรยีบเทยีบกบัคนอื่นกค็ดิไปเถอะค่ะ ฉนัไม่

คดิจะสนใจค�าพดูคณุอยูแ่ล้ว” หญงิสาวเม้มรมิฝีปาก หงดุหงดิแววตา

ที่เหมอืนมองทะลเุข้าไปอ่านใจเธอ

“ผึ้ง...” เพื่อนรกัที่นั่งอยู่ตรงข้ามเอื้อมมอืมาแตะมอืเธอเป็นเชงิ

เตอืน

“ไม่เป็นไรครบั ผมกค็ดิอยู่เหมอืนกนัว่าน�้าผึ้งคงจะเป็นเดก็ที่มี

อโีก้สงู ไม่อย่างนั้นคงไม่กล้าเปิดร้านกาแฟแบบไม่ศกึษาตลาด ถงึเปิด

ร้านได้แค่หกเดอืนกเ็จ๊ง หาได้ยากนะแบบนี้”

“คณุ! นี่คณุหมายความว่ายงัไง” หญงิสาวโวย รู้สกึเหมอืนถูก

เขาหาเรื่อง ตอกย�้าความล้มเหลว ทั้งที่เมื่อสองสปัดาห์ที่แล้วเขายงัให้

ก�าลงัใจเธอ

“หมายความตามนั้นครับ” เขาตอบ ก่อนส่งยิ้มให้แก่นุสรา 

“ขอโทษด้วยนะครบัคณุนิ้ง ผมเป็นคนพูดอะไรตรงๆ”

“คณุต้องขอโทษฉนั ไม่ใช่เพื่อนฉนั” ภทัรยีารู้สกึอบัอายเกนิจะ

ทนได้ ชายหนุ่มไม่ใส่ใจแม้แต่จะหนัมาคยุกบัเธอดีๆ

“เอ่อคอื คณุภาคย์ ผึ้ง ฉนัขอตวัไปเข้าห้องน�้าก่อนนะคะ” ทนัที

ที่พูดจบนสุรากร็บีเผ่นหนโีดยไม่รอค�าอนญุาตจากใคร

“อย่าใจร้อนสคิรบั” ชายหนุ่มพูดขึ้นอย่างสงบ

แต่น�้าเสยีงนุม่นวลของเขากไ็ม่ท�าให้ภทัรยีาอุน่ใจเลยสกันดิ เธอ

ดึงกระเป๋าสะพายที่วางซ้อนไว้ด้านหลังขึ้นมาวางบนตัก อยากเรียก

พนกังานมาเกบ็เงนิเตม็ทน
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“เรื่องของฉนัค่ะ” เธอตอบ พยายามชะเง้อสบตากบัพนกังาน

สกัคนที่เดนิอยู่

“แล้วจะท�างานที่นี่ได้ยงัไง” เขาถาม

“ใครบอกว่าฉันจะท�างานที่นี่ ฉันแค่อยากมาดูบรรยากาศร้าน

อย่างที่คณุชวน”

“มากนิอาหารตามค�าชวน แต่ไม่ได้อยากสมคัรงาน แสดงว่ามา

เพราะสนใจผมอย่างนั้นหรอื ถอืว่าเป็นผู้หญงิใจง่ายด”ี

ใจง่าย!

ภทัรยีาลกุยนืแทบทนัท ีสะดุง้กบัถ้อยค�าดถูกูที่ออกจากปากชาย

หนุ่ม เธอจ้องตาเขาแล้วกดัฟันต่อว่าเขากลบัไปอย่างลมืตวั

“เลกิดถููกฉนัได้แล้ว ฟังแล้วจ�าไว้เลย ฉนัไม่ได้มาที่นี่เพราะสนใจ

ผูช้ายอย่างคณุ ฉนัมาที่นี่เพราะฉนัอยากเหน็ร้านอาหารที่เสนองานให้ 

แต่เจอแบบนี้ฉนักต็ดัสนิใจได้ง่ายแล้ว รบัรองว่าชาตนิี้ให้ตายฉนักไ็ม่มี

วนัท�างานกบัคณุเดด็ขาด”

“เสยีงดงัไปแล้วน�้าผึ้ง” ชายหนุม่ปรามเธอด้วยท่าทสีบายๆ แม้

เสียงอันดังจะท�าให้พนักงานในร้านพร้อมใจกันหันมองมาที่เขาและ

หญงิสาว

“เรื่องของฉนั” เธอยงัคงโวยวาย

“ถ้าไม่อยากท�างานกับผม สนใจอยากท�าอย่างอื่นกับผมไหม

ล่ะ” เขาถามกวนประสาทไม่เลกิ

“คุณภาคย์!” หญิงสาวอยากกระชากคนนิสัยไม่ดีขึ้นมาแล้ว

ตะโกนใส่ให้หน้าหงาย

“เรื่องเลก็น้อย อย่าคดิมากเลยน�้าผึ้ง” เขาตอบพร้อมยิ้มเยาะ

ภทัรยีายนืก�ามอื ตวัสั่นอย่างอดทน และทนัททีี่นสุราเดนิกลบั

มาด้วยสหีน้าประหลาดใจ เธอจงึดงึแขนเพื่อนอย่างรบีร้อน

“เรากลบักนัเถอะนิ้ง” และเธอจะไม่มวีนักลบัมาเหยยีบที่นี่เป็น
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ครั้งที่สอง

“จะรีบท�าไมน�้าผึ้ง เรายังไม่ได้คุยกันเรื่องสัญญาจ้างงานเลย

ครบั”

เมื่อพดูถงึสญัญาจ้าง หญงิสาวกน็กึสองจติสองใจ ใจหนึ่งอยาก

ท�างานในร้านอาหารไฮโซเพื่อเพิ่มประสบการณ์ แต่ใจหนึ่งนกึเกลยีด

ขี้หน้าผู้ชายตาหวาน นสิยัแย่คนนี้

ไม่ทนัที่ภทัรยีาจะว่าอะไร นสุราที่ถูกเธอรั้งแขนไว้กแ็ทรกขึ้น

“ผึ้ง ฉนัจะบอกว่า เมื่อกี้ครูที่โรงเรยีนอนบุาลโทร. มาบอกให้

ฉันไปรับเด็กๆ เร็วหน่อย เพราะที่โรงเรียนมีเด็กป่วยเป็นมือเท้าปาก 

แล้วฉนัจะพาลูกๆ ไปคลนิกิให้หมอตรวจด้วย”

“งั้นฉันกลับด้วย” เธอบอกเพื่อนสนิท จะเลิกสนใจผู้ชายที่นั่ง

มองเธอด้วยแววตาเจ้าเล่ห์อกีต่อไป

“ไม่ต้องห่วงน�้าผึ้งหรอกครบัคณุนิ้ง เดี๋ยวผมไปส่งน�้าผึ้งให้ครบั”

“ฉนัไม่ได้ขอ” ภทัรยีาแหวใส่ชายหนุ่ม

“ไม่เหน็หรอืไงว่าเพื่อนรบี อย่าเอาตวัเองเป็นที่ตั้งส”ิ ชายหนุ่ม

ต่อว่าเธออกีครั้ง

ภทัรยีาปากสั่น ความดนัเลอืดในศรีษะพุ่งสูงขึ้นจนใบหน้าร้อน

ผ่าว เป็นไปได้เธออยากต่อว่าเขาให้เจบ็แสบไม่แพ้กนั

“ไม่เป็นไรค่ะคณุภาคย์ งั้นฉนัไปก่อนนะแก” เพื่อนรกัตอบชาย

หนุ่มพร้อมส่งยิ้มหวาน โบกมอืให้ และเดนิจากไปโดยไม่คดิจะเหน็ใจ

กนัสกันดิ ว่าจะปล่อยภทัรยีาเผชญิหน้ากบัผูช้ายคนนี้ตามล�าพงัไม่ได้

“คณุ ฉนัตดัสนิใจแล้ว”

“ตัดสินใจอะไรครับน�้าผึ้ง” ใบหน้าหล่อเหลายังคงมีรอยยิ้ม 

ดวงตาที่เคยคิดว่าสวยงามดูเจ้าเล่ห์จนเธออยากหลบไปให้พ้นระยะ

มองเหน็

“ฉันจะไม่มีวันท�างานกับคุณอย่างเด็ดขาด” เธอตอบเสียงดัง
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ฟังชดั มอืก�าสายสะพายกระเป๋าไว้แน่น

“ท�าไมล่ะ” เขาถามพลางส่ายศีรษะ “นึกแล้วว่าคุณต้องเป็น

พวกเหลาะแหละ เหยยีบขี้ไก่ไม่ฝ่อ มนิ่าท�าอะไรถงึไม่ส�าเรจ็ นกึว่าจะ

เก่งแค่ไหน ถ้าทนแค่ค�าพูดคนไม่ได้ คณุกก็ลบัไปเกาะพ่อ แม่กนิต่อ

ไปเลย”

ภทัรยีารู้สกึเหมอืนถูกต่อยหน้าหนัด้วยค�าพูด หญงิสาวเจบ็จน

จกุไปถงึอก หวัใจบบีรดัจนเธอเจบ็ เมื่อถูกผู้ชายตรงหน้าดูถูกเหยยีด

หยามจนเกนิจะทนได้

“เออ! ใครมนัจะดเีลศิแบบคณุ” เธอตะโกนลั่น เลกิสนใจสายตา

คนอื่นอีกต่อไป แล้วหยิบแก้วน�้าส้มคั้นที่เหลือครึ่งหนึ่งขึ้นมาสาดใส่

ใบหน้าผู้ชายใจร้ายเข้าเตม็ที่

“เฮ้ย!” คนไม่ทนัระวงัตวัร้องเสยีงหลง น�้าส้มเปรี้ยวกระเดน็เข้า

ตาจนเขาต้องยกมอืขึ้นมาปิดหน้า

“ว้าย! คณุภาคย์”

พนกังานในร้านร้องระงมเมื่อเหน็ใบหน้าเจ้านายสดุหล่อเตม็ไป

ด้วยเกลด็ส้ม เปื้อนไปจนถงึปกเสื้อราคาแพง

“จ�าไว้นะ คนเฮงซวย ต่อให้คณุเป็นผู้ชายคนสดุท้ายในโลก ฉนั

กจ็ะไม่ขอเจอ”

ภัทรียาตะโกนลั่นร้านก่อนวิ่งออกไปอย่างรวดเร็ว ปล่อยให้

หม่อมหลวงหนุ่มนั่งกมุขมบักบัความไม่มเีหตผุลของเธอ


