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สิบสองปีก่อน 

เสียงกรีดร้องและอาการปาข้าวของใกล้มือทุกอย่างทิ้งของ 

เดก็หญงิวยัสบิสี่ปีเรยีกความสนใจของทมีอาสาสมคัรดแูลผูป่้วยให้หนั

มองด้วยความสนใจ ยิ่งเมื่อเหล่าพยาบาลสามสี่คนพยายามร้องห้าม 

ข้าวของก็ยิ่งถูกขว้างมากขึ้น และบางชิ้นก็กระเด็นออกนอกวงมาถึง

กลุ่มอาสาสมคัรที่ก�าลงัดูแลผู้ป่วยอยู่

“คณุเปรยีวขา พอแล้วค่า พอแล้ว ข้าวของคณุหมอพงัหมดแล้ว

นะคะ” จรรยา พี่เลี้ยงสาวและลูกไล่ประจ�าตัวของเด็กหญิงร้องห้าม

พลางวิ่งไล่เก็บทุกอย่างมากองรวมกันไว้ แต่ไม่กล้าเข้าไปจับตัวเด็ก

หญงิเพราะฝ่ายนั้นเงื้อถาดสเตนเลสใบใหญ่อยู่

“ก็เปรียวบอกแล้วว่าไม่กิน กลืนข้าวไม่ได้ พี่จรรยาก็ยังจะตื๊อ

ให้กนิอยู่ได้ แถมยงัพาออกจากห้องมาเป็นตวัตลกให้พยาบาลพวกนี้

ดอูกี” เดก็หญงิตะโกนเสยีงดงัจนหน้าแดงก�่า จ้องผูเ้ป็นพี่เลี้ยงตาเขมง็

“โธ่...ตวัตลกที่ไหนกนัล่ะคะ พี่แค่อยากให้น้องเปรยีวได้เปลี่ยน

บรรยากาศบ้าง เผื่อจะอยากทานอาหารมากขึ้น” พี่เลี้ยงบอกเสยีงอ่อน

หวาน นอกจากค่าจ้างราคางามแล้ว บิดาของเด็กหญิงยังเป็นผู้มี

พระคณุของเธอด้วย 

คนที่ท�ำดีต่อกันไว้ผลบุญก็จะเกื้อหนุนให้ได้พบ

ให้มีวำสนำต่อกันอยู่เรื่อยๆ

บทน�ำ
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“ไม่อยาก และจะไม่กนิด้วย มาพาเปรยีวเข้าห้องเดี๋ยวนี้ อ้อ...

แล้วใครจะตามไปฉีดยาก็รีบมา ถ้าหลับแล้ว ใครปลุกให้ตื่นจะด่า 

ไม่ไว้หน้าจรงิด้วยๆ”

พยาบาลสาวสามคนมองหน้ากนัด้วยความไม่พอใจ หากไม่ใช่

เพราะอ�านาจเงิน เด็กหญิงจอมวีนคงถูกเชิญออกจากโรงพยาบาล

ตั้งแต่สองวันแรกแล้ว ค่าที่สร้างเสียงรบกวนแก่ผู ้ป่วยคนอื่นและ 

ทมีแพทย์ตลอดเวลา

“แต่ถ้าน้องเปรียวไม่กินข้าวก็จะไม่มีแรง ไม่หายป่วยนะคะ  

และพี่ก็ต้องให้น�้าเกลือน้องเพิ่มอีก” พยาบาลที่อาวุโสที่สุดพยายาม

เกลี้ยกล่อม

“ไม่ต้องมาขูห่รอก อยากฉดียากม็าฉดีเลย ไม่ได้กลวัสกันดิ แล้ว

อย่าให้เห็นใครถือถาดข้าวมาอีกนะ จะขว้างด้วยถาดจริงๆ ด้วย”  

เดก็หญงิบอกเสยีงแขง็หน้าเชดิ ทั้งที่ร่างกายก�าลงัอ่อนล้าเตม็ท ีท่าทาง

ของเดก็สาวอยู่ในความสนใจของใครคนหนึ่งโดยตลอด

“เดก็คนนั้นป่วยเป็นอะไรหรอืครบัอาจารย์” บรุศิร์ซึ่งในขณะนั้น

เข้าร่วมโครงการอาสาสมคัรดแูลผูป่้วยสอบถามอาจารย์ที่ปรกึษาชมรม

ซึ่งเป็นผู้ดูแลนักศึกษาทั้งหมด ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ในโครงการเป็น

นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยกเว้นบุริศร์และเพื่อนอีกสอง

คนที่มาจากคณะอื่น

“พยาบาลบอกว่าเป็นโรคเอม็จ ี หรอืที่เรยีกกนัว่าโรคกล้ามเนื้อ

อ่อนแรง คนป่วยจะมีอาการอ่อนแรงง่าย หนังตาตก กลืนอาหาร

ล�าบาก และบางครั้งกส็�าลกัอาหาร อาจารย์เดาว่าเพราะส�าลกับ่อยๆ 

นี่แหละที่ท�าให้เขาไม่ยอมกนิข้าว” คนพดูหมายถงึ Myasthenia Gravis 

(MG) ซึ่งเป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายท�างาน

ผดิปกต ิผู้ป่วยจะมอีาการหนงัตาตก ยิ้มได้น้อยลง หายใจล�าบาก มี

ปัญหาการพูด การเคี้ยว การกลนื รวมไปถงึการเคลื่อนไหวของร่างกาย
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“แต่ถ้าไม่กนิข้าว ร่างกายจะเอาพลงังานมาจากไหน“ เสยีงพดู

พมึพ�าคล้ายพดูกบัตวัเองมากกว่าท�าให้อาจารย์สาวเพยีงยิ้มตอบ ก่อน

เสเดินไปดูการสอนหลักการกายภาพบ�าบัดเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ 

ปล่อยให้บรุศิร์ยนืครุ่นคดิเพยีงล�าพงั

ทางฝ่ายเดก็หญงิปรชีญาณ์หลงัจากออกฤทธิ์เดชไปสดุแรงเกดิ

แล้ว ร่างกายกอ่็อนแรงจนเปลี้ยไปทั้งตวั แต่เพราะทฐิแิละความอวดดี

จงึไม่คดิร้องขอให้ใครช่วย ร่างผอมบางเดนิเลาะระเบยีงกลบัห้องพกั

อย่างโงนเงนเต็มแก่ โดยมีพี่เลี้ยงสาวถือถาดสเตนเลสใส่อาหารเดิน

ตามมาข้างหลงั

“คณุเปรยีว” จรรยาร้องเสยีงหลงเมื่อเดก็หญงิปรชีญาณ์รดูกอง

ลงกับพื้นจากอาการหนังตาตกและดวงตาพร่ามัว แต่พอพี่เลี้ยงก้าว

ประชดิเพื่อประคองปีก เดก็หญงิกลบัหนัมาตวาดใส่ 

“จะร้องเสยีงดงัท�าไมพี่จรรยา อยูใ่กล้กนัแค่นี้ แล้วก่อนที่จะพยงุ

เปรยีวน่ะ เอาถาดอาหารออกไปไกลๆ ก่อนได้ไหม เปรยีวเหมน็!”

เสียงตวาดแหวดังชัดเจนในทีแรก ก่อนเจ้าตัวจะหอบเพราะ

ความเหนื่อย หนังตาข้างซ้ายก็ช่างไม่รักดีคอยแต่จะปิดลง แม้ว่าจะ

พยายามใช้มอืช่วยถ่างไว้ ในระหว่างที่เดก็หญงิปรชีญาณ์และจรรยา

ก�าลงัตกใจกบัสิ่งที่เกดิขึ้นนั้นเอง ร่างสงูของชายหนุม่คนหนึ่งกก้็าวเข้า

มาหยดุตรงหน้าพร้อมวลีแชร์

“ถ้าล้มแล้วไม่คดิจะลกุ เขาเรยีกว่าขี้แพ้ แต่ถ้าล้มแล้วพยายาม

ลกุขึ้นใหม่ เขาเรยีกว่านกัสู้ เลอืกเอาว่าจะเป็นคนแบบไหน หนึ่งหรอื

สอง”

แต่เพราะร่างกายไม่เอื้อต่อการออกฤทธิ์เดชจงึจ�าต้องนิ่งคดิ ซึ่ง

แน่นอนเด็กหญิงปรีชญาณ์เป็นนักสู้และไม่เคยยอมแพ้อะไร จะให้

ตะกายขึ้นรถเข็นคนป่วยเองในภาวะที่ร่างกายแทบไม่เหลือเรี่ยวแรง

อย่างนี้กใ็ช่ว่าจะเป็นเรื่องง่าย 
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ตาจ้องตาอย่างต่างไม่ยอมกนั บรุศิร์พจิารณาเดก็หญงิผวิขาว 

ตาชั้นเดยีวที่มฟีันเกไปทั้งปากแล้วอดนกึขนัไม่ได้ ‘หน้าตากข็ี้ริ้ว นสิยั

ยงัขี้เหร่อกี’ 

ฝ่ายเดก็หญงิปรชีญาณ์มองชายหนุม่ตรงหน้าอย่างครุน่คดิ ก่อน

จะยกมือขึ้นกวักให้ร่างสูงก้มลงมาใกล้เพื่อถาม “เห็นคนล้มแล้วข้าม

เป็นไอ้ขี้หมา เหน็คนล้มแล้วช่วยพยงุเขาเรยีกว่า คนมนี�้าใจ นายล่ะ

เป็นคนแบบไหน หนึ่งหรอืสอง”

บรุศิร์นิ่งงนัไปด้วยไม่นกึว่าอกีฝ่ายจะโต้คารมทั้งที่ตาปรอืจะปิด

ไม่ปิดแหล่ และเมื่อเข้าใจเจตนายอกย้อนแล้วก็รู้สึกชอบใจในความ

แสบสนัของเดก็หญงิตรงหน้า ใบหน้าที่มกัเคร่งขรมึเปิดเป็นรอยยิ้มส่ง

ให้แล้วบอกว่า “สรปุว่าน้องเป็นนกัสู ้ส่วนพี่กเ็ป็นคนมนี�้าใจ โอเคไหม”

เมื่อค�าตอบคอือาการพยกัหน้าเพยีงนดิอย่างไว้เชงิ บรุศิร์กย็ิ้ม

ข�า ประมาณเอาจากร่างเลก็ตรงหน้า เขาคดิว่าน�้าหนกัน่าจะสามสบิ

ต้นๆ หากจะให้อุ้มวางบนรถเขน็คงยงัไม่ทนัเหนื่อย แต่จากท่าทดีื้อดงึ

และแววตาระแวดระวงักร็ูว่้าไม่ควรท�าอย่างนั้น บรุศิร์จงึเอ่ยขออนญุาต

เสยีงเบาก่อนกระชบัมอืลงบนแขนเลก็

“เอาละ ทีนี้เราก็มาลุกขึ้นพร้อมกัน นับถึงสามแล้วลุกเลยนะ 

เอ้า...หนึ่ง สอง สาม” 

สิ้นค�าว่าสาม ร่างผอมบางของเดก็หญงิกป็ลวิขึ้นจากพื้นมานั่ง

ลงบนรถเข็น ใจของเด็กหญิงไหววูบด้วยความรู้สึกประหลาด ทีแรก

เธอคาดว่ามาจากความตกใจที่ตวัลอยขึ้นจากพื้น ก่อนจะค่อยๆ รู้ตน

ว่าไม่ใช่ เพราะเมื่อนั่งได้เรยีบร้อยแล้ว หวัใจกลบัเต้นรวัเรว็มากยิ่งขึ้น

ไปอกี

อาการนั่งนิ่งของเด็กหญิงท�าให้บุริศร์ส่งยิ้มให้ ก่อนจะทรุดตัว

ลงนั่งบนส้นเท้าของตนเองและยื่นมอืไปจบัข้อเท้าเลก็ “จะท�าอะไรหนู

น่ะ” เดก็หญงิปรชีญาณ์ร้องพลางดงึเท้าหน ีแต่นอกจากจะไม่ส�าเรจ็
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แล้ว มอือุ่นจดันั้นยงัยกขาของเธอขึ้นวางบนที่พกัเท้า 

“ไม่ได้เอารองเท้าแก้วมาสวมให้หรอกน่า แค่จะให้วางเท้าให้

เรยีบร้อย ตอนเขน็ไปจะได้ไม่กระแทกอะไรเข้า ว่าแต่...เราพกัห้องไหน”

เดก็หญงิมองหน้าจรรยาเชงิปรกึษา เมื่อสาวใช้ส่วนตวัพยกัหน้า

ยิ้มๆ ปรชีญาณ์จงึยอมบอกเลขห้องพกัผู้ป่วย 

ราวห้านาทต่ีอมาบรุศิร์กเ็ขน็รถของปรชีญาณ์มาส่งถงึหน้าห้อง 

มองใบหน้างอง�้าเอาแต่ใจของเดก็หญงิใจร้อนแล้วบรุศิร์กแ็กล้งยั่วว่า 

“นี่จะบอกอะไรให้นะ นกัสูท้ี่ฉลาดน่ะเขาไม่ได้ตะบี้ตะบนัสูอ้ย่าง

เดยีวหรอก เขาต้องรู้จกัพกั รู้จกัรกัษาร่างกายให้แขง็แรงก่อน เอ้านี่...

นมจดื กนิแล้วกน็อนพกัซะ ตื่นมาจะได้มแีรง จะได้มาโต้คารมกนัใหม่” 

บอกแล้วบรุศิร์กต็ั้งใจจะหนัหลงักลบั แต่เสยีงถามของเดก็หญงิท�าให้

เขาก้าวขาไม่ออก 

“พี่คดิจะจบีหนูหรอืไง” ถามด้วยค�าพูดไม่พอ สายตายงัระแวง

แคลงใจ ไม่ยอมรบักล่องนมจดืง่ายๆ 

บุริศร์เบ้หน้าใส่ก่อนวางกล่องนมจืดลงบนตักเด็กหญิงดื้อๆ 

“หนึ่ง พี่ไม่จบีเดก็ สอง พี่ไม่ชอบคนขี้เหร่ สาม...ใครจะอยากเป็นแฟน

กบัคนป่วยเดนิไม่ได้ ฉะนั้น...ข้ามสามข้อนี้ให้ได้ แล้วค่อยมาตูว่่าพี่จบี

เรา”

เด็กหญิงปรีชญาณ์ฟังแล้วนิ่งไปครู่ก่อนยักไหล่ใส่ “ให้มันจริง

เถอะ หนูน่ะเบื่อเต็มทีพวกท�าดีเพราะหวังผล อ้อ...พรุ่งนี้หนูขอเป็น 

นมจดืไขมนัศูนย์เปอร์เซน็ต์นะ”

บอกเสร็จเด็กหญิงปรีชญาณ์ก็สั่งให้พี่เลี้ยงเข็นเธอเข้าห้องพัก 

ปล่อยให้บรุศิร์ยนือึ้งไปพกัใหญ่ ก่อนจะปลงตกและหวัเราะเบาๆ กบั

ตวัเอง ‘เดก็บ๊อง’
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บุริศร์ให้เหตุผลกับตัวเองในกำรแวะซื้อนมจืดไขมันศูนย์

เปอร์เซน็ต์ทกุวนัว่าเพราะเขาเองกด็ื่มอยู่แล้ว และการซื้อเพิ่มอกีหนึ่ง

กล่องกไ็ม่ได้ยุ่งยากอะไรนกั แถมเขายงัได้ลบัสมองประลองคารมกบั

เดก็หญงิแก่แดดที่ยิ่งรู้จกั ยิ่งรู้สกึมนัเขี้ยวมากขึ้น

“ซื้ออะไรมาบ้างคะวนันี้” ร้องถามพลางหยบิถงุพลาสตกิใบเลก็

ใบน้อยมาเปิดดูอย่างถือวิสาสะ เมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ภายในก็ท�าหน้าเบ้ 

“แหวะ! ขนมห่อใบตองอกีแล้ว พี่รศิร์นี่โบราณชะมดั” 

“เขาไม่ได้เรยีกขนมห่อใบตอง อนันี้เรยีกข้าวต้มมดั อนันี้ใส่ไส้ 

และนี่กต็ะโก้เผอืก ลองชมิดู แล้วจะรู้ว่าโบราณน่ะมดีกีว่าที่คดิ”

เด็กหญิงมองหน้าเขานิ่งไปครู่ ก่อนหัวเราะเบาๆ พลางบอก  

“เอ้า...ลองหน่อยกไ็ด้ ผู้ชายโบราณแถวนี้กม็ดีกีว่าที่คดิเหมอืนกนั”

แม้จะรูแ้ก่ใจว่าไม่ได้คดิอะไรกบั ‘เดก็’ ออกจะระอาปนข�าความ 

‘เยอะ’ ของเจ้าตวัเสยีด้วยซ�้า แต่การได้ยนิค�าพดูเกนิวยับ่อยๆ กท็�าให้

บรุศิร์อดไม่ได้ที่จะปรามตามวสิยัคนจรงิจงักบัทกุเรื่อง

“อย่าเที่ยวไปพดูกบัใครอย่างนี้นะยายหนเูปีย คนอื่นเขาจะมอง

เราเป็นผู้หญิงไม่ดีรู ้ไหม” บุริศร์ยิ้มอย่างคลายใจเมื่อเด็กหญิงฟัง 

ตาแป๋ว แต่พอฟังค�าตอบของเดก็หญงิ บรุศิร์กอ็ยากถอนหายใจดงัๆ 

สกัสามรอบ 

“ได้สิ หนูจะไม่พูดแบบนี้กับใคร สัญญาว่าจะพูดกับพี่ริศร ์

แค่คนเดยีว ไว้ใจได้เลยค่ะ”

แรกที่ได้ฟังวาจาลดเลี้ยวก็มีบ้างที่บุริศร์รู้สึกฉุนและอยากตีตัว

ออกหาก แต่ดวงตาใสแจ๋วที่ส่องกระจ่างราวกระจกสะท้อนความคิด

อนัใสซื่อกท็�าให้บรุศิร์มองข้ามความล้นของเดก็หญงิไป เพื่อจะได้พบ

ว่าฉากหลังความแก่นกล้า ความร้ายกาจสารพัดคือความอ้างว้าง 

เพราะแม้จะมพีี่เลี้ยงและพยาบาลเฝ้าดูแลไม่ห่าง แต่บดิากลบัไม่ว่าง

มาเยี่ยมบตุรสาวคนเดยีว
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“พ่อไปเกาหลีค่ะ มีประชุมส�าคัญ บอกว่าถ้าเคลียร์งานได้จะ

รีบกลับมา” เด็กหญิงบอกเล่าด้วยใบหน้ายิ้มแย้มราวกับไม่รู้สึกรู้สา 

แต่ไม่วายประชดประชนั “แต่งานคงยุ่งมาก เพราะสองอาทติย์แล้วที่

พ่อยงัประชมุอยู่”

“น้อยใจสเิรา?” บรุศิร์ถามยิ้มๆ จะไม่แปลกใจเลยหากเดก็หญงิ

จะร้องไห้โฮแสดงความอ่อนแอออกมาบ้าง 

“ไม่หรอกค่ะ หนูรู้ว่าพ่อไปท�างาน ไปหาเงินมาให้ใช้ และพ่อ 

กร็กักห็่วงหนูมากด้วย เพยีงแต่หนูยงัเดก็ไงคะ อยากได้รบัการเอาอก

เอาใจตามประสาลูกคนเดยีว”

ได้ฟังอย่างนี้แล้วบรุศิร์กย็ิ้มพงึพอใจ เดก็ที่รูต้วัว่าเป็นเดก็นบัว่า

มีความเป็นผู้ใหญ่ในตนเพียงพอแล้ว “ถ้าอย่างนั้นระหว่างที่พ่อของ

เรายงัไม่มา จะให้พี่ช่วยหรอือยากได้อะไรกบ็อกมานะ ถ้าไม่เหลอืบ่า

กว่าแรง พี่จะท�าให้แทนท่าน” บรุศิร์อาสาด้วยน�้าใจ

“ชิ! ใครเขาอยากให้ตัวมาเล่นบทพ่อกัน อย่างพี่ริศร์น่ะเขา 

อยากให้เป็นอย่างอื่นต่างหาก”

“แฮ่ม” บรุศิร์กระแอมปรามเดก็หญงิที่ชอบพูดไถลลงคูคลอง 

แต่เดก็หญงิปรชีญาณ์หรอืจะกลวั ดวงตารเีลก็พรบิพราวไปด้วย

ความเจ้าเล่ห์เมื่อบอก “แน้! พี่ริศร์คิดอะไรน่ะ เขาก�าลังจะบอกว่า

อยากให้พี่รศิร์เป็นบรุษุพยาบาล เป็นพี่เลี้ยงที่ปรกึษาแบบนี้ต่างหาก” 

ฟังเดก็แก่แดดแถไปน�้าขุน่ๆ แล้วบรุศิร์กท็ั้งข�าทั้งฉนุ แต่ไม่อยาก

พูดให้เข้าตวัมากกว่านี้ จงึท�าเสยีงเข้มเปลี่ยนหวัข้อสนทนา

“นอนได้แล้ว” คนตัวโตกว่ำว่ำเมื่อคนป่วยกินยำไปกว่ำ

ชั่วโมงแล้วยงัไม่ยอมพกั เตรยีมพร้อมจะหาเรื่องซนได้ตลอด

“ไม่อยากนอน เมื่อเช้าตื่นเกอืบเก้าโมง อาบน�้าแต่งตวัไม่ทนัไร

กต้็องกนิยาแล้วนอนใหม่ น่าเบื่อจะตาย” ค�าว่าเบื่อมาพร้อมกบัอาการ
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ยื่นริมฝีปากออก ท�าให้บุริศร์อดเห็นใจไม่ได้ ฝ่ามือใหญ่ควานลงใน

กระเป๋า หาอปุกรณ์ชิ้นเลก็ชิ้นน้อยที่เตรยีมไว้ใช้เล่นเกมในงานรบัน้อง

ออกมา

“เอ้านี่...ไข่วเิศษ สนใจหดัท�าไหม” 

เด็กหญิงมองอย่างไม่เชื่อถือเลยสักนิด และไม่รอช้าที่จะเถียง  

“ไข่วเิศษที่ไหน เหน็กนัอยู่ว่าไข่ไก่ อ้อ...ไม่ใช่ไข่ดบิ แต่เป็นเปลอืกไข่

ต่างหาก”

บรุศิร์จปุากดเุมื่อเดก็หญงิยื่นเปลอืกไข่คนือย่างไม่ใส่ใจ มอืใหญ่

จงใจหมนุเปลอืกไข่ให้เหน็รอยเจาะขนาดเลก็ “นี่ไงความวเิศษของมนั 

ส่องดูดีๆ  ซ ิจะเหน็ว่ามนัมพีรวเิศษซ่อนอยู่” 

“หือ?” เด็กหญิงเหล่ตามองอย่างไม่เชื่อถือนัก แต่พอบุริศร ์

พยักหน้ายืนยันก็ยอมเชื่อ ก็...พี่ริศร์น่ะไม่มีทางโกหกหรอก พูดเล่น 

สักครั้งยังไม่เคย คิดแล้วเด็กหญิงปรีชญาณ์ก็ส่องมองตามรอยเจาะ 

ที่ว่า และพบว่าภายในมกีระดาษแผ่นเลก็ม้วนอยู่

“พี่ริศร์ยัดกระดาษอะไรไว้อะ” ถามด้วย เขย่าด้วย เผื่อว่า

กระดาษที่ว่านั่นจะร่วงลงมา

“เฮ้! เบาๆ ส ิไข่ใบนี้พี่เตรยีมไว้ให้น้องรหสันะ” บรุศิร์ว่าพลาง

ยื้อแย่งคนื

“อ้าว...ไหนว่าจะให้หนู” เดก็หญงิว่าหน้าง�้า ในใจคดิขย�้าไข่ไก่

ใบนั้นไปเรียบร้อย มีอย่างที่ไหน เอาของที่เตรียมไว้ให้คนอื่นมาอวด 

นสิยัไม่ด!ี

“ไม่ได้บอกว่าจะให้ แต่ถามว่าอยากหดัท�าไหม ถ้าจะท�า พี่กจ็ะ

สอน” 

สบแววตาจรงิจงัจรงิใจของพี่ชายใจดแีล้วเดก็หญงิปรชีญาณ์ก็

พยักหน้า อย่างน้อยการท�าเปลือกไข่วิเศษที่ว่าก็คงน่าสนุกกว่านอน

หลบัตาแน่ๆ
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...

จรรยาที่ถูกเด็กสาวใช้ให้ไปหาไข่ไก่มาให้ก็ได้ไข่มาร่วมสิบฟอง 

บุริศร์สาธิตวิธีท�าให้ปรีชญาณ์ดูก่อน โดยจงใจเขียนข้อความใน

กระดาษไม่ให้เธอเหน็ ก่อนจะเร่งให้เธอท�าไข่วเิศษของตวัเองบ้าง ซึ่ง

เด็กหญิงปรีชญาณ์ที่มีทักษะด้านศิลปะเป็นอย่างดีก็ระบายสีออกมา

ได้สวยงามไม่แพ้คนสอน ระหว่างที่เธอก�าลงัรอให้สแีห้งนั้นเอง บรุศิร์

กย็ื่นเปลอืกไข่ที่เขาเพิ่งท�าเสรจ็ให้

“เอ้า...นี่ของเรา” บอกและพยกัหน้าซ�้าให้รู้ว่าให้จรงิๆ 

เธอรีบตะครุบไว้และละล�่าละลักขอบคุณด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม 

“พี่รศิร์ อวยพรหนวู่าอะไรมั่งอะ” ถามพลางส่องดกูระดาษภายใน ทั้งๆ 

ที่กร็ู้ดแีล้วว่าไม่มทีางอ่านได้หรอก

บรุศิร์ยิ้มข�าอาการเห่อของเดก็หญงิก่อนบอก “อยากรู้กต็อกไข่

ส ิอ่านหนงัสอืออกไม่ใช่ร”ึ

“ตอกไข่!” เดก็หญงิทวนค�าเสยีงดงัแล้วกส็่ายหน้าหวอื ตหีน้า

บึ้งใส่ “เรื่องอะไร...เค้าท�าลายของที่พี่ริศร์ท�าให้ไม่ลงหรอก พี่ริศร์ 

นั่นแหละบอกมาว่าเขียนว่าอะไร ถ้าไม่ยอมบอก หนูจะตอกไข่ของ 

น้องรหสัพี่แทน”

บรุศิร์ส่ายหน้าระอาเมื่อเดก็หญงิไม่ได้แค่ขู ่แต่คว้าเปลอืกไข่ของ

เขาไปเงื้อง่าเตรียมตอกจริงๆ และแม้ค�าอวยพรที่เขียนจะออกจากใจ 

ไม่ได้มนียัซบัซ้อน แต่การอวยพรกนัต่อหน้ากท็�าเขาเขนิพลิกึ 

“ตอกไปเสยีกส็ิ้นเรื่อง แล้วถ้าอยากได้ใหม่ พี่ท�าให้อกีสองฟอง

เลยเอ้า” 

“ไม่เอา...ชอบฟองนี้แล้ว และก็อย่างที่บอก หนูท�าลายของที่ 

พี่รศิร์ให้ไม่ลงหรอก พี่รศิร์อย่ามาต่อรอง บอกมาว่าเขยีนอะไรไว้ บอก

รกัเขาละส ิถงึได้เขนิจนหูแดงเลยอะ” ปรชีญาณ์แซวข�าๆ ตามประสา

เด็กสาวที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง แต่อีกฝ่ายกลับไม่ข�าด้วยแถม
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ถลงึตาดใุส่

“เหลวไหล พี่เขยีนอวยพรให้เราสขุภาพด ีแขง็แรงไวๆ ต่างหาก 

รู้แล้วกช่็วยท�าให้ค�าอวยพรของพี่เป็นจรงิด้วยการกนิยาให้ตรงเวลาและ

นอนพกัได้แล้ว”

เสียง ‘ชิ’ ดังจากปากเล็กอย่างจงใจ กระนั้นบุริศร์ก็ได้เห็นว่า 

คนป่วยจอมร้ายกาจยอมนอนโดยง่าย แน่นอนว่าไข่วิเศษของเขาถูก

วางไว้เหนอืศรีษะ โดยมผี้าขนหนูผนืเลก็ห่อหุ้มเป็นอย่างดี

  

ตลอดหนึง่สปัดำห์เตม็ทีม่ ี‘พีร่ศิร์’ เป็นเพือ่นคยุและพีช่ำย

ใจด ีพี่เลี้ยงจรรยาและพยาบาลต่างเหน็พ้องกนัว่าเดก็หญงิปรชีญาณ์

เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น กล่าวคือยังคงเอาแต่ใจเหมือนเก่า แต่ฟัง

เหตผุลมากขึ้น ยอมเข้ารบัการบ�าบดัอาการป่วย และยอมกนิยาตาม

เวลา จะมีงอแงบ้างก็ตอนที่พี่ริศร์ของเธอไม่สนใจและไปช่วยดูแล 

ผู้ป่วยคนอื่นๆ

“มาช้า” 

แก้มป่องจากการพองลมเข้าไปท�าให้บุริศร์เลิกคิ้ว แต่มีหรือที่ 

คนดอุย่างเขาจะง้อเดก็ดื้อ

“ไม่ต้องมาโยกโย้ ไป...ได้เวลาไปท�ากายภาพบ�าบดัแล้ว และ

หลงัจากท�ากายภาพบ�าบดัแล้ว เราต้องมากนิข้าวให้หมด” 

เด็กหญิงเบ้หน้าเมื่อพูดถึงข้าวกลางวัน นอกจากจะส�าลักข้าว

เป็นบางครั้งแล้วเด็กหญิงยังไม่ชอบกินอาหารจืดๆ ของโรงพยาบาล

นกั “ข้าวอกีแล้ว ใจคอพี่รศิร์จะขนุให้เป็นหมูหรอืไง ไม่เอาละ หนูไม่

อยากท�ากายภาพบ�าบดัและกไ็ม่อยากกนิข้าวด้วย” 

บุริศร์กลั้นยิ้มไว้เมื่อเห็นหน้างอง�้าและอาการปากยื่นของเด็ก

หญงิ แสร้งท�าทขีงึขงัและเสยีงเข้มใส่เหมอืนทกุครั้ง “คนป่วยไม่มสีทิธิ์

บ่น บ่ายวนันี้เรานดักนัไว้ว่าจะท�าข้อสอบสอบเทยีบ ม. 3 จ�าได้ไหม”
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ฟังโปรแกรมหฤโหดของบุริศร์แล้วเด็กหญิงปรีชญาณ์ก็ท�าหน้า

ยู่ ตดัพ้อให้ได้ยนิว่า “พี่รศิร์โหดกบัทกุคนอย่างนี้หรอืเปล่าเนี่ย” 

บุริศร์หัวเราะหึๆ ก่อนบอก “เรียกว่าเข้มงวดกับทุกคนและ 

ทกุอย่างนั่นละ แต่ต้องทั้งบ่นและดมุากเป็นพเิศษเนี่ยมเีราคนเดยีว”

ใบหน้าจ๋อยของเดก็หญงิกลายเป็นรอยยิ้มกระจ่างตา และไม่ทนั

ให้บรุศิร์ได้ไหวตวั มอืบางเฉยีบของเดก็หญงิที่น�้าหนกัตวัเพยีงสามสบิ

ห้ากโิลกรมักย็ื่นถงึแก้มพี่รศิร์และบบี “พี่รศิร์น่ารกัอะ โอเค ขอแค่ได้

เป็นคนพเิศษของพี่รศิร์ จะดจุะว่าอย่างไร หนูกย็อมละ ไปค่ะ จะให้

ท�าอะไรก่อนว่ามาเลย” 

บรุศิร์ส่ายหน้า ทั้งข�า ทั้งระอา ไม่เกบ็เอาค�าของเดก็ไปถอืสา 

คดิเพยีงว่าเป็นเรื่องราวสนกุสนานในช่วงปิดเทอมเท่านั้น แต่เดก็หญงิ

ปรชีญาณ์เหมาว่าตนเองเป็นคนพเิศษของบรุศิร์นบัแต่นั้น 

เวลำแสนพิเศษมักจะสัน้และรวดเรว็เสมอ เพรำะหลงัจำก

รับยาต่อเนื่องและท�ากายภาพบ�าบัดสม�่าเสมอ ร่างกายปรีชญาณ์ที่

อ่อนเปลี้ยก็กลับมามีเรี่ยวแรงมากขึ้น อาการดีวันดีคืนจนแพทย์

อนญุาตให้กลบับ้าน แต่กลายเป็นว่าเดก็หญงิปรชีญาณ์ดื้อดงึไม่ยอม

กลับ อ้างว่าอยู่บ้านแล้วแรงใจไม่ดีเท่าอยู่โรงพยาบาล ร้อนถึงบุริศร์

ต้องเข้ามาเกลี้ยกล่อม

“ท�าไมไม่กลบับ้าน ไม่คดิถงึบ้าน ไม่คดิถงึเพื่อนที่โรงเรยีนหรอื

ไง” บรุศิร์ว่า ท�าหน้าไม่ถูกนกักบัการถูกเรยีกตวัมาด่วนเพราะทั้งหมอ

และพยาบาลต้องการความช่วยเหลอื

“คิดถึง...แต่คิดถึงพี่ริศร์มากกว่า ไปอยู่บ้านแล้วก็จะไม่ได้เจอ

กับพี่ริศร์น่ะสิ” เด็กหญิงปรีชญาณ์ว่าหน้าตาเฉย ดื้อตาใสจนบุริศร ์

ร�่าร�่าอยากจะหาก้านมะยมแถวนั้นมาหวดสกัสามท ีแต่เพราะท�าไม่ได้

จงึจ�าต้องใช้น�้าเยน็เข้าลูบ
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“ท�าไมจะไม่ได้เจอ รู้ไหม คนที่ท�าดีต่อกันไว้ ผลบุญก็จะเกื้อ

หนุนให้ได้พบ ให้มีวาสนาต่อกันอยู่เรื่อยๆ นั่นแหละ ไม่ชาตินี้ก็ชาติ

หน้า”

เดก็หญงิปรชีญาณ์ท�าหน้าเบ้ใส่ค�าว่า ‘ชาตหิน้า’ เบรกโดยไม่

เกรงใจคนที่ตั้งท่าจะถอืกณัฑ์เทศน์ “หนไูม่ได้อยากเจอพี่ชาตหิน้า หนู

อยากมวีาสนาร่วมกบัพี่ในชาตนิี้”

บรุศิร์กลนืน�้าลายลงคอดงั ‘อกึ’ เริ่มหมดค�าแย้ง แต่เสยีงหวัเราะ

คิกของเพื่อนสนิทกับเสียงซุบซิบของพยาบาลท�าให้บุริศร์ฮึดอีกหนึ่ง

ครั้ง เรื่องอะไรจะปล่อยให้เดก็ตวัเท่าเมี่ยงไล่ต้อนเอาได้

“อยากเจอพี่ชาตินี้ก็ต้องเร่งท�าบุญ และบุญเรื่องแรกที่เราควร

ท�าก็คือการท�าให้คุณพ่อสบายใจ ท�าตามที่ท่านปรารถนา เห็นคุณ

พยาบาลเล่าว่าน้องควรกลับบ้านตั้งแต่เมื่อวานแล้ว แต่ก็ดื้อไม่ยอม

กลบั ไม่รู้หรอืว่าท�าให้พ่อแม่ไม่สบายใจถอืเป็นบาป” 

เดก็หญงิปรชีญาณ์ดื้อ แต่ไม่โง่ ในเมื่อดูท่าแล้วว่า ‘พี่รศิร์’ คง

ไม่ยอมอ่อนข้อให้เธอแน่ เธอกจ็�าต้องยอมรบัวาสนาที่เขาว่า แต่ไม่รอ

ถงึชาตหิน้าแน่นอน 

“กไ็ด้ค่ะ หนูจะกลบับ้าน จะเป็นเดก็ด ีจะเร่งท�าบญุเพื่อให้เรา

มวีาสนาต่อกนั” ร่ายยาวก่อนจะยิ้มตาใสพร้อมแบมอื “ว่าแต่...พี่ไม่มี

เบอร์โทรศพัท์ให้หนูไว้หน่อยหรอืคะ แบบว่า...เผื่อวาสนามนัช้า จะได้

พึ่งสายเคเบลิไปก่อน”

ถ้าไม่ติดว่ามีผู้ชมร่วมรับฟังด้านหลังจ�านวนมาก บุริศร์คงเขก

หน้าผากยายเด็กเปียไปสักหน แต่เมื่อท�าไม่ได้และท�าไม่ลง จึงเลือก

ท�าหน้านิ่งบอกไปตามตรงว่า “พี่ไม่มใีช้หรอกโทรศพัท์ที่เราว่า ยงัเรยีน

อยู่จงึไม่เหน็ความส�าคญัที่จะพก เอาละ หมดเรื่องแล้วพี่ไปก่อน แล้ว

เจอกนันะหนูเปีย”

บอกจบ ‘พี่ริศร์’ ก็เดินดุ่มแทรกตัวหายไป ปล่อยให้เด็กหญิง
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ปรชีญาณ์ร้องเรยีกซ�้าๆ ก่อนจะตั้งสตแิละลอ็กตวัเพื่อนสนทิของบรุศิร์

ที่เหน็ไปไหนมาไหนด้วยกนับ่อยๆ แทน แน่นอนว่าเดก็หญงิปรชีญาณ์

ไม่ได้ข้อมูลใดๆ เพิ่ม นอกจากรู้ว่า ‘พี่รศิร์ของเธอ’ มชีื่อจรงินามสกลุ

จรงิว่าอย่างไร รูแ้ละจ�าขึ้นใจเพราะเชื่อมั่นว่าจะสบืหาทกุอย่างต่อจาก

นี้ได้จากเทพเจ้ากูเกลิ
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1
ควำมรักเป็นเรื่องของหัวใจที่ต้องให้สมองบงกำร

สี่ปีก่อน

บรุศิร์ เกษมราช เริ่มต้นชวีติการท�างานในต�าแหน่งซเูปอร์ไวเซอร์ 

และเพียงสองปีหลังจากนั้นก็ได้ปรับต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย

ผลติ ก่อนจะได้ปรบัและย้ายต�าแหน่งไปเป็นผู้จดัการฝ่ายวางแผนการ

ผลิตในอีกสามปีถัดมา ถ้าเป็นคนอื่นที่กราฟความก้าวหน้าในอาชีพ

การท�างานพุง่สงูรวดเรว็อย่างนี้ พวกเขาคงทั้งภาคภมูใิจและทระนงใน

ตนเอง แต่เรื่องเหล่านี้เล็กน้อยเหลือเกินในชีวิตบุริศร์ เล็กน้อยมากๆ 

เมื่อเทยีบกบัความส�าเรจ็อนัยั่งยนืที่เขาก�าลงัเตรยีมการอยู่

ผูช้ายอายยุี่สบิแปดปีคนอื่นอาจวางแผนการใช้ชวีติว่าจะเสเพล

อกีสกัสี่ห้าปี ก่อนจะเฟ้นหาผู้หญงิดีๆ  มาเป็นศรภีรรยา มลีูกสกัสอง

คน และแอบมกีิ๊กอกีสกัสาม สี่ หรอืห้าคน บ้างกว็างแผนขดีกรอบไว้

เลยว่าชีวิตนี้ต้องโสดเสมอ เที่ยวท่องย�่าราตรีทุกคืน เอดส์ ซิฟิลิส 

กามโรค หรอืโรคภยัร้ายแรงจากการดื่มถอืเป็นกิ๊ฟเวาเชอร์จากพระเจ้า 

หรอืร้ายที่สดุกค็อืผู้ชายจ�าพวกที่ไม่ได้วางแผนอะไรในชวีติสกัอย่าง แต่

กลับถูกจับแต่งงานอย่างเร่งด่วนในข้อหามีลูกมีเมียโดยประมาท แต่ 

บุริศร์เป็นผู้ชายที่มีเป้าหมายชีวิตต่างออกไป เขาตั้งมั่นอย่างแน่วแน่

ว่าจะปฏบิตัธิรรมเพื่อค้นพบความสขุอนัแท้จรงิ
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ครั้งหนึ่งบุริศร์เคยเปรยกับมารดาว่า “แม่ครับ ถ้าริศร์จะบวช 

แม่อยู่คนเดยีวได้ไหม”

คณุบงกช มารดาของบรุศิร์รบัรู้มาตลอดว่าลกูชายมคีวามสนใจ

ใคร่รู้ในหลกัธรรม และต้องการอทุศิตนเพื่อศาสนา แต่ความเหน็แก่ตวั

ของคนเป็นแม่กท็�าให้ท่านอดไม่ได้ที่จะรั้งไว้ “ถ้ารศิร์จะให้แม่อยู ่แม่ก็

อยู่ได้ แต่มรีศิร์อยู่ด้วยกนัอย่างนี้น่าจะดกีว่า”

ค�าตอบของมารดาท�าให้บรุศิร์รู้ตนว่าเขาไม่อาจบวชได้ เพราะ

ความ ‘ห่วง’ ในใจจะดงึให้จติไม่สงบ กระนั้นกย็งัไม่วายเกลี้ยกล่อม 

“ผมออกบวชนะแม่ ไม่ได้หนหีายไปไหน เรายงัตดิต่อกนัได้เหมอืนเดมิ”

“ไม่เหมือนหรอกริศร์ อย่างน้อย...ถ้าริศร์บวชแล้ว แม่ก็ไม่

สามารถกอดรศิร์ได้อกี” เสยีงสั่นเครอืของมารดาท�าให้บรุศิร์ยกเลกิบท

สนทนาที่เหลอืทั้งหมด แต่ความตั้งใจดทีี่มไีม่มอดลงง่ายๆ

บรุศิร์ไม่ใช่คนธมัมะธมัโมมาตั้งแต่เลก็แต่น้อย เพิ่งมาเริ่มสนใจ

ใฝ่รู้เมื่อครั้งบวชเป็นภกิษ ุตอนนั้นบรุศิร์มโีอกาสบวชในวดัที่มชีื่อด้าน

วปิัสสนากรรมฐาน และพระอาจารย์ที่ดูแลเขากเ็ป็นพระที่เข้มงวดใน

วนิยัของสงฆ์ ท�าให้บรุศิร์มโีอกาสศกึษาพระธรรมอย่างถ่องแท้ ระยะ

เวลาสามเดอืนที่ได้อยูใ่นเพศสมณะ บรุศิร์ไม่รูส้กึรุม่ร้อนกระวนกระวาย

ดังเช่นเพื่อนคนอื่น ในทางตรงกันข้ามบุริศร์รู้สึกถึงความสงบ ความ

ร่มรื่น สุขกายสบายใจ และชื่นชมในกิจวัตรอันเรียบง่ายแต่เปี่ยมไป

ด้วยปัญญาของสงฆ์ หากไม่ตดิว่ามารดาของเขาไม่มญีาตสินทิที่ไหน

อกี นอกจากตวัเขาเอง บรุศิร์คงตดัสนิใจบวชไม่สกึไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว

คนใกล้ชิดสนิทสนมกับเขาจะรู้ดีว่าบุริศร์ถือศีลแปดในวันพระ 

และถ้าไม่ต้องออกไปประชุมนอกสถานที่ เขาก็มักกินมังสวิรัติใน

วนัพระด้วย บรุศิร์รูต้วัดว่ีาพฤตกิรรมเคร่งศาสนาของเขาท�าให้ห่างเหนิ

จากเพื่อนฝงูไปทกุท ีหลายคนเบื่อหน่ายที่เขาปฏเิสธการออกเที่ยวเตร่

ยามราตรี และบางคนก็ร�าคาญที่เขามักชักชวนไปเข้าร่วมกิจกรรม
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วิปัสสนากรรมฐาน แต่ถึงเป็นอย่างนั้น บุริศร์ก็ยังปฏิบัติในหนทาง 

ที่เชื่อ หนทางที่เขาศรทัธาต่อไป

“เสาร์หน้ามนีดัเลี้ยงรุน่ แกจะไปด้วยกนัหรอืเปล่า” ศวิชัซึ่งเป็น

เพื่อนสนทิเอ่ยถามในวนัหนึ่ง

“เสาร์หน้าหรอื” บรุศิร์มองปฏทินิตั้งโต๊ะแล้วส่ายหน้า “คงไม่ได้ 

...เรานดักบัพี่ที่ชมรมว่าจะไปร่วมท�าบญุล้างป่าช้า” 

“เฮ้ย...เหน็ผดีกีว่าเพื่อนได้ไงวะ ไปด้วยกนัเถอะน่า ไอ้พวกนั้น

บ่นอยากเจอแกกนัทกุคนเลยนะ” ศวิชัเย้าข�าๆ และประโยคเย้านั้นก็

ท�าให้บรุศิร์ยิ้มออกมา

“เอาอย่างนี้...ถ้าพวกแกอยากเจอเราจรงิ เรากข็อเชญิไปท�าบญุ

ล้างป่าช้าร่วมกัน ถือว่าสร้างบุญบารมีเอาไว้เพื่อให้ชาติหน้าได้กลับ 

มาเกดิเป็นเพื่อนกนัอกี” 

แทนที่เพื่อนจะเห็นดีเห็นงามด้วย บุริศร์กลับเห็นว่าศิวัชยกมือ

ท่วมหวัแล้วกล่าวค�าอนโุมทนาจติ

“สาธ”ุ 

เมื่อใช้สุราและการสังสรรค์มาล่อเขาออกจากถ�้าไม่ได้ ศิวัชก็

เปลี่ยนแผนใหม่อกีครั้ง “ไอ้รศิร์ น้องขนมกไ็ปด้วยนะเว้ย” ขนมหรอื

ขจติาเป็นน้องรหสัคนสวยของศวิชัที่บรุศิร์เคยปลื้มถงึขั้นเกบ็ไปเพ้อเมื่อ

สมัยปีสอง แต่ด้วยความที่ขนมเป็นถึงดาวคณะ มีผู้ชายมารายล้อม

มากมาย เธอจงึไม่เคยสนใจผู้ชายธรรมดาอย่างเขาสกันดิ

“เออ...ฝากแกไปบอกบญุน้องด้วย” 

ค�าตอบไม่แยแสของบรุศิร์ท�าเอาศวิชัท�าหน้ามุย่ ถงึขั้นไม่สนใจ

ผู้หญงิอย่างนี้เรยีกว่าอาการหนกัได้ไหมนะ 

“ไม่สนใจจะไปเจอจรงิๆ เหรอ ตอนนี้น้องเขาโสดแล้วนะ...เหน็

ว่าเพิ่งเลกิกบัแฟน และต้องการคนดามใจอย่างเร่งด่วน” 

ได้ผล...ค�าบอกเล่าของศิวัชท�าให้บุริศร์เงยหน้าจากหนังสือ
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ธรรมะที่ถอือยู่เสยีท ี

ศิวัชมองร่างสูงของเพื่อนที่เดินไปที่เครื่องเสียงแล้วกระหยิ่ม 

ยิ้มย่องในใจ ‘จวีรหรอืจะสู้ G...Girl’

บรุศิร์เดนิกลบัมาอกีครั้งพร้อมยื่นบางสิ่งให้ “ฝากไปให้น้องด้วย 

และฝากบอกว่าเราเป็นก�าลงัใจให้” 

ศิวัชมองซีดี ‘เสียงแห่งธรรม’ ในมืองงๆ ก่อนจะเงยหน้าขึ้น

สบตากบัเพื่อนรกั 

บรุศิร์ยิ้มให้เพื่อนแล้วบอกด้วยใจจรงิที่ร่มเยน็เป็นสขุของเขาว่า

“รกั โลภ โกรธ หลง เป็นเพยีงสิ่งที่จติปรงุแต่งขึ้นมาเท่านั้น เรา

หวังว่าคนฉลาดอย่างน้องขนมคงรู้ความจริงข้อนี้และรั้งสติกลับมาได้

โดยไว ส่วนแก...” บรุศิร์ยิ้มในหน้าเมื่อบอกต่อว่า “เราไม่ได้เพี้ยนหรอื

บ้า เราปกตดิ ีเพยีงแต่เป้าหมายในชวีติของเราเปลี่ยนไปแล้ว” 

บุริศร์รู้ตัวดีว่ำเขำยังไม่บรรลุโสดำบัน และยังเป็นชำย

ชาตรีที่ลุ่มหลงในกิเลสได้ง่าย ดังนั้นหนทางใดที่เป็นการตัดไฟแต่ต้น

ลมได้ บรุศิร์จะพงึกระท�าในเส้นทางนั้น โดยเฉพาะเรื่องผู้หญงิ

“คณุรศิร์คะ คณุหนึ่งโทร. มาชวนออกไปพบซปัพลายเออร์ด้วย

กันค่ะ” คุณเสมียนควบต�าแหน่งเลขาฯ หน้าห้องกระซิบกระซาบใน

ขณะที่มอืป้องไม่ให้เสยีงลอดโทรศพัท์ไป

บรุศิร์สบดวงตาพราวระยบัของคณุเสมยีนวยัสี่สบิห้าที่เพยีรเป็น

แม่สื่อแล้วกน็กึปลงในใจก่อนตอบเสยีงเรยีบ “ฝากแจ้งคณุหนึ่งด้วยว่า

ผมไม่สะดวก ก�าลงัเร่งเตรยีมข้อมูลเข้าประชมุ ขอบคณุครบั” พูดจบ

กก้็มหน้าก้มตาอยูก่บักองเอกสารต่อ ไม่ไยดว่ีาคณุเสมยีนจะบอกกล่าว

ฝ่ายนั้นอย่างไรบ้าง จนคุณเสมียนอดรนทนไม่ได้ ต้องออกหน้าแทน

หนึ่งลดาเหมอืนทกุครั้ง

“คณุหนึ่งฝากบอกว่าจะซื้อขนมมาฝากค่ะ” บอกแล้วคณุเสมยีน
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ก็อมยิ้มด้วยความคาดหวัง เธอเชื่อว่าหนึ่งลดาเป็นหญิงสาวที่เพียบ

พร้อมทกุด้าน ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานที่เป็นถงึผู้จดัการฝ่ายจดัซื้อ 

หรอืฐานะอนัมั่งคั่ง หากบรุศิร์แต่งงานด้วยจะเรยีกว่าหนตูกถงัข้าวสาร

กย็งัได้

“คุณบุริศร์นี่ก็เนื้อหอมไม่เบานะคะ สาวๆ ทั้งในฝ่ายนอกฝ่าย

ปลื้มคุณบุริศร์ตั้งหลายคน คุณจี หัวหน้าฝ่ายคิวเอก็ชื่นชมในตัวคุณ 

บุริศร์มาก” เมื่อพูดถึงสาวเปรี้ยวอย่างหนึ่งลดาแล้วบุริศร์ไม่ให้ความ

สนใจ คณุเสมยีนกเ็ปลี่ยนมาเอ่ยถงึจรีวรรณ สาวเท่คนเก่งของบรษิทั

ที่อยู่ฝ่าย Quality Assurance (QA) ซึ่งดูแลการจัดท�าระบบประกัน

คณุภาพของกระบวนการผลติ เพื่อให้ลกูค้าและผูบ้รโิภคมั่นใจในสนิค้า

และบรกิาร  

“ครบั” แต่บรุศิร์กย็งัเป็นบรุศิร์ เขาเพยีงตอบรบัสั้นๆ จติใจจดจ่อ

อยู่กบังานเช่นทกุครั้ง จนคณุเสมยีนชกัจะหมั่นไส้

“คณุรศิร์อาจไม่รู้ตวั...แต่มาดนิ่งๆ เฉยๆ อย่างคณุรศิร์นี่ละค่ะ

สเปกสาวๆ ดนีกั ไม่แปลกใจบ้างหรอืคะว่าท�าไมลฟิต์ที่คณุรศิร์ขึ้นตอน

เช้าถงึแน่นทกุวนั”

“หรอืครบั” บรุศิร์ตอบรบัพลางตรวจสอบตวัเลขสต๊อกวตัถดุบิ

เทียบกับประมาณการยอดขาย เก็บถ้อยค�าของคุณเสมียนมาใส่ใจ

เพียงแค่ว่า เธอเป็นคนช่างสังเกตและช่างจินตนาการ เขามาถึงที่

ท�างานเวลาเจ็ดโมงครึ่งจึงไม่แปลกที่คนอื่นๆ จะมาในเวลาไล่เลี่ยกัน 

ที่คนในลิฟต์แน่นเป็นเพราะพนักงานต่างต้องการเข้าออฟฟิศให้ทัน

เวลาเท่านั้น ไม่ใช่เพราะเขาหรอก

อาการเฉยเมยไม่ใส่ใจของบุริศร์ท�าให้คุณเสมียนเริ่มมีอารมณ์

โมโหกรุน่ๆ กวาดตามองชายหนุม่แล้วกอ็ดคดิอกศุลไม่ได้ ‘เอ...หรอืจะ

ไม่ชอบผูห้ญงิ’ ซึ่งเพราะคดิอย่างนี้คณุเสมยีนจงึอาจหาญแย่งปากกา

จากมอืของบรุศิร์
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“พี่ไม่ได้พูดเรื่อยเปื่อยนะคะ แต่พูดจากที่เห็น จากที่ได้ยินมา 

ถ้าคุณริศร์ไม่เชื่อก็ลองสังเกตนักศึกษาฝึกงานคนนี้ดูค่ะ เธอเดินผ่าน

ห้องเราวนัละสบิหนเป็นอย่างต�่า และมกัจะมองหาแต่คณุรศิร์”

บรุศิร์เงยหน้ามองคณุเสมยีนอย่างอ่อนอกอ่อนใจ แต่นอกจาก

จะไม่กริ่งเกรงกนัแล้ว คณุเสมยีนยงัพยกัพเยดิให้บรุศิร์มองออกไปนอก

ห้อง เพื่อจะพบกบัร่างสมส่วนของนกัศกึษาสาวคนหนึ่ง เพราะหนัไป

ช้า บรุศิร์จงึไม่ทนัได้เหน็หน้า เหน็เพยีงเรอืนผมยาวสลวยสนี�้าตาลที่

ทิ้งตวัอย่างมนี�้าหนกั ซึ่งนั่นท�าให้คณุเสมยีนถอนหายใจดงัเฮอืกอย่าง

ขดัอกขดัใจ

“ขอดนิสอผมคนืด้วยครบั” บรุศิร์แบมอืขอพลางยิ้มใจดใีห้คณุ

เสมยีนดงัเช่นทกุครั้ง แต่ค�าพูดต่อจากนั้นท�าให้คณุเสมยีนรู้ตวัว่าเธอ

จะไม่รู้จกัค�าว่า ‘ว่าง’ ไปอกีนาน

“พี่เพียงเปิดไดรฟ์กลางแล้วน�าข้อมูลยอดขายย้อนหลังสามปี

มาใส่ในไฟล์เอก็เซลนี้นะครบั ผมท�าตวัอย่างเอาไว้แล้ว แต่ถ้าสงสยัก็

เดนิมาถามได้ ส่วนยอดสต๊อกวตัถดุบิของสปัดาห์นี้ วานพี่เพยีงนดัทาง

บัญชีไปสอบทวนนับร่วมกันทีครับ อ้อ! ฝากรวบรวมไคเซ็นจาก 

ทกุคนในแผนก ส่งภายในศกุร์นี้ด้วย ของพี่เพยีงผมจ�าได้ว่าเดอืนที่แล้ว

ส่งไม่ครบ ฉะนั้นทบรวมเดอืนนี้เป็นสามเรื่องนะครบั” เขาพดูถงึไคเซน็ 

กิจกรรมที่องค์กรสนับสนุนให้พนักงานเสนอแนวคิดเพื่อเปลี่ยนแปลง

หรอืปรบัปรงุกระบวนการท�างาน มุ่งเน้นไปที่การลด เลกิ และเปลี่ยน 

โดยมุ่งหวงัให้งานเรว็ขึ้น สูญเสยีน้อยลง และเพิ่มผลผลติ 

บุริศร์ยิ้มอ่อนโยนให้คุณเสมียนที่ท�าหน้างอง�้า วันนี้เธออาจไม่

พอใจเขาที่สั่งงานเสยีมากมาย แต่บรุศิร์เชื่อว่างานที่มอบหมายไปจะ

ช่วยพัฒนาทักษะความรู้ของคุณเสมียน และช่วยให้เธอห่างไกลจาก

วงนนิทา เพราะการนนิทานั้น ความทกุข์มใิช่อยู่ที่ผู้ถูกนนิทา แต่อยู่

กบัคนนนิทาว่าร้ายผู้อื่น
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ควำมเพียรสร้ำงระยะห่ำงต่ออิสตรีของบุริศร์ประสบผล

ส�าเรจ็ดเีรื่อยมา จนกระทั่งมหีญงิสาวปรศินาโทรศพัท์หาเขา โดยระบุ

ธรุะว่าขอสนทนากบัเขาทกุวนัเป็นเวลาหนึ่งเดอืน

“สวสัดคี่ะ ขอสายคณุบรุศิร์ค่ะ” 

เสยีงหวานใสที่ได้ยนิท�าให้บรุศิร์เลกิคิ้วอย่างแปลกใจ ใครโทร. 

มาหาเขาในยามวกิาลอย่างนี้

“สวัสดีครับ ผมบุริศร์ครับ” บุริศร์ขานรับตอบ ก้มมองเบอร์

โทรศพัท์เผื่อจะนกึออกว่าใครโทร. มา อดึใจหนึ่งจงึได้ยนิเสยีงสั่นพร่า

ถามคล้ายคนขาดความมั่นใจ

“สะดวกคยุไหมคะ”

“ครบั ตดิต่อจากไหนครบั” บรุศิร์คดิว่าปลายสายโทร. มาเรื่อง

งาน เพราะนอกจากงาน ครอบครวั และเพื่อนพี่น้องในชมรมกล้าพนัธุ-์

บญุแล้ว บรุศิร์กไ็ม่ได้ตดิต่อกบัผู้หญงิคนไหนอกี

“ฉนั...เอ่อ ฉนัโทร. มาหาคณุเพราะอยากคยุด้วยค่ะ” คนพูด

ตะกุกตะกักตอนต้นก่อนจะพูดเร็วปรื๋อตอนปลาย กระนั้นบุริศร์ก็ยัง 

คดิว่าวตัถปุระสงค์ของคนที่โทร. มาคอืเรื่องงาน

“ได้ครบั แต่ช่วยบอกหน่อยว่าคณุโทร. จากที่ไหน บรษิทัอะไร 

หรอืใครแนะน�ามา”

“ฉนั...ไม่ได้โทร. มาเรื่องงานค่ะ ไม่ใช่ประกนัชวีติ และกไ็ม่ได้

ชวนท�าธรุกจิขายตรงค่ะ” 

ค�าอธบิายนั้นท�าให้บรุศิร์ยิ้มขนักบัโทรศพัท์ แต่เสยีงที่กรอกไป

ยงัคงราบเรยีบเคร่งขรมึ “ถ้าอย่างนั้น...คณุโทร. หาผมท�าไมครบั” 

“ฉนั...ฉนัอยากรู้จกัคณุค่ะ และกอ็ยากให้คณุได้รู้จกัฉนัด้วย” 

“ครบั ยนิดทีี่ได้รู้จกั คณุชื่ออะไรครบั” ปลายสายเงยีบไปนาน 

จนบุริศร์ต้องก้มดูหน้าจอโทรศัพท์ว่าอีกฝ่ายยังคงอยู่ในสายหรือไม่ 

และค�าตอบที่ได้กท็�าให้บรุศิร์งงหนกักว่าเก่า
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“ฉนัไม่บอกได้ไหมคะ คอื...ฉนัมาดนีะคะ แต่ไม่สะดวกจะบอก

ชื่อจรงิๆ”

น�้าเสียงแผ่วหวิวนั้นท�าให้บุริศร์รับรู้ได้ถึงความประหม่าของอีก

ฝ่าย และน่าแปลกที่ความประหม่านั้นคล้ายจะแผ่ก�าจายมาถงึเขาด้วย 

“ไหนว่าอยากให้ผมรู้จกัคณุไง ถ้าไม่รู้ชื่อกนัจะเรยีกว่ารู้จกัได้ร”ึ

“ถ้ารู้จักของคุณคือการรู้ชื่อ ฉันจะหาสักชื่อก็ได้ค่ะ แต่...ฉัน

อยากให้คณุรูจ้กันสิยัใจคอของฉนัผ่านการสนทนาค่ะ ถ้าเป็นไปได้ ฉนั

อยากขอเวลาวนัละสบิห้านาทใีห้เราได้ท�าความรู้จกักนั” 

บุริศร์เข้าใจเจตนาของอีกฝ่าย แต่ก็มั่นคงต่อความรู้สึกของ

ตนเองเช่นกัน สิบห้านาทีของเธออาจไม่ได้ยาวนาน แต่สิบห้านาที

ส�าหรบัเขาท�าประโยชน์ได้อกีมากมาย “แล้วผมจะได้อะไรจากเรื่องนี้

ล่ะ”

เสยีงร้อง ‘เยส’ เบาๆ ท�าให้บรุศิร์นกึภาพออกว่าปลายสายก�าลงั

ดใีจ เพราะรู้ว่าค�าตอบของเขาจะสร้างความสขุชั่วครูช่ั่วคราวให้เธอได้

นั่นละบรุศิร์จงึยอมสละเวลาส่วนตวัของตวัเอง

“อย่างน้อยกไ็ด้เพื่อนคยุค่ะ ฉนัรบัรองว่า...ฉนัเป็นคูส่นทนาที่ด”ี 

ฟังเสียงใสโอ่นดิๆ แล้วบรุิศร์ก็ยิ้มขัน คาดเดาว่าอีกฝ่ายน่าจะ

ยงัอยู่ในวยัเรยีนหรอืไม่กเ็พิ่งเรยีนจบ 

“แล้วอย่างมากล่ะ” บุริศร์ห้ามปากตัวเองไม่ทันจริงๆ ตอนที่

ถามออกไป และกลายเป็นสร้างความประดกัประเดดิให้ตวัเองเสยีเอง

เมื่อเสยีงใสตอบกลบัมาว่า 

“สดุแล้วแต่ใจของคณุ”

“สะดวกคุยไหมคะ” 

ทนัททีี่บรุศิร์กดรบัสาย เจ้าของเสยีงใสจะถามอย่างมมีารยาท

ทกุครั้ง ท�าให้คนใจอ่อนอย่างเขาอดเหน็ใจเธอไม่ได้ อย่างน้อยครั้งหนึ่ง
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เขากเ็คยอยู่ในสถานะแอบชอบใครคนหนึ่ง

“ครบั” 

“วนันี้จะเริ่มนั่งสมาธกิี่โมงคะ” 

น�้าเสยีงคนถามที่เตม็ไปด้วยความเกรงอกเกรงใจนั้นท�าให้บรุศิร์

อมยิ้ม เมื่อวานเธอโทรศพัท์มาขณะที่เขาก�าลงันั่งสมาธ ิเขาจงึไม่ได้รบั

สาย แล้วเมื่อโทร. กลบัหาเธอพร้อมแจ้งว่าเขาก�าลงันั่งสมาธอิยู่ เธอ

กข็อโทษขอโพยเป็นการใหญ่ ก่อนจะขอวางสายไปทนัที

“ต่อไปผมจะเริ่มนั่งสมาธติอนสามทุม่ครึ่ง” อะไรบางอย่างท�าให้

บรุศิร์ตอบออกไปอย่างนั้น และคงท�าให้เธอพอใจเพราะเขาได้ยนิเธอ

หวัเราะเบาๆ แล้วบอกว่า

“ขอบคณุนะคะ...ส�าหรบัโอกาส” 

“ครบั” บรุศิร์ตอบรบัสั้นๆ เป็นการประหยดัทั้งถ้อยค�าและคาด

หวงัให้เธอเบื่อหน่ายความเฉยชาของเขา แต่เธอกไ็ม่เป็นอย่างนั้น หญงิ

สาวปริศนาคนนี้มีวิธีการพูดคุยซักถามที่ท�าให้เขาต้องเปิดปากพูด

มากกว่าปกต ิที่ส�าคญัคอืการพูดคยุกบัเธอไม่น่าเบื่ออย่างที่คดิ

เสยีงหวัเราะและการแลกเปลี่ยนความเหน็ด้านปรชัญาของเธอ

ท�าให้เขาเพลดิเพลนิไม่น้อย แม้หญงิสาวจะไม่ใช่คนเคร่งศาสนา และ

ค่อนข้างมคีวามเหน็แตกต่างกบัเขาตามประสาคนห่างวดั แต่เธอกเ็ป็น

คนมองโลกในแง่ดคีนหนึ่ง 

“เคยฟังเรื่องมวลวกิฤต ิหรอื Critical mass ไหม” บรุศิร์ถามเธอ

ในวันหนึ่ง หลังจากที่ทั้งสองคุยเรื่องทั่วๆ ไปและประวัติชีวิตจนหมด

แล้ว 

“ไม่เคยค่ะ” 

บรุศิร์ไม่แปลกใจเลยที่เธอตอบอย่างนี้ เพราะเพื่อนๆ เขาทกุคน

ก็ไม่รู้จัก และทุกคนก็มักร�าคาญที่เขาพร�่าพูดแต่เรื่องพวกนี้ บางที...

หวัข้อการสนทนานี้อาจท�าให้เธอนกึเบื่อกไ็ด้ 
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“แต่ไม่เคยกใ็ช่ว่าไม่อยากฟังนะคะ มนัคอือะไรคะ มวลวกิฤติ

ที่ว่า” คนเสยีงใสถามเอาใจ

“มวลวกิฤตคิอืข้อสรปุของการศกึษาพฤตกิรรมของนกัวจิยัชาว

ญี่ปุน่ โดยเขาทดลองน�าเมด็ข้าวโพดไปโยนให้ลงิที่อยูบ่นเกาะ วนัแรกๆ 

ลงิทกุตวักก็นิเมด็ข้าวโพดที่เป้ือนทรายแล้วค่อยคายทรายทิ้ง หลายวนั

ต่อมาก็เริ่มมีลิงที่เอาเม็ดข้าวโพดไปล้างน�้าก่อนกิน แต่ก็ยังมีลิงที่กิน

ทั้งที่มทีรายเป้ือน นานวนัผ่านไปจ�านวนลงิที่เอาเมด็ข้าวโพดไปล้างน�้า

กม็ากขึ้น จนเมื่อลงิตวัหนึ่งน�าแอปเปิลไปล้างน�้า ลงิทกุตวักท็�าตามกนั

ทั้งหมด ปรากฏการณ์นี้คอืการเปลี่ยนจากปรมิาณเป็นคณุภาพ” 

“อืม...แล้วทีมวิจัยเขาจะได้อะไรจากการศึกษาพฤติกรรมนี้คะ 

หรอืว่าเขาผลติเมด็ข้าวโพดผวิลื่นที่ทรายไม่เกาะได้” 

บางทคี�าถามไร้สาระของเธอกท็�าให้บรุศิร์ทั้งข�าและอ่อนใจ แต่

เขากย็งัตอบด้วยความใจเยน็ว่า “พฤตกิรรมนี้ถกูน�ามาเปรยีบเทยีบกบั

พฤตกิรรมท�าตามอย่างกนัของมนษุย์เราครบั นกัวจิยัพบว่าเมื่อสงัคม

เกดิภาวะมวลวกิฤตขิึ้นมา คนในสงัคมจะตดัสนิใจเปลี่ยนตามคนหมู่

มาก ข้อมูลนี้ท�าให้หลายหน่วยงานน�าไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

รณรงค์หรอืสร้างกระแสเพื่อให้พฤตกิรรมของคนเปลี่ยน”

“เหมอืนอย่างแฟชั่น หรอืพฤตกิรรมกนิดื่มน่ะหรอืคะ” 

บรุศิร์ฟังแล้วอมยิ้ม อย่างน้อยเธอกรู้็จกัเปรยีบเทยีบกบัเรื่องใกล้

ตวั “ครบั และในส่วนของผมคอืการหาแนวร่วมท�าด ีท�าประโยชน์ต่อ

สังคมโดยมีความคาดหวังว่าเมล็ดพันธุ์ความดีของเราจะมากพอที่จะ

ถงึมวลวกิฤตจินคนทกุคนในสงัคมเปลี่ยนมาท�าความด”ี 

“น่าสนใจดนีะคะ อยากเหน็จงัว่าคนที่เป็นมวลวกิฤตจิะหน้าตา

เป็นอย่างไร” 

เสยีงหวัเราะคกิเบาๆ นั้นท�าให้บรุศิร์รูท้นัว่าเธอคดิถงึลงิอยูแ่น่ๆ 

แต่ไม่ทนัได้ถาม เธอกเ็อ่ยถามเสยีงใสว่า 
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“การโน้มน้าวให้คนเปลี่ยนรสนยิมการกนิอยูใ่ช้เวลาไม่นาน คน

กเ็ปลี่ยนตามโดยง่าย แต่น่าแปลกว่า เรื่องพื้นฐานอย่างการ ‘ท�าด’ี ที่

ต่างกเ็ล่าเรยีนมาและถกูปลกูฝังมาตั้งแต่เยาว์วยั คนกลบัเลอืกจะเชื่อ

ว่าการท�าดคีอืการก่อสร้างโบสถ์สร้างวดั บรจิาคเงนิทองสิ่งของเท่านั้น 

ทั้งที่นิสัยคนไทยเอื้อต่อการท�าดีอยู่แล้วเพราะเรามีจิตใจโอบอ้อมอาร ี

มนี�้าใจ เหน็อกเหน็ใจช่วยเหลอืกนัและกนั ไม่อย่างนั้นบ้านเมอืงของ

เราคงไม่เป็นเมอืงในฝันที่คนชาตอิื่นอยากเข้ามาพกัพงิอาศยัหรอกค่ะ”

ค�ากล่าวของหญงิสาวท�าให้บรุศิร์รู้สกึทึ่งและพงึพอใจ

“ครบสิบห้านาทีแล้ว ฉันควรตรงต่อเวลาค่ะ เผื่อว่าคะแนน

ความดีนี้จะเป็นมวลวิกฤติให้คุณสนใจฉันบ้าง” ไม่ทันได้แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเพิ่มเติม หญิงสาวก็บอกลาไปพร้อมเสียงหัวเราะสดใส 

เสยีงหวัเราะที่ท�าให้เขายิ้มกว้างอยู่นานแม้จะวางสายแล้ว

วนัหนึง่หลงัจำกสนทนำกันเร่ืองสพัเพเหระแล้ว หญงิสำว

ปริศนาก็เป็นฝ่ายตั้งค�าถาม “คุณบุริศร์คิดว่าความรักเป็นเรื่องของ

สมองหรอืหวัใจคะ”

ในฐานะที่เคยรริกัในวยัเรยีนมาก่อน บรุศิร์ตอบได้ทนัทว่ีาหวัใจ 

เพราะในห้วงอารมณ์ลุม่หลง รกัใคร่ปรารถนานั้น สมองไม่ได้ถกูใช้งาน

เท่าไร เรยีกว่าอารมณ์พาไปไหน ชกัโยงใยอย่างไรกก็้าวตามไปอย่าง

ไม่เสียเวลาครุ่นคิด แต่ ณ เวลานี้ที่เติบโตมากขึ้นทั้งสติและจิตใจ  

บรุศิร์มคี�าตอบว่า 

“ความรักเป็นเรื่องของหัวใจที่ต้องให้สมองบงการครับ เพราะ

หวัใจคอือารมณ์ คอืความรู้สกึ ส่วนสมองคอื เหตผุล คอืสตสิมัปชญัญะ 

คือมโนธรรมที่จะรั้งหัวใจของเราไว้ให้อยู่กับร่องรอย อยู่บนจารีตอัน 

ดงีามของสงัคม ไม่ยดึมั่นถอืมั่นว่าคนที่เรารกัเป็นของเรา และพร้อม

ยอมรบัต่อการพลกิผนัที่อาจเกดิขึ้นเมื่อใดกไ็ด้” บรุศิร์บอกตามที่เคย
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ฟังค�าสอนของ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เรื่องความรักในพระพุทธ

ศาสนา

“แล้วสมดลุระหว่างสมองกบัหวัใจอยู่ตรงไหนเล่าคะ เพราะเมื่อ

มคีวามรกัมาเป็นเป้าล่ออยู่ตรงหน้า หวัใจมนัมกัจะท�างานรวดเรว็กว่า

สมองเสมอ เหมือนที่...ฉันรู้ว่าไม่เหมาะสมที่จะโทร. หาคุณ รบกวน

เวลาของคณุ แต่...กอ็ดใจไว้ไม่ได้”

ค�าบอกรักอ้อมๆ นั้นท�าให้บุริศร์นิ่งงันไปครู่ ในเสี้ยววินาทีนั้น

เขากพ็บความจรงิข้อหนึ่งว่า เราไม่รู้เลยว่าสมองท�างานตอนไหน แต่

เรารู้ได้แน่ๆ ว่าหัวใจเราก�าลังท�างานเพราะรับรู้จังหวะการเต้นของ

ชีพจรเราได้ และตามประสาคนรักษาศีลข้อสี่อย่างเคร่งครัด บุริศร์

ยอมรับกับตนเองว่าประโยคค�าถามเชิงบอกเล่าของเธอคนนี้ก�าลัง

ท�าให้ชพีจรเขาเต้นเรว็ขึ้นกว่าเดมิ

“สมดลุของหวัใจและสมองอยูท่ี่ความเคารพในตวัตนของตนเอง 

ของคนรกั ของครอบครวัทั้งสองฝ่าย และสงัคมครบั เพราะคนที่เรารกั

ไม่ใช่สิ่งของ ไม่ใช่วตัถ ุแต่มหีวัจติหวัใจเหมอืนเรา และเขากม็คีนที่เขา

รกัและรกัเขาอกีมากมาย ดงันั้นเราจะยดึมั่นถอืมั่นว่าเขาเป็นของเรา

แต่เพยีงผูเ้ดยีวไม่ได้ ขณะเดยีวกนัเราต้องยอมรบัเมื่อรกันั้นเกดิกบัเรา

แต่เพยีงผู้เดยีว”

จากวันล่วงเป็นสัปดาห์ที่บุริศร์ได้คุยโทรศัพท์กับหญิงสาว

ปรศินาในเวลาสามทุม่ตรง แรกๆ เมื่อครบสบิห้านาทแีล้วเธอยงัไม่วาง

สาย เขาต้องคอยปรามด้วยการบอกเธอว่าถงึเวลานั่งสมาธขิองเขาแล้ว 

แต่พอพูดคยุกนัถกูคอมากขึ้นบรุศิร์กลบัรูส้กึว่าเวลาสบิห้านาทน้ีอยเกนิ

ไป และหลายครั้งที่เขาแสร้งท�าเป็นไม่เหน็ว่าเขม็ยาวของนาฬิกาหมนุ

เลยกรอบเวลาที่ก�าหนด
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“ท�ำตัวเป็นเด็กติดละครเลยนะริศร์” 

มารดาของเขาเย้าขึ้นในวันหนึ่งที่เห็นว่าลูกชายเหลือบตามอง

นาฬิกาตดิฝาผนงัเป็นระยะ

บรุศิร์สบดวงตาเอื้อเอน็ดขูองมารดาแล้วส่ายหน้า บอกเพยีงว่า 

“ไม่ใช่อย่างที่แม่เข้าใจหรอกครบั” 

คณุบงกชพจิารณาลูกชายที่ใส่ใจรอโทรศพัท์แล้วอมยิ้ม คดิว่า

จะไม่มีโอกาสได้เห็นภาพอย่างนี้เสียแล้วเพราะลูกชายของเธอท�า

เหมือนเห็นผู้หญิงเป็นเพียงลิงค่าง ไม่เคยมองจนเหลียวหลัง ไม่เคย

พูดถึงใครแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ และยังหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดสตรีเพศ

ราวกับเป็นนักบวช “นี่ก็ใกล้จะครบหนึ่งเดือนแล้วใช่ไหมที่ริศร์คุยกับ

ยายหนูในโทรศัพท์” คุณบงกชถามยิ้มๆ เธอเคยรับโทรศัพท์แทน

ลูกชายหนึ่งครั้ง และนึกชอบใจที่ปลายสายกล่าวทักทายเธออย่างมี

มารยาท และยังเป็นคนร่าเริงช่างจ�านรรจา รู้จักหาหัวข้อมาสนทนา

กบัผู้ใหญ่

บรุศิร์เลกิคิ้วมองคณุบงกชนิ่งก่อนถาม “แม่ก�าลงัหมายถงึอะไร

ครบั”

คณุบงกชยิ้มน้อยๆ ในหน้า อดคาดหวงัไม่ได้ว่าสาวน้อยที่โทร. 

หาลูกชายทุกคืนจะช่วยเปลี่ยนใจเรื่องออกบวชของลูกชายได้ “ก็

หมายความว่าถ้าครบก�าหนดแล้วริศร์คิดจะท�าอย่างไรต่อไป จะคบ

เป็นแฟนกบัเขาไหม” 

บรุศิร์ส่ายหน้าทนัทแีล้วปฏเิสธ “แม่กร็ูว่้าผมไม่คดิเรื่องแต่งงาน” 

ค�าตอบของบรุศิร์ท�าให้คณุบงกชเงยีบไปอดึใจก่อนบอกว่า “แม่

กย็งัไม่ได้หมายถงึแต่งงาน แม่แค่อยากให้รศิร์ลองคบใครบ้าง เผื่อรศิร์

จะค้นพบความสขุในอกีรูปแบบของชวีติ” 

บรุศิร์ถอนหายใจให้ได้ยนิชดั ก่อนจะบอกเสยีงขรมึ “คบกนัก็

ต้องมเีป้าหมายครบั และผมกไ็ม่คดิว่าเขาเป็นบททดสอบของผม”
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คณุบงกชฟังลกูชายที่เธอป้ันสอนให้เป็นสภุาพบรุษุมาตั้งแต่เลก็

แล้วกถ็อนหายใจยาว ก่อนแนะน�าว่า “ถ้ารศิร์คดิอย่างนั้น รศิร์กค็วร

บอกสิ่งที่ตั้งใจให้เขารบัรู้ อย่าท�าให้ผู้หญงิเขาตั้งความหวงั” 

คืนน้ีเป็นคืนแรกที่บุริศร์ไม่รับสำยของเธอ เขำปล่อยให้

เสยีงเรยีกเข้าดงัขึ้นซ�้าๆ แล้วเฝ้ามองปลายสายถอดใจไป ทิ้งระยะห่าง

ราวห้านาท ีโทรศพัท์กด็งัขึ้นใหม่ ‘สามรอบ’ บรุศิร์บอกกบัตวัเองในใจ

และอดไม่ได้ที่จะอ่อนข้อว่า ‘ถ้ามรีอบที่สี่กจ็ะรบั’ แต่กไ็ม่ม ีเธอผู้เป็น

ปรศินาไม่โทร. หาเขาอกีในค�่าคนืนั้น รวมทั้งอกีสองวนัถดัมา

...

ถ้ากระวนกระวายคอือาการที่ใจจดจ่อรอคอยสิ่งหนึ่ง คดิกงัวล 

และฟุ้งซ่าน บุริศร์ก็คิดว่าตัวเองก�าลังกระวนกระวาย แต่เมื่อเข็ม

นาฬิกาชี้เวลาสามทุ่มตรง ดทีี่เขาไม่ต้องรอเก้อเหมอืนหลายวนัที่ผ่าน

มา ‘เธอ’ โทร. หาเขาตรงเวลาดงัเคย บรุศิร์กดรบัโดยไม่รั้งรอ และ

พยายามไม่สบตากบัมารดาที่ยิ้มข�าเขาอยู่

“สวสัดคี่ะ” เสยีงปลายสายสดใสเกนิกว่าที่คาดไว้ บรุศิร์คดิว่า

เธอจะโกรธที่เขาไม่รบัโทรศพัท์ของเธอเมื่อวนันั้นเสยีอกี

“ครบั” ถงึจะ ‘ดใีจ’ ที่เธอโทร. มา แต่บรุศิร์กย็งัอตุส่าห์ท�าเสยีง

เรยีบเฉยได้

“ฉนัไปธรุะกบัพ่อที่ต่างจงัหวดัค่ะ ที่นั่นสญัญาณโทรศพัท์ไม่ม ี

เลยไม่ได้โทร. หาคณุเลย คดิถงึกนับ้างหรอืเปล่าคะ” น�้าเสยีงถามนั้น

ติดจะอ้อนในตอนท้าย เป็นเสียงหงุงหงิงที่ท�าให้คนฟังเผลอยิ้มกว้าง

ออกมา

“ไม่ได้ท�าในสิ่งที่คุ้นเคยกร็ู้สกึแปลกๆ เหมอืนกนัครบั”

“แปลกนี่...ดหีรอืไม่ดคีะ” น�้าเสยีงกระเซ้านั้นท�าให้บรุศิร์ครุน่คดิ

ชั่วครู่ก่อนตอบว่า
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“กลางๆ มากกว่าครบั ไม่ใช่ทั้งดแีละไม่ด ีเพราะถงึคณุไม่โทร. 

มา ผมกย็งัอยู่ได้”

เมื่ออกีฝ่ายไม่เหน็หน้า เธอจงึไม่มโีอกาสรู้ว่าบรุศิร์มสีหีน้าเก้อ

เขินอย่างไร ได้ยินเพียงน�้าเสียงราบเรียบกับถ้อยค�าไร้เยื่อใยเท่านั้น

ความเงยีบด�าเนนิอยู่นานกว่าอดึใจ ก่อนจะมเีสยีงหวัเราะแผ่วๆ ของ

ปลายสาย ตามด้วยการเปลี่ยนหวัข้อสนทนา โดยเมื่อฝ่ายพดูพดูน้อย

ลง บรุศิร์ที่ฟังมานานกพ็ยายามชวนคยุบ้าง แต่มนักช็่างกร่อยจนน่า

ใจหาย ก่อนจะบอกเลกิการสนทนาในอกีไม่กี่นาทถีดัมา

หญิงสำวปริศนำหำยไปอีกสำมวัน จนบุริศร์ร�่ำร�่ำจะเป็น

ฝ่ายโทร. ไป ตดิแต่ว่าเขาเก้อกระดากเมื่อเหน็ว่ามารดาก�าลงัจบัตาดู

อยู ่หรอืจะเรยีกว่ารอหวัเราะเยาะกไ็ด้ ส�าคญักว่านั้นคอื...เขาเพิ่งบอก

ไปว่าถึงเธอไม่โทร. มา เขาก็อยู่ได้ ดังนั้นบุริศร์จึงข่มใจให้สงบและ

กระท�าตนให้เป็นปกต ิ

เช่นเคย เมื่อเธอหายไปจนพอใจ เธอกก็ลบัมาอกีครั้ง กลบัมา

พร้อมความสดใสร่าเริงและมุกตลกขบขันที่บางครั้งก็ท�าให้บุริศร์คิด

ภาพใบหน้าของเธอซ้อนกบันกัแสดงตลกหญงิ

“มนัแย่มากหรอื?” 

“คะ?” ปลายสายดูงงงนัเมื่อจู่ๆ เขากพ็ูดลอยๆ ขึ้นมาโดยไม่มี

ประธานของประโยค บรุศิร์จงึอธบิายว่า

“กห็น้าตาของคณุไง...ถ้าไม่แย่ ท�าไมถงึไม่กล้าพบหน้าผม ไม่

กล้าบอกว่าคณุคอืใคร” พูดจบ บรุศิร์กเ็บี่ยงตวัหลบเมื่อแม่ของเขาที่

นั่งดโูทรทศัน์อยูห่นัมาแจกมะเหงกลกูใหญ่พร้อมกบัท�ามอืท�าไม้ให้เขา

หยดุพูด แต่นอกจากปลายสายจะไม่โกรธแล้ว เธอยงัหวัเราะขนั

“ไม่รู้สคิะ ของแบบนี้มนัแล้วแต่คนมอง ฉนัมองตวัเองกเ็หน็ว่า

สวยดี” ค�าตอบของเธอท�าให้บุริศร์อยากเห็นคนหลงตัวเองเป็นก�าลัง
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ไม่ใช่เพราะอยากเห็นว่าเธอสวยจริงหรือไม่ แต่อยากเห็นสีหน้าและ

รอยยิ้มระหว่างที่พูดเสยีมากกว่า

“บางเรื่องเข้าข้างตัวเองนักก็ไม่ดี ต้องใช้สายตาคนนอกช่วย

ตดัสนิ ผมช่วยได้นะ” บรุศิร์ไม่รู้ตวัหรอกว่าวาทะของเขาท�าให้มารดา

หนัไปยิ้มกว้างให้หมอนและเก้าอี้

“ไม่รบกวนดกีว่าค่ะ สญัญาต้องเป็นสญัญา ฉนัถอืวาจาสตัย์

แล้วว่าจะไม่บอกคณุว่าฉนัคอืใคร ถ้าคณุจะรกัฉนั กข็อให้รกัจากนสิยั 

จากบทสนทนา” 

ค�าตอบกึ่งเล่นกึ่งจริงของเธอท�าให้บุริศร์ชะงัก ตระหนักว่าเธอ

สนทนากบัเขาเพราะเธอต้องการความรกั ต้องการในสิ่งที่เขาให้ไม่ได้

“จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อครบหนึ่งเดือนแล้ว” บุริศร์ถามเสียงเรียบ 

และแทบจะกลั้นหายใจรอฟังค�าตอบจากปลายสาย ซึ่งเธอเองกเ็งยีบ

ไปครู่ใหญ่ ก่อนจะมเีสยีงหวัเราะเบาๆ 

“ฉนัไม่ได้อยูใ่นฐานะที่จะตอบได้หรอกค่ะ ฉนัยกให้เป็นสทิธิ์ของ

คณุแล้วตั้งแต่ต้นที่จะตดัสนิว่าฉนัมวีาสนาแค่ไหน” 

ค�าตอบของเธอท�าให้บุริศร์มองโทรศัพท์หมายจะให้เห็นไปถึง

หน้าคนพูด

“ถ้าผมขอให้คุณเป็นเพื่อนล่ะ คุณจะเป็นเพื่อน เป็นน้องสาว

ของผมได้ไหม เราจะรูจ้กักนัได้ไหม” บรุศิร์รูด้ว่ีาตวัเองหวงัมากไป เขา

ไม่ต้องการคบกับเธอฉันคนรัก แต่อยากรักษามิตรภาพแสนดีนี้ไว้ 

อยากให้เธอเป็นเพื่อนของเขา

“ฉนัโทร. มาเพื่อขอเป็นคนรกัค่ะ ต้องการค�าตอบว่า ได้ หรอื ไม่ 

เท่านั้น ซึ่งถ้าค�าตอบของคณุคอื ‘ไม่’ ฉนักจ็ะไม่โทร. มารบกวนอกี” 

ค�าบอกแน่วแน่นั้นท�าให้บุริศร์นิ่งงัน แต่เมื่อน�าประสบการณ์

แสนงอนของเธอมาใคร่ครวญ บุริศร์ก็เชื่อว่าคนอารมณ์ดี มีเหตุผล

อย่างหญงิสาวจะเข้าใจและท�าใจได้ในเวลาไม่นาน ถงึตอนนั้นเขากบั
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เธอคงจะคบหากนัได้อย่างสนทิใจ 

“อกีสองวนัค่ะ อกีสองวนักจ็ะครบก�าหนดแล้ว” เสยีงตอบนั้น

แปร่งปร่า แต่บรุศิร์กไ็ม่ทนัได้ใส่ใจ 

“จะไม่บอกชื่อของคณุให้ผมรูจ้กัสกันดิหรอื บางทข้ีอมลูที่ได้อาจ

ท�าให้ผมตดัสนิใจง่ายขึ้น” พูดไปแล้วบรุศิร์กเ็งยหน้าสบตากบัมารดา 

นกึขอบคณุที่ท่านท�าเฉย ไม่ล้อเลยีนเขาอย่างเคย ไม่อย่างนั้นเขาคง

วางหน้าไม่ถูก

หญงิสาวปรศินาเงยีบไปนานจนบรุศิร์ต้องทวงถาม “ว่าไงครบั”

“อย่าดกีว่าค่ะ ถ้าค�าตอบของคณุคอื ‘ใช่’ ไม่ว่าข้อมูลจะเพยีง

พอหรอืไม่ คณุกจ็ะเลอืกฉนั แต่ถ้าค�าตอบคอื ‘ไม่’ ไม่ว่าฉนัเป็นใคร 

คณุกค็งไม่รกัอยู่ด”ี 

ค�าตอบเด็ดเดี่ยวของเธอท�าให้บุริศร์รู้สึกคันยิบๆ ในใจอย่าง

ประหลาด นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาถามเธอ แต่เขาถามทกุวนั ตะล่อมบ้าง 

ขูบ้่าง แต่เธอกห็ลกีเลี่ยงได้ทกุครั้ง “พรุง่นี้ฉนัคงโทร. หาคณุไม่ได้เพราะ

ฉนัมธีรุะ เอาไว้คยุกนัวนัมะรนืเลยนะคะ” เสยีงของเธอสั่น บรุศิร์จบั

สงัเกตได้ แต่ไม่ทนัทกัท้วงอะไรเธอกก็ล่าวล�่าลาแล้ววางสายไป

ในความรู้สกึอนัอมึครมึ บรุศิร์ได้ยนิเสยีงมารดาบอกมาว่า 

“รกักย็อมรบัมาแล้วบอกเขาไป ไม่รกักต็ดัสนิใจแล้วปล่อยเธอ

ไป” 

บรุศิร์เงยหน้ามององค์พระบนหิ้งบูชานิ่งนานแล้วถามตนเองว่า 

‘เป้าหมายในชวีติของเราคอือะไร’

สองวนัต่อมำ เวลำสำมทุ่มตรง บริุศร์ตดัสนิใจโทร. หำเธอ

ผู้นั้นก่อน และทนัททีี่เธอรบัสาย เขากบ็อกสิ่งที่เขาใคร่ครวญไว้อย่าง

ชดัเจน

“ผมคดิทบทวนดูแล้วว่าชวีตินี้ผมต้องการอะไร ซึ่งค�าตอบที่ได้
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ไม่มคีณุอยู่ในนั้น” 

บุริศร์รู้ตัวเหมือนกันว่าเป็นคนใจร้าย แต่ไม่นึกว่าจะเป็นคน

จ�าพวก ‘ใจหาย’ ได้ง่ายๆ เมื่ออกีฝ่ายเงยีบไปนาน ไม่มแีม้กระทั่งเสยีง

ลมหายใจ เป็นความเงยีบที่ท�าให้เขาสมัผสัถงึความเศร้าอนัลกึซึ้ง

“ฉนัเข้าใจแล้วค่ะ” 

ไม่มีค�าอธิบายต่อว่าเธอเข้าใจอย่างไร ไม่มีค�าโอดครวญขอ

ความเหน็ใจ หรอืการวงิวอนต่อรองใดๆ ทั้งสิ้น และเมื่อเธอไม่ถาม ไม่

ตดัพ้อ บรุศิร์กเ็ลอืกเกบ็ง�าค�าขอร้องให้เธอรบัเขาเป็นเพื่อนเอาไว้

“ขอบคณุนะคะที่สละเวลาอนัมค่ีาของคณุมาสร้างความทรงจ�า

ดีๆ ให้ฉันตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ซึ่งฉันคงขอรบกวนเวลาของคุณ

แต่เพยีงเท่านี้ สวสัดคี่ะ”

ไม่ทนัให้บรุศิร์ได้เอ่ยลาตอบ สญัญาณโทรศพัท์กต็ดัไป แต่ถงึ

อย่างนั้นบุริศร์ยังมีความหวังว่าอีกไม่นานเธอคงโทร. มาหาเขาใหม่ 

และเริ่มต้นรู้จกักนัฉนัมติร 

หากแต่...วันผ่านเดือน เดือนจนล่วงเป็นปีก็ไม่เคยมีสัญญาณ

เรยีกเข้าจากเธอสกัครั้ง เงยีบหายราวกบัไม่เคยรู้จกักนัมาก่อน เงยีบ

จนเหมอืนเวลาหนึ่งเดอืนนั้นคอืฝันไป
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2
ชีวิตคู่ที่เริ่มต้นด้วยควำมคลำงแคลงใจ

สุดท้ำยมักจบด้วยกำรเลิกรำ

‘ผมคดิทบทวนดแูล้วว่ำชวิีตน้ีผมต้องกำรอะไร ซึง่ค�ำตอบ

ที่ได้ไม่มคีณุอยู่ในนั้น’

ปรีชญาณ์หรือในอดีตคือเด็กหญิงเปรียวเจ็บแปลบทุกครั้งเมื่อ

คดิถงึประโยคเหล่านั้น บรุศิร์คงคดิว่าเธอเพยีงแค่ขู ่ใจไม่แขง็อย่างปาก

ว่า แต่ปรชีญาณ์กแ็สดงให้เขารู้แล้วว่าเธอเดด็เดี่ยวแค่ไหน หลงัจาก

เขาปฏเิสธความรกัของเธอ ปรชีญาณ์กเ็งยีบหายราวกบัสลายตวัไปใน

ไอแดด เธอไม่โทร. หา ไม่ส่งข้อความ และไม่แสดงตวัตนให้เขารู้ ทั้งๆ 

ที่เธอต้องทนเหน็หน้าเขาอกีเกอืบเดอืนในที่ท�างาน

ใช่...ปรชีญาณ์จงใจไปฝึกงานในบรษิทัที่บรุศิร์ท�างานอยู ่เพราะ

เธอเชื่อกรูดู้านความรกัที่บอกเอาไว้ว่าความประทบัใจสร้างได้จากการ

ประสบพบกัน สร้างสถานการณ์เพื่อบันดาลโชคชะตา พลิกความ

บงัเอญิให้แปลงร่างเป็นพรหมลขิติ ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นทฤษฎทีี่ใช้ไม่ได้

กบัคนชื่อบรุศิร์ เพราะชวีติเขาดพีร้อมเพยีงพอแล้วโดยไม่ต้องมเีธอ

ก่อนจะเลอืกวธิโีทรศพัท์หาบรุศิร์ ปรชีญาณ์พยายามพาตวัเอง

ไปโคจรรอบเขาทกุทาง ทั้งดกัรอหน้าร้านกาแฟที่เขาแวะซื้อเป็นประจ�า 

ทั้งยนืรอกดลฟิต์ให้ และเคยเดนิชนเขาถงึสองครั้ง ซึ่งผลลพัธ์ของทกุ

วธิกีารคล้ายคลงึกนั นั่นคอืบรุศิร์จ�าเธอไม่ได้ หรอืจะเรยีกว่าเขาไม่ใส่ใจ
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เธอเลยมากกว่า สายตาของเขามองผ่านคล้ายเธอเป็นอากาศ ไม่มี

วี่แววรบัรู้ว่าเธอคอืเดก็หญงิเปียที่เขาเคยให้ความเมตตา 

กระทั่งปรชีญาณ์เคยแกล้งท�าป้ายชื่อนกัศกึษาฝึกงานร่วง บรุศิร์

ยงัไม่อ่านชื่อเธอเสยีด้วยซ�้า หญงิสาวจงึคดิเอาเองว่าควรเข้าหาผูช้าย

โลกส่วนตัวสูงอย่างบุริศร์ด้วยโทรศัพท์ และไม่บอกชื่อเสียงเรียงนาม

จะดกีว่า มั่นใจว่าหากได้พดูคยุแลกเปลี่ยนทศันคตต่ิอกนั บรุศิร์น่าจะ

เปิดใจให้เธอได้ไม่ยาก ซึ่งแรกๆ กค็ล้ายจะเป็นเช่นนั้น แต่เพราะเธอ

ใจร้อน เร่งรดัทวงถามเขาบ่อยครั้ง บรุศิร์จงึตดัรอนเธออย่างไร้เยื่อใย

ปรชีญาณ์ไม่เคยมปีระสบการณ์ผดิหวงั ชวีติของเธอพรั่งพร้อม

ไปทกุอย่างตามที่ต้องการ ฉะนั้นการปฏเิสธอย่างชดัเจนของบรุศิร์จงึ

ท�าให้ปรีชญาณ์ตั้งทิฐิกับตนเองว่าเธอก็จะตัดเขาออกจากใจให้ได้เร็ว

ที่สุดเช่นกัน แต่ก็คล้ายมีมือที่มองไม่เห็นคอยสะกิดสะเกา และหยิบ

ยื่นข่าวคราวของเขามาให้รบัรู้ไม่ได้ขาด

...

‘น้องเปรียวจ�าคุณบุริศร์ได้ไหม เขาถูกเสนอชื่อให้เป็นผู้ช่วย 

ผู้อ�านวยการฝ่ายเราด้วยนะ แต่เสยีดายว่าคณุรศิร์แกปฏเิสธ ส้มเลย

หล่นลงบนหวัยายจรีวรรณ’

นั่นคือข้อความที่ปรีชญาณ์ได้ฟังจากรุ่นพี่ในแผนก หลังจากที่

เธอฝึกงานเสรจ็มากว่าครึ่งปี ปรชีญาณ์โทษว่าเป็นความมนษุยสมัพนัธ์

ดีของตัวเองที่ท�าให้รุ่นพี่และเพื่อนในที่ฝึกงานมักโทร. มาหาและเล่า

เรื่องราวต่างๆ นานาให้ฟัง หรอืไม่กเ็ป็นเพราะพวกเขาเหล่านั้นรูว่้าเธอ

ชอบบรุศิร์ รู้กนัทั้งบรษิทั ยกเว้นเจ้าตวัคนเดยีว

‘เดี๋ยวนี้บริษัทไม่เป็นระบบอย่างเคย ขนาดคนขยันและสู้งาน

อย่างคณุรศิร์ยงัยื่นใบลาออกแล้ว เหน็ว่าได้งานใหม่ที่ใกล้บ้านมากกว่า 

นี่เราก็ว่าจะลองทนดูอีกสักเดือนละ ถ้าไม่ดีขึ้นก็อาจจะตามไปขอ

ท�างานกบัคณุรศิร์’
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หลายครั้งเหมอืนกนัที่ปรชีญาณ์คดิว่าปัญหาอยูท่ี่บรุศิร์มากกว่า 

มาดเคร่งขรมึจรงิจงัของเขาท�าให้สาวๆ ในบรษิทัตามตดิเรื่องราวของ

เขาราวกบัเป็นติ่งดารา ในความโชคร้ายที่ต้องรบัฟังเรื่องของคนที่เรา

อยากตัดขาดออกจากชีวิต ปรีชญาณ์ค้นพบ ‘โชคดี’ ที่แฝงมาในทุก

ข่าว นั่นคอืไม่มแีหล่งข่าวคนไหนระบวุ่าเขาคบหากบัผู้หญงิ ไม่เช่นนั้น

เธอคงรู้สกึแย่กว่านี้

รู้สึกแย่...เพราะจนถึงทุกวันนี้หัวใจของปรีชญาณ์ก็ยังปักหลัก

อยู่ที่ ‘ผู้ชายนสิยัด.ี..ที่ไม่รกัเธอ’

“อำธัชเขำรับปำกจะดูแลหนูเป็นอย่ำงดีนะ ฉลำมน้อย”

ปรชีญาณ์ชะงกัไปนดิเมื่อได้ยนิบดิาพูดอย่างนั้น ก่อนจะแสร้ง

หัวเราะเบาๆ แล้วแก้ว่า “คุณป๋าขา ลูกสาวคุณป๋าอายุยี่สิบหกแล้ว 

นะคะ ไม่ใช่ห้าขวบ คณุป๋าไม่จ�าเป็นต้องจงูหนไูปฝากไว้กบัเพื่อนตอน

ตวัเองไม่อยู่บ้านหรอกค่ะ หนูดูแลตวัเองได้”

เสียงถอนหายใจยาวของคนเป็นพ่อดังขึ้น ซึ่งท�าให้ปรีชญาณ์

อยากจะถอนหายใจเช่นกัน เธอรู้และเข้าใจค�าถามของท่าน เหมือน

กบัที่ท่านเองกร็ู้และเข้าใจการบ่ายเบี่ยงของเธอเช่นกนั แต่เหตใุดเธอ

กบัท่านยงัต้องเถยีงกนัเรื่องเดมิกไ็ม่รู้

“ฉลามน้อยเอ๊ย...พ่อเข้าใจว่าเราคยุเรื่องนี้กนัมาแล้วหลายครั้ง 

แต่พ่อกอ็ยากให้ฉลามน้อยเข้าใจพ่อบ้าง คนเป็นพ่อย่อมต้องการฝาก

ลูกสาวไว้ในมอืคนที่ไว้ใจได้ และอาธชักค็อืคนคนนั้น”

เวลาดลูะครที่มพีลอตเรื่องคลมุถงุชนหรอืมคีวามจ�าเป็นต้องบบี

บงัคบัให้นางเอกต้องแต่งงานกบัพระเอกที่หล่อรวย โพรไฟล์เรดิ เปรยีว

หรอืปรชีญาณ์มกัจะพูดเล่นกบัเพื่อนว่า ‘เมื่อไหร่พ่อฉนัจะจบัฉนัคลมุ

ถงุชนอย่างในทวีบี้างนะ’ ตอนพูดกข็�าดแีละรู้สกึว่าเรื่องแบบนี้มไีด้แต่

ในจอสี่เหลี่ยม แต่เมื่อชวีติจรงิเริ่มคล้ายละคร พ่อของเธอต้องการรกัษา
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เสถียรภาพของบริษัทด้วยการแต่งงานของเธอกับผู้ร่วมหุ้นรายใหญ่ 

ปรชีญาณ์กเ็ข้าใจหวัอกของนางเอกขึ้นมาทนัท ี

แน่นอน...คูห่มายของเธอหล่อและรวยราวกบัโขลกมาจากนยิาย 

แต่ที่ไม่เป๊ะและไม่ใช่สเปกอย่างแรงคือหนึ่ง คู่หมั้นของเธอมีอายุ

สามสบิแปด เขาแก่กว่าเธอสบิสองปี และในอดตีเธอกย็กมอืไหว้เขา

พร้อมกบัเรยีกว่า ‘อาธชั’ อาธชัในวนัวานหรอืคณุมนต์ธชัในวนันี้เป็น

ผูร่้วมหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ที่ท�าอย่างไรปรชีญาณ์กไ็ม่รู้สกึว่าเขาเป็น 

‘ผู้ชาย’ คนหนึ่ง เธอรู้สกึเคารพและเกรงใจเขาเหมอืนญาตผิู้ใหญ่เสยี

มากกว่า แล้วใครกันจะอยากได้คนที่ตัวเองเคารพเหมือนอามาเป็น

สาม ีเฮ้อ!!!

สอง แม้บุคลิกของปรีชญาณ์จะเป็นคนแคล่วคล่องว่องไว 

กะล่อนไหลราวกบัปรอท แต่ปรชีญาณ์ไม่ชอบเสี่ยงภยัและหวาดกลวั

อนัตรายในทกุรปูแบบ ซึ่งหากเธอต้องแต่งงานกบัผูช้ายที่ได้ชื่อว่าเป็น 

‘ผู้มอีทิธพิล’ มศีตัรทูั้งคนในและนอกตระกลู ปรชีญาณ์คงประสาทเสยี

แน่ๆ

สาม ‘อาธัช’ ไม่ได้รักเธอ และเธอก็มั่นใจว่าเขาไม่เคยรักใคร 

ข่าวคาวโลกย์ีของเขาดงักระฉ่อน บางคนถงึกบัว่ามนต์ธชัยุง่กบัผู้หญงิ

สวยทุกคนที่เข้าใกล้ และยังเลี้ยงนางเล็กๆ น้อยๆ ไว้ในบ้านราวกับ

ฮาเรม็ ซึ่งปรชีญาณ์มคีวามเชื่อว่าโรคเจ้าชูร้กัษาไม่หาย มแีต่จะอาการ

หนกัขึ้นเรื่อยๆ ยากจะเยยีวยา

สี่ เธอไม่ได้รกั ‘อาธชั’ ซึ่งเป็นเหตผุลส�าคญัที่ปรชีญาณ์ตดัสนิใจ

ได้เดด็ขาดว่าเธอไม่อาจแต่งงานกบัมนต์ธชัได้ แรกนั้นปรชีญาณ์กย็งั

ก�้ากึ่ง ลังเลไปตามค�าสอนของบิดาที่ว่า ‘อยู่ด้วยกันก็รักกันไปเอง’ 

หลอกตวัเองว่าเจอกนับ่อยๆ สนทิสนมกนัมากขึ้นกค็งรกัเขาได้ แต่ยิ่ง

นานวนัเท่าไรเงาของบรุศิร์ที่อยู่ในใจกย็ิ่งกระจ่างชดั ทั้งที่เขาควรเป็น

เพยีงอดตี เป็นเพยีงสายลมพดัผ่าน แต่ปรชีญาณ์กไ็ม่อาจลบลมืเขา
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ได้ และทกุครั้งที่บอกใจให้ลมื เธอกลบัยิ่งโหยหา ยิ่งอยากพบ อยาก

เจอ อยากลองพยายามอกีสกัครั้ง เมื่อน�าเหตผุลทั้งหมดทั้งมวลมารวม

กนั ปรชีญาณ์จงึตดัสนิใจว่าเธอจะไม่แต่งงาน

“แล้วถ้าหนูมคีนที่รกัอยู่แล้วล่ะคะ”

นายปริญญาหรี่ตามองหน้าลูกสาว “คนไหนล่ะคู่รักของหนู  

ไอ้หนุ่มวิศวะท�างานอยู่กลางทะเลที่พอขึ้นบกได้ก็วิ่งลงอ่าง หรือว่า 

ไอ้หนุม่ชื่อเจษที่งานอดเิรกเป็นต�ารวจ งานประจ�าเป็นโจร อ้อ...ไม่ต้อง

เอาไอ้ว่าที่ดอกเตอร์เพื่อนเรามาอวดอ้างนะ พ่อจ�าได้ว่ามนัเคยแต่งตวั

เป็นผู้หญงิ”

ค�าพูดดกัคอของบดิาท�าให้ปรชีญาณ์กดัรมิฝีปาก ขดัเคอืงใจที่

ท่านรู้ทนั แต่เรื่องจะให้เธอจนมมุนั้นอย่าหวงั ดื้อกว่าคณุป๋ากเ็ธอนี่ละ 

“ไม่ใช่ทั้งหมดนั่นแหละค่ะ คนที่หนรูกัอาจไม่หล่อ ไม่รวย แต่เขากเ็ป็น

คนดมีาก อย่างน้อยๆ เขากไ็ม่ได้มเีมยีเตม็บ้านอย่างอาธชั”

เพราะปรชีญาณ์ตลบท้ายด้วยการยกเอามนต์ธชัมาเปรยีบเทยีบ 

นายปริญญาจึงไม่ได้สนใจประโยคก่อนหน้า คิดแต่ว่าจะต้องแก้ตัว

แทนว่าที่ลูกเขยเท่านั้น “เอ ฉลามน้อยนี่พูดวนแต่เรื่องนี้ กเ็ราคยุกนั

แล้วว่าอาธชัเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้ว ถ้าพ่อไม่มั่นใจในตวัเขา พ่อไม่

ส่งหนูไปอยู่กบัเขาหรอก”

ปรชีญาณ์ไม่เชื่อค�าพดูของบดิาสกันดิ เธอเพิ่งได้ข่าวจากเพื่อน

ที่เป็นญาติห่างๆ ของมนต์ธัชว่ามนต์ธัชตบตีเมียที่มีชู้เสียจนฝ่ายนั้น

หนไีป ก่อนที่ตวัเองจะรบัวบิากกรรมบ้าง เพราะคนขบัรถหลบัในพารถ

ตกเขา จนเขาบาดเจ็บสาหัสถึงกับต้องส่งตัวไปผ่าตัดต่างประเทศ  

ที่ว่านิสัยดีขึ้นคงเพราะเสียโฉมกับเดินเหินไม่คล่องเลยไม่มีผู้หญิง 

คนไหนสนใจมากกว่า พอหายดแีล้วกค็งไม่พ้นกลบัไปเจ้าชู้อกี แต่ถงึ

จะไม่มีเมียเพิ่ม อีตามนต์ธัชก็มีเมียดั้งเดิมที่สะสมไว้เสียเต็มบ้าน  

เหน็ว่าอยู่ร่วมกนัเป็นครอบครวัใหญ่ แค่จนิตนาการกเ็พลยีใจแล้ว
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“ถงึไม่มเีรื่องเจ้าชูเ้พิ่ม แต่เขากม็เีมยีอยูใ่นบ้านตั้งหลายคนนี่คะ 

คณุป๋าไม่สงสารหนูเหรอที่จะต้องไปอยู่ในฐานะเมยีน้อย”

“เลื่อนเปื้อนไปใหญ่แล้ว เราจะเป็นเมียน้อยได้อย่างไร อาธัช

เขารบัปากแล้วว่าจะจดังานแต่งงานให้รูท้ั่วกนัและจะจดทะเบยีนสมรส

ด้วย เชื่อใจพ่อเถอะน่า พ่อเลอืกสิ่งที่ดทีี่สดุให้ลูกสาวของพ่อเสมอ”

เมื่อบดิาเริ่มเสยีงดงั ปรชีญาณ์กย็ั้งฝีปากของตวัเองไว้ ต่อให้มี

ทะเบยีนสมรสแล้วอย่างไร เป็นเมยีหลวงกไ็ม่ท�าให้รู้สกึดขีึ้นหรอกนะ

“แล้วถ้าหนูบอกว่าสิ่งที่ดีที่สุดของคุณป๋าไม่ใช่สิ่งที่หนูต้องการ

ล่ะคะ...” ปรชีญาณ์พดูค้างไว้แค่นั้น ต่อค�าเองในใจว่า ‘ดทีี่สดุไม่มจีรงิ

หรอก เกณฑ์ตดัสนิของแต่ละคนเท่ากนัเสยีที่ไหน’ พ่อเธอคดิว่ามนต์-

ธัชดีเพราะเอาทรัพย์สมบัติเป็นตัวตั้ง แต่เธอมีเกณฑ์มาตรฐานเป็น

ความดี

นายปริญญาสบสายตาวอนขอของลูกสาวด้วยความอ่อนอก

อ่อนใจ ปรชีญาณ์ค่อนข้างดื้อรั้น ซึ่งเขาจะไม่โทษลูกที่เป็นอย่างนี้ แต่

โทษตวัเองที่ปล่อยให้ลูกคดิเองท�าเองจนเคยชนิเสยีมากกว่า

“ฟังพ่อนะฉลามน้อย บรษิทัของเราต้องการคนเก่งมาช่วยงาน 

และอาธชักเ็ป็นคนคนนั้น เขาจะท�าให้ธรุกจิของเราก้าวหน้าไปได้ไกล 

อกีทั้งการที่เรากบัอาธชัแต่งงานกนักเ็ปรยีบเสมอืนการค�้ายนับรษิทัไว้ 

รวมหุ้นกนัแล้วมากกว่าหกสบิเปอร์เซน็ต์ กจ็ะท�าให้เราได้สทิธิ์บรหิาร

งานต่อ

“ส่วนตัวหนู ถึงหลายปีมานี้อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่เคย

ก�าเรบิ แต่หนูกร็ู้ตวัเองดวี่าหนูไม่ได้แขง็แรงเหมอืนใครเขา ส�าหรบัคน

เป็นพ่อ ไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่าส่งไม้ต่อให้ผู้ชายที่พร้อมจะดูแล

หนูหรอกนะลูก อาธชัจะไม่ดกีบัคนอื่นกช็่างเขาปะไร ขอแค่เขารกัลูก

ของพ่อ ดกีบัลูกของพ่อ พ่อกพ็อใจแล้ว”

ปรีชญาณ์นิ่งฟังก็จริง แต่คิดค้านทุกค�า เธอจะแต่งงานอยู่กิน
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กับผู้ชายคนอื่นได้อย่างไร ในเมื่อหัวใจของเธอเป็นของบุริศร์เท่านั้น 

และจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป

อำกำรยกโทรศัพท์ขึ้นกดแล้ววำงสลับกับถอนหำยใจยำว

ของปรชีญาณ์อยูใ่นสายตาของจกัรนิทร์โดยตลอด ชายหนุม่มองเพื่อน

สาวด้วยแววตาเห็นอกเห็นใจ โทรศัพท์ที่ปรีชญาณ์ถือเป็นโทรศัพท์ 

รุ่นเก่าที่เธอเคยใช้โทร. หาบรุศิร์เมื่อหลายปีก่อน

“ยงัเกบ็โทรศพัท์เครื่องนี้ไว้อกีหรอืแก”

“ไม่ใช่แค่เก็บ แต่ยังคอยชาร์จแบตและเปิดเครื่องทิ้งไว้เสมอ

ด้วย” ปรชีญาณ์ตอบเสยีงเนอืย รูต้วัดว่ีาหวงัลมๆ แล้งๆ ไม่เข้าท่า เฝ้า

ฝันว่าสกัวนัเขาอาจจะเปลี่ยนใจและโทร. มา ทั้งที่เขาอาจจะลบเบอร์

โทรศพัท์เธอออกตั้งแต่วนัที่บอกไม่อยากมเีธอในชวีตินั่นแล้ว

‘โอย...ยิ่งคดิยิ่งเจบ็ แต่ยิ่งเจบ็กย็ิ่งคดิ’

จกัรนิทร์มองหน้าจ๋อยๆ ของเพื่อนแล้วกอ็ดสงสารไม่ได้ ทรดุตวั

ลงนั่งแล้วโอบบ่าอกีฝ่ายเพื่อเตอืนสติ

“ฉนัผดิเองกไ็ด้ ฉนัขอโทษที่เคยยใุห้หล่อนไปบอกรกัพี่รศิร์ ฉนั

แค่อยากให้หล่อนไปจบเรื่องที่ค้างคาใจ ไม่ใช่เพิ่มความหวงัลมๆ แล้งๆ 

อย่างนี้ คนรกัเดยีวใจเดยีวน่าชื่นชมกจ็รงินะแก แต่การเฝ้ารกั เฝ้ารอ

ทั้งๆ ที่รู้ว่าเขาไม่มทีางชอบเรามนัเสยีเวลาเปล่า เกบ็พี่รศิร์ลงซอกใจ

ไปซะทเีปรยีว แกกบัเขาเดนิคนละทางกนัแล้ว”

ปกตปิรชีญาณ์เป็นคนจ�าพวกเถยีงค�าไม่ตกฟาก แต่เรื่องนี้เธอ

ยอมรบั เธอหวงัลมๆ แล้งๆ ไม่เข้าท่า รกัเขาโดยที่เขาไม่เคยรู้สกึรู้สา

อะไรเลยเสยีด้วยซ�้า คดิตามเพื่อนแล้วปรชีญาณ์กค็ูเ้ข่าขึ้นมากอดแล้ว

ซบหน้าลงบนนั้น

“อยู่กบัปัจจบุนัหน่อยสแิก เลกินกึถงึอดตี และอย่าไปกงัวลกบั

อนาคตให้มากนกั ไปซื้อคอร์สเสรมิสวย ร้อยไหม ฉดีฟิลเลอร์หน้า หรอื
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ว่าไปต่างประเทศกันไหมล่ะ น่าเปรียว...มีความสุขกับชีวิตแต่ละวัน 

ดกีว่า เกบ็พี่รศิร์ไว้เป็นความทรงจ�าดีๆ  กพ็อ”

“ใช่...ความทรงจ�าสามด ีชดัลกึทกุมติ ิแถมยงัรเีพลย์ได้เองอกี 

ไม่จบไม่สิ้น ถ้าโลกนี้มปีาฏหิารย์ิกด็สีนิะ ฉนัอยากเจอพี่รศิร์อกีสกัครั้ง 

อยากกลบัไปมเีวลาดีๆ  ร่วมกนัอกี”

จักรินทร์มองหยาดน�้าใสที่คลอคลองหน่วยตาของเพื่อนแล้วก็

สงสารจบัใจ ปรชีญาณ์ที่เขารูจ้กัเป็นคนสดใส ร่าเรงิ อารมณ์ดเีป็นนจิ 

มนีสิยัแสบ เซี้ยว แก่น ซ่า จอมวางแผนเบอร์หนึ่งของกลุ่ม ทว่าตั้งแต่

ถูกบิดาหมายมั่นปั้นมือจะให้แต่งงานกับมนต์ธัช ปรีชญาณ์ก็เอาแต่ 

นั่งซมึ ไม่กนิข้าวกนิปลา พร�่าพูดแต่เรื่องของบรุศิร์

ใคร่ครวญอยู่อดึใจ จกัรนิทร์ที่ทั้งรกัและสงสารเพื่อนกต็ดัสนิใจ

เอ่ยขึ้นว่า “ชีวิตเรา เราก็ต้องสร้างปาฏิหาริย์เองสิยะ เอาอย่างนี้ 

ดไีหม...ฉนัจะพาแกไปเจอพี่รศิร์เอง”

จักรินทร์อมยิ้มเมื่อค�าพูดของเขาท�าให้ปรีชญาณ์ที่นั่งเหงา 

มานานหันมองด้วยความสนใจ แต่ครู่เดียวตาเรียวรีของสาวหมวยก็

ปิดลงคล้ายคนสิ้นหวงั

“ขอบใจแกมากจุบ๊ แต่อย่ามาเสยีเวลาเพราะฉนัเลย ถ้าคณุป๋า

รู้ขึ้นมา แกจะพลอยโดนดไุปด้วย” 

“ล�าบากล�าเบิกอะไรกัน กะอีแค่ไปเจอพี่ริศร์เท่านั้น ไม่ได้หนี

ตามเขาไปซะหน่อย ฟังฉนันะเปรยีว ชวีติเราสั้นจะตาย ไม่หาความสขุ

ใส่ตัวตอนนี้จะหาตอนไหน ถ้าไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรมหรือท�าคนอื่น 

เดอืดเนื้อร้อนใจกท็�าไปเถอะ” จกัรนิทร์พดูพลางหยบิขนมใส่ปากพลาง 

คดิว่าจะได้ยนิปรชีญาณ์แสดงความคดิเหน็อะไรบ้าง แต่กไ็ม่ม ีหรอืถ้า

จะม ี กม็แีต่...รอยยิ้มพงึพอใจ เป็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์เพทบุายที่จกัรนิทร์

เหน็บ่อยครั้ง

“หล่อนยิ้มอะไรนงัเปรยีว” จกัรนิทร์ถามงงๆ และงงมากขึ้นเมื่อ
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ปรชีญาณ์ยกัคิ้วให้ “เดี๋ยวนะ...นี่หล่อนไม่ได้เสยีใจจรงิใช่ไหม หล่อน

แกล้งหลอกพวกฉนัใช่ไหม หนอ็ย...นงัเปรยีว นงัอสรพษิ”

ปรชีญาณ์หวัเราะร่วนข�าจกัรนิทร์ สลดัมาดเศร้าซมึทิ้งกลบัมา

สู่มาดร้าย “แหม...เพื่อนจุ๊บที่รกั แผนชั่วที่แกว่ากไ็ด้มาจากค�าแนะน�า

ของแกนั่นแหละ แกเคยบอกฉนัเองนี่นะว่ารกัพ่อต้องเลกิพี่ รกัพี่ต้อง

หนพ่ีอ ฉนัไตร่ตรองดแีล้วว่าฉนัรกัคณุป๋า แต่ฉนัจะไปบอกรกัพี่รศิร์ก่อน 

ให้รูก้นัไปว่าเขาจะเฉยชากบัผู้หญงิที่รกัเขาหวัปักหวัป�าคนนี้ได้ลงคอ”

ค�ายอกย้อนของปรีชญาณ์ท�าให้จักรินทร์หน้าเสีย เขาเคยพูด

อย่างนั้นกจ็รงิ แต่เพยีงต้องการหยอกเย้าให้ขบขนั ไม่นกึว่าปรชีญาณ์

จะคดิเป็นจรงิเป็นจงั

“โอ...ไม่นะนังเปรียว หล่อนไม่ได้คิดหนีไปใช่ไหม ตาย ตาย 

ตาย พ่อแกกบัคณุมนต์ธชัต้องเล่นงานพวกฉนัแน่ๆ” จกัรนิทร์ร้องพลาง

โบกมอืไปมา 

เหน็ดงันั้นปรชีญาณ์ต้องรบีตะครบุปากจกัรนิทร์ไว้เมื่อเพื่อนชาย

ใจสาวดูจะตื่นตกใจจนเกนิเหต ุอมื...กไ็ม่เกนิหรอก คณุป๋าของเธอกบั

มนต์ธชัคงโมโหจรงิๆ นั่นละ แต่แล้วไง เธอกโ็มโหเหมอืนกนัที่ถกูบงัคบั 

เธออยากเลือกทางเดินชีวิตของตนเอง โดยเฉพาะสิทธิ์ในการเลือก 

คู่ครอง

“อย่าเสยีงดงัสนิงัจุบ๊ ฉนัไม่ได้บอกว่าจะหนซีะหน่อย” ปรชีญาณ์

ปรามและปล่อยมือออกเมื่อเห็นว่าเพื่อนระงับความตระหนกตกใจ 

ได้แล้ว 

เห็นอาการมุ่งมั่นเกินร้อยของปรีชญาณ์แล้ว จักรินทร์ก็ถอน

หายใจ นกึเคอืงตวัเอง ไม่น่ายใุห้ปรชีญาณ์คดิเอาชนะใจบรุศิร์เลย คน

อย่างปรีชญาณ์ถ้าลงได้ตั้งใจท�าอะไรแล้วมักจะทุ่มไปจนสุด ไม่รู้จัก

หรอกค�าว่าพอดี

“แต่หล่อนก�าลังจะแต่งงาน และคุณธัชคงไม่ยอมแน่ถ้าหล่อน
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จะมกีิ๊ก เคยได้ยนิไหม กิ๊กไม่ใช่ชู้ แต่สามรีู้ไม่ได้น่ะ” 

ปรชีญาณ์ค้อนเพื่อน แต่ไม่โต้แย้ง สมองเธอก�าลงัท�างานอย่าง

หนกัในการชั่งใจ

“ฉันไม่ได้คิดจะมีชู้เสียหน่อย ก็แค่...อยากเจอพี่ริศร์อีกสักครั้ง 

มนัจะเลวจะชั่วช้าแค่ไหนเชยีวกบัการท�าตามหวัใจตวัเอง” ปรชีญาณ์

ร�าพนั ใบหน้านวลหมองเศร้าราวกบัไม่ใช่ปรชีญาณ์จอมป่วนที่ทกุคน

รู้จัก เห็นอย่างนั้นแล้วจักรินทร์ก็ทอดถอนใจ แต่เพื่อนที่ดีนั้นต้องทั้ง

ปลกุปลอบให้ก�าลงัใจ และรั้งเพื่อนไม่ให้ท�าในสิ่งที่ผดิ

“เอาให้แน่นะเปรยีว ฉนัสนบัสนนุให้หล่อนไปจดัการเรื่องพี่รศิร์

ให้จบกจ็รงิ แต่ไม่ได้ยใุห้หนกีารแต่งงานนะยะ แล้วถ้าระหว่างที่แกหาย

ไป พ่อแกมาคาดคั้นถามเรื่องแกจากพวกฉันล่ะ พวกฉันจะท�ายังไง 

พวกเราสนทิกนัจะตาย พ่อแกไม่เชื่อค�าพูดพวกฉนัหรอก ไหนจะงาน

โรงแรมของแกอกี แกจะทิ้งงานทิ้งการไปเลยหรอืไง” จกัรนิทร์แหวใส่ 

เพราะรู้จกัรู้ใจเพื่อนดนีี่ละจงึค่อนข้างมั่นใจว่าปรชีญาณ์หนแีน่ๆ

“งานที่โรงแรม พ่อแต่งตั้งคนอื่นมาท�างานแทนฉนัแล้วละ ส่วน

ที่ว่าถ้าท่านมาถามอะไรพวกแก พวกแกก็แค่ยืนกรานว่าไม่รู้ไม่เห็น

เท่านั้น น่า...ฉันรับรองว่าจะไม่มีใครเดือดร้อนกับเรื่องนี้ แกอย่ามา

เกลี้ยกล่อมให้ฉนัเปลี่ยนความตั้งใจเลยจุ๊บ ฉนัตดัสนิใจแล้ว และจะ

ไม่เปลี่ยนใจเด็ดขาด” อันที่จริงแล้วปรีชญาณ์อยากใช้ค�าว่า ‘หวังว่า

จะไม่มใีครเดอืดร้อน’ มากกว่า แต่กน็ั่นละ ถงึตอนนั้นค่อยว่ากนัอกีท ี

ถ้าขนืเธอมวัห่วงนั่นพะวงนี่ กค็งไมแ่คล้วแต่งงานแต่งการไปโดยไมไ่ด้

บอกรกับรุศิร์

“เอางั้นเหรอ แล้วหล่อนจะไปเมื่อไหร่ล่ะ ฉนัจะไปเป็นเพื่อน”

“แกไม่ต้องไปกับฉันหรอก คอยประสานงานทางนี้เพื่อช่วย 

ไอ้ครามดกีว่า”

“ไอ้ครามมาเกี่ยวอะไรด้วย” จกัรนิทร์ถามทนัควนั ทฆิมัพรหรอื
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ฟ้าครามเป็นสาวเท่ประจ�ากลุ่มที่เกลียดผู้ชายเจ้าชู้มาก และยังรัก

สนัโดษ โลกส่วนตวัสงู จนยากจะเชื่อว่าทฆิมัพรจะยอมช่วยปรชีญาณ์

ในเรื่องนี้

“ฉนัตั้งใจว่าช่วงที่คณุป๋าให้ไปช่วยงานอาธชั ฉนัจะให้ไอ้คราม

ไปท�างานแทน ส่วนตวัฉนัจะไปหาพี่รศิร์และบอกรกัเขาแล้วปรบัความ

เข้าใจกัน พอสมหวัง สมรักแล้ว ฉันก็จะกลับมาหาคุณป๋า มาบอก

ยกเลกิการแต่งงาน แต่ถ้าไม่ส�าเรจ็ ฉนักจ็ะยอมแต่งงานกบัอาธชัตาม

ที่คณุป๋าต้องการ”

จกัรนิทร์อ้าปากค้างเมื่อฟังถงึตรงนี้ แค่รูว่้าปรชีญาณ์จะหนว่ีาที่

สามีไปตามหารักแท้ก็ว่ามันสุ่มเสี่ยงแล้ว แต่ยายเปรียวตัวแสบยัง

วางแผนส่งทิฆัมพรหรือฟ้าครามไปเป็นตัวประกันไว้อีกชั้น ไม่ด่าเสีย

บ้างกค็งไม่ใช่จุ๊บแจง

“คิดแผนได้เลวมากนังเปรียว” จักรินทร์ลงเสียงหนักให้รู้ว่า

จรงิจงั “มอีย่างที่ไหน ตวัเองหนกีารแต่งงาน แต่กลบัส่งเพื่อนไปเข้า

ถ�้าเสอื ถามจรงิ หล่อนไม่ห่วงไอ้ครามบ้างหรอืไงฮะ ถ้าคณุธชัเขารู้ว่า

มันสมคบคิดให้หล่อนหนีการแต่งงาน หล่อนคิดว่าเขาจะเอามันไว้

ไหม”

ค�าตอบของปรีชญาณ์คือ ‘ห่วง’ ซึ่งเพราะความห่วงและกังวล

ในตวัทฆิมัพรนี้เองที่ท�าให้เธอตดัสนิใจบอกเล่าแผนการให้อกีสองเพื่อน

รกัฟัง เพื่อว่าระหว่างที่เธอไม่อยู ่ทฆิมัพรจะได้มทีี่ปรกึษา แต่เรื่องอะไร

กนัล่ะที่เธอจะบอกความกงัวลของตนเองให้เพื่อนรบัรู้

“แกดูปากฉันให้ดี ฉันไม่ได้หนี ฉันแค่หาความสุขใส่ตัวก่อนที่

จะต้องตดิคกุตลอดชวีติต่างหาก เรื่องเหน็แก่ตวัฉนัยอมรบั แต่กไ็ม่ได้

คดิจะหาประโยชน์ฝ่ายเดยีวหรอกนะ เพราะตั้งใจไว้แล้วว่าจะตอบแทน

น�้าใจด้วยการช่วยไถ่บ้านของแม่ไอ้ครามที่ตดิจ�านองไว้ ส่วนเรื่องงาน 

แกเป็นคนเล่าเองไม่ใช่หรือว่าไอ้ครามมันถูกหัวหน้างานแกล้งประจ�า 
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และมนักบ็่นอยากจะเปลี่ยนงานอยู่แล้ว น�้าพึ่งเรอืเสอืพึ่งป่า มนัช่วย

ฉนั ฉนัให้เงนิมนั วนิ-วนิทั้งสองฝ่าย มแีต่ได้กบัได้ ไม่มใีครเดอืดร้อน

สกัคน”

พดูเหมอืนท่อง เหมอืนสะกดใจตนให้เชื่อตามนั้นแล้วปรชีญาณ์

กรู้็สกึโล่งใจขึ้น ไม่มอีะไรหรอกน่า หรอืถ้าม.ี..กไ็ม่เหลอืบ่ากว่าแรงของ

ทฆิมัพรหรอก!

เห็นความดื้อดึงของปรีชญาณ์แล้ว จักรินทร์ก็แสนจะกังวลใจ 

หนุม่ใจสาวหนัไปหาสาวร่างท้วมนามว่ามารษิาด้วยหวงัให้ช่วยกนัห้าม

ปราม ตดิแต่เพยีงตอนนี้กรูดู้านความรกัของผองเพื่อนก�าลงัเพลดิเพลนิ

กับมินิแซนด์วิชทูน่าสเปรดและคานาเป้หน้าไข่กุ้งจึงยังไม่อาจแสดง

ความเหน็ได้

“กลวัไตรกลเีซอไรด์ในเลอืดต�่าหรอืไงยะนงัเหมยีว โหมกนิเป็น

สามล้อถูกสามตวัตรงเชยีวนะหล่อน”

มารษิาหรอืเหมยีวยกัไหล่ไม่แคร์การจกิกดัของจกัรนิทร์ นิ้วอวบ

คว้าคานาเป้ปอูดัมาถอืไว้พลางบอก “ฉนัไม่ได้กนิเพราะตะกละย่ะ แต่

ที่กินๆ อยู่เนี่ยเพราะต้องการให้สารอาหารขึ้นไปเลี้ยงสมองต่างหาก 

ไม่เคยได้ยนิรไึง ไอเดยีดีๆ  จะมไีด้กต็่อเมื่อท้องอิ่ม”

จักรินทร์ส่ายหน้าระอาแม่สาวร่างอวบที่เฉียดค�าว่าอ้วนไปทุก

ขณะ แล้วตัดสินใจดันจานอาหารว่างออกห่างเพื่อนก่อนท�าเสียงเข้ม

ใส่ “งั้นกอ็ิ่มเสยีท ีแล้วกช็่วยผดุไอเดยีดีๆ  ออกมาด้วย เพื่อนรอฟัง”

มาริษาหัวเราะเพราะนานๆ ครั้งจะเห็นจักรินทร์เครียด โดย 

ส่วนตัวแล้วมาริษามองว่าการตัดสินใจของปรีชญาณ์ใช้หัวใจน�าทาง

มากเกนิไป แต่ไม่มปีระโยชน์อนัใดที่จะห้ามปรามกนัเพราะต่างกโ็ตๆ 

กนัแล้ว ส่วนเรื่องที่ปรชีญาณ์จะดงึทฆิมัพรไปช่วยนั้น มารษิากเ็หน็ว่า

เหมาะ เพราะทฆิมัพรก�าลงัทกุข์ใจเรื่องหวัหน้างานและไม่มเีงนิไถ่ถอน

บ้านที่ติดจ�านอง อีกทั้งในจ�านวนเพื่อนทุกคน สาวเท่อย่างทิฆัมพร 
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น่าจะปลอดภยัจากเสน่ห์ของมนต์ธชัมากที่สดุ

“แกรู้ใช่ไหมเปรียว ถ้าพ่อแกกับคุณธัชรู้ว่าแกหนีไปหาผู้ชาย 

เรื่องนี้อาจกระทบต่อความสัมพันธ์ของพ่อแกกับคุณธัช ไหนจะเรื่อง

การเงินของบริษัทอีก และต่อให้คุณธัชเขายอมเข้าพิธีแต่งงานกับแก 

ชวีติคู่ที่เริ่มต้นด้วยความคลางแคลงใจกม็กัจบด้วยการเลกิรา”

ถึงจะเป็นคนเอาแต่ใจตามประสาลูกคนเดียวที่บิดาปล่อยปละ

ละเลยไว้กับพี่เลี้ยง แต่ปรีชญาณ์ก็ไม่เคยท�าให้บิดาเดือดเนื้อร้อนใจ 

เพราะรูว่้าที่บดิาท�างานหนกักเ็พื่อให้เธอสขุสบาย และตลอดสบิกว่าปี

ที่ผ่านมาปรชีญาณ์พยายามแล้วที่จะตดัความรูส้กึที่เธอมต่ีอบรุศิร์ แต่

กท็�าไม่ได้ ยิ่งบดิาพยายามโน้มน้าวให้เธอครองคูก่บัมนต์ธชัมากเท่าไร 

เธอยิ่งกระวนกระวายมากเท่านั้น อกีอย่างเธอแค่เอาตวัไปใกล้ชดิคน

ที่เธอรกั โดยไม่ได้ท�าเรื่องผดิท�านองคลองธรรม ในขณะที่มนต์ธชันั้น

มีเมียอยู่แล้วถึงเจ็ดคน ฉะนั้น ถ้าว่ากันด้วยค�าว่าคลางแคลงใจ 

ปรชีญาณ์จงึอดยิ้มหยนัไม่ได้

“ฉนัยอมรบัผลของทกุการกระท�าของตวัเองได้ รู้ตวัว่าก�าลงัจะ

ท�าให้พ่อผดิหวงั รูต้วัว่าอาธชัจะต้องโกรธ แต่...ถ้าไม่ท�าวนันี้ สกัวนัฉนั

กค็งหนไีปหาพี่รศิร์อยู่ด ีท�าตอนนี้ยงัแค่ลูกอกตญัญู แต่ถ้าท�าวนัหน้า

จะได้ชื่อว่าวนัทองกากเีพิ่มด้วย”

แววตาเดด็เดี่ยวของปรชีญาณ์ท�าให้มารษิาพยกัหน้า ปรชีญาณ์

เป็นคนซื่อตรงต่อความรู้สกึ คดิอย่างไรท�าอย่างนั้น และกล้าหาญพอ

จะยอมรบัผลในการท�าผดิ

“ถามอกีข้อ แกไม่คดิบ้างหรอืว่าตวัเองท�าเพื่อพี่รศิร์มากเกนิไป 

เขาส�าคญักบัแกขนาดนั้นเชยีวร”ึ

ปรชีญาณ์นิ่งคดิเพยีงนดิกอ็ธบิายว่า “สบิสองปีก่อนมติรไมตรี

ของพี่รศิร์สร้างปรชีญาณ์คนนี้ขึ้นมา ความโอบอ้อมอารขีองเขาขดัเกลา

นสิยัก้าวร้าวของฉนัออกไป พี่รศิร์เป็นทั้งแรงใจและแรงผลกัให้ฉนัอยาก
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มชีวีติอยู่ ฉนัอยากให้เขารกัฉนัตอบกจ็รงินะเหมยีว แต่ยิ่งกว่านั้นคอื

ฉันอยากมีโอกาสตอบแทนพี่ริศร์บ้าง และต่อให้เขาไม่รักฉัน พี่ริศร์ก็

ยงัจะเป็นคนส�าคญัของฉนัอยู่ด”ี

มาริษายิ้มอย่างพึงพอใจเมื่อได้ยินอย่างนั้น “เอาละ ถ้าแก

ยืนยันว่าเขาส�าคัญจริง ฉันก็จะไม่ห้าม อยากท�าอะไรก็ท�า ชีวิตเป็น

ของแกนะเปรียว จะก้าวกระโดดหรือล้มลุกคลุกคลาน แกเท่านั้นที่

ก�าหนดได้ แต่...แกต้องบอกสิ่งที่แกคิดจะท�าให้ไอ้ครามรู้ จะจับมัน 

มดัมอืชกไม่ได้ ไอ้ครามมนัรกังานที่ท�าอยู่มากนะ และคงไม่อยากให้

กรรมการบรหิารอย่างคณุธชัหมายหวันกัหรอก”

เหน็แววตามุ่งมั่นของปรชีญาณ์แล้วจกัรนิทร์กไ็ด้แต่ถอนใจ จะ

ว่ากนัตามตรง เขาเองกผ็ดิตั้งแต่ต้นที่สนบัสนนุให้ปรชีญาณ์ไปจดัการ

เรื่องบุริศร์ให้จบ คือ...ตอนคิดน่ะเอาอารมณ์เป็นตัวตั้งแต่ พอจะท�า 

เหตผุลสารพนักป็ระดงัประเดมาหมด จะย้ายข้างเปลี่ยนไปค้านกไ็ม่ทนั

แล้ว คนอย่างปรชีญาณ์เมื่อตั้งใจจะท�า ต่อให้เหน็ว่าทางข้างหน้าตนั 

เจ้าหล่อนก็จะหาทางขุด เจาะ ถากถางทางหาวิธีไปต่อจนได้ ห้าม 

ไม่ไหว รั้งไม่ได้ กเ็หลอืแต่ช่วยประคบัประคอง 

“งั้นลองเล่าให้พวกฉันฟังหน่อยสินังเปรียวว่าหล่อนจะพิชิตใจ

พี่รศิร์ได้อย่างไร เขาจ�าหล่อนไม่ได้ไม่ใช่ร”ึ

ปรีชญาณ์หลบสายตา แสร้งตอบแบบขอไปทีว่า “จ�าไม่ได้ก็

ท�าให้จ�าได้ไง แล้วพอจ�าได้เดี๋ยวกร็กักนัเองละ”

 “ไอ้เปรยีว”/“นงัเปรยีว”

ปรีชญาณ์เหลือบมองเพื่อนแล้วก็รู ้ตัวว่าเธอไม่มีทางหลอก 

ทั้งสองคนได้ เสยีงที่บอกจงึอ่อยลงอย่างรู้ตวัว่าผดิ “เออ สารภาพกไ็ด้

ว่าไม่มีหรอกแผนกงแผนการ ฉันแค่พูดหรูๆ ให้ไอ้ครามมันวางใจ

เท่านั้น มนัจะได้ยอมไปขดัตาทพัแทนก่อน พี่รศิร์เขาเข้าถงึยากจะตาย 

และฉันก็ลองมาหมดแล้ว ทั้งโทร. หาทุกวัน ตามไปฝึกงานที่บริษัท 
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ไม่รู้ส ิครั้งนี้ฉนัอาจจะดบัเครื่องชน เดนิไปบอกรกัเขาตรงๆ กไ็ด้ มนั

ไม่มอีะไรจะเสยีแล้วนี่”

จกัรนิทร์ฟังแล้วกถ็อนหายใจ “หล่อนสิ้นคดิ บ้าบิ่นผดิจากยาย

เปรยีวจอมเจ้าเล่ห์ที่ฉนัรูจ้กัอย่างกบัคนละคนเลยนะปรชีญาณ์ ขนืท�า

อย่างที่หล่อนว่ากเ็ท่ากบัเดนิไปให้เขาปฏเิสธหล่อนเท่านั้น ยิ่งฟัง ฉนั

กย็ิ่งสงสารไอ้คราม มนัไม่น่าเสยีเวลามาช่วยแกเลย”

แววตาเศร้าของปรีชญาณ์ท�าให้มาริษารู้ว่าเพื่อนเองก็ทุกข์ใจ

เช่นกัน ทั้งกังวลเรื่องงานแต่งงานและเคร่งเครียดกับความรักที่แทบ

ไม่มโีอกาสเป็นไปได้

“หยุดบ่นได้แล้วนังจุ๊บ มาช่วยกันคิดแผนเริดๆ ช่วยชะนีน้อย

เพื่อนรกัของพวกเราดกีว่า ส่วนเปรยีว แกช่วยเล่าประวตั ินสิยัใจคอ 

หน้าที่การงานของพี่รศิร์แบบละเอยีดที่สดุให้ฉนัฟังหน่อย แล้วเรามา

วเิคราะห์จดุอ่อน จดุแขง็ ความเสี่ยง และโอกาสที่จะพชิติใจด้วยกนั 

ฉนักบันงัจุ๊บจะทุ่มเทก�าลงักาย ก�าลงัสมองช่วยแกอย่างถงึที่สดุ”

จักรินทร์กลอกตาเมื่อสองสาวจอมแสบของกลุ่มผนึกก�าลังกัน 

เขาไม่รู้หรอกว่าความส�าเร็จจะรออยู่ปลายทางหรือไม่ แต่มั่นใจว่า

ความวุ่นวายก�าลงัจะเกดิขึ้นแล้ว!


